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Ton Gommans (RTG reclame)

Papklokkendam “GAAT LOS”.  
Het thema van dit Carnaval.  
Daar kan een ieder LOS op 
gaan, qua kleding, als groep of 
iets leuks voor de optocht…… 
Bij ons Raadsleden leeft het al 
en bij ons gaat het BEEST LOS.
Natuurlijk kunnen wij dat niet 
zonder al onze sponsoren en 
vrijwilligers, daarom wil ik die 
speciaal bedanken en vragen 
ons nog lang te willen steunen. 
Opdat wij nog jaren zo door 
kunnen gaan om met z’n allen 
onze stijgende feestlijn voort 
kunnen zetten.
Dan bedank ik Len de Koster die 
onze bouwcommissie een stukje 
ruimte beschikbaar heeft gesteld 
om onze carnavalswagen te 
kunnen bouwen. Daar zijn wij 
heel blij mee.

Ook bedank ik Carlo van Schaik 
die twee jaar lang mijn 
ceremoniemeester is geweest en 
helaas dit jaar er mee gestopt is.  
Gelukkig helpt hij ons nog op de 
achtergrond mee met het 
organiseren van onze 
activiteiten. Carlo nogmaals 
bedankt daarvoor.
Dan mag ik 2 nieuwe  
raadsleden welkom heten en om 
het makkelijk te maken heten ze 
allebei Theo, Theo van Bemmel 
en Theo van Dam. Ik wens jullie 
beiden veel succes met het 
vervullen van jullie functie binnen 
onze raad en vooral veel 
feestplezier.
Vervolgens heeft er een 
verschuiving plaats gevonden 
binnen onze vereniging. Kleine 
meisjes worden groot dus zijn er 

4 meisjes van de marietjes naar 
de mariekes gegaan.  Tot mijn 
grote vreugde mag ik jullie 
welkom heten in mijn hofhouding 
en jullie heel veel plezier wensen.
Ook heet ik onze nieuwe hofnar 
welkom, die we al een aantal 
jaar hebben moeten missen 
binnen onze vereniging. Zijn 
naam is Tim Schuurman. Tim 
ook jij heel veel plezier in ons 
midden en dat er maar veel gek 
gedaan mag worden.
Dan mag ik jullie aan nog 
iemand voorstellen. Deze man 
gaat voor ons alles aan elkaar 
praten en proberen het 
programma in goede banen te 
leiden. Dit niet meer in de functie 
van Ceremoniemeester maar in 
de functie van 
Spreekstalmeester. Marinus 
Hoogmoed is zijn naam en ik 
wens hem heel veel succes en 
plezier binnen onze vereniging.
Ook  wens ik een ieder, die op 

wat voor manier dan ook, 
Carnaval viert, heel veel plezier. 
En.......... het leukste feest is in 
de Blauwe Lantaarn, waar wij 
Blauwlappen het Carnaval 
uitbundig vieren.

Z.D.H. Prins Richard III
  

Lieve 
Papklokkendammers
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Proclamatie 2016
Z.D.H. Prins Richard III, 

Proclameert:
1e

 Dat we met alle vrienden van de Blauwlappen dit Carnaval 

helemaal LOS mogen gaan. 

2e
 Dat ik blij ben, dat mijn complete Hofhouding, 

 het mooie feest carnaval niet LOS kunnen laten.

3e
 Dat ik jeugd Prins Jayden de 2e een fijn Carnaval wens 

 met zijn narretje en marietjes die de beentjes LOS gooien.

4e
 Dat de DJ’s van Dual Sound helemaal LOS gaan 

 met hun licht- en geluidshow.

5e
 Dat onze mariekes jullie meeslepen met hun 

 LOSSE heupen en mooie dansjes.

6e
 Dat de polonaise zo lang wordt dat een ieder meeloopt 

 zonder elkaar LOS te laten.

7e
 Dat we trots mogen zijn op onze visvrouwen die hun 

 blauwe lappen LOS gooiden voor de vrijlating van ons METJE.

8e
 Dat onze kapel met al hun LOSSE noten een mooi 

 stuk muziek ten gehore mogen brengen.

9e
 Dat hofnar Tim u helemaal blij maakt met zijn 

 LOSSE bewegingen en gekkigheid. 

10e
 Dat Bram en Jacqueline de Blauwe lantaarn-tap 

 maar lang LOS mogen hebben.

11e
 Wat is het toch fijn om een Blauwlap te zijn.

    

    Is getekend d.d. 11-11-2015

     Z.D.H. Prins Richard III

    Der Blauwlappen



Theo Berendse
Schoolhof-west 7a

4105 AL Culemborg

Dames- en herenkapsalon

Wij werken op afspraak, telefoon (0345) 513529

Hondentrimshop “Li-Ja” 
Debussystraat 39 
4102 AR Culemborg           
0345 518156 (beh.op afspraak)

AUTO BOON
CULEMBORG

VANAF HEDEN ZIT AUTO BOON OP DE BLOKDRUKWEG 1

T. 0345 - 513355  WWW.AUTOBOON.NL  BLOKDRUKWEG 1  CULEMBORG

AUTO BOON OP
NUMMER

AUTO BOON OP
NUMMER

11

Carnaval is een sociaal feest

Carnaval, wie kent het niet? Overal ter wereld 
wordt dit uitbundige verkleedfeest gevierd op 
eigen specifieke wijze. Ook in Nederland. Carnaval 
wordt echter niet overal op dezelfde manier 
gevierd. Als je bijvoorbeeld het carnaval in Rio de 
Janeiro, Venetië, Keulen en Maastricht met elkaar 
vergelijkt wordt meteen duidelijk dat er veel 
variatie in zit. Ook het tijdstip waarop carnaval 
gevierd wordt, vindt niet altijd op dezelfde datum 
plaats. 
In Nederland begint het carnavalsseizoen op 11 
november en eindigt het op Aswoensdag. 

Carnaval is een sociaal feest. Een feest waarop 
mensen samen een paar gezellige momenten 
beleven. Een feest waarop jong en oud plezier 
hebben. Er is volop ruimte om samen met vrien-
den en kennissen te praten, te lachen en te 
dansen. Een verademing in deze drukke zoge-
naamde ‘social media’ tijden. Een tijd waarin 
mensen vooral via what’s appen, facebook, 
instagram en snap chat met elkaar in contact zijn. 

Nee, neem dan carnaval. Een feest waar, zoals ik al 
zei, volop de ruimte is om met vrienden en 
kennissen te praten, te lachen en te dansen. Een 
feest waarbij je tevens de mogelijkheid hebt om 
iemand echt ‘te liken’. Dus kom allemaal achter die 
computer en smartphone vandaan en ga carnaval 
vieren. Want zeg nou zelf: gewoon face-to-face 
met elkaar praten is toch het mooiste wat er is? 

Ik wens iedere Blauwlap, jong en oud, heel veel 
plezier toe tijdens het komende carnavalsfeest 
met veel mooie en interessante ontmoetingen. 

Roland van Schelven 
Burgemeester Culemborg
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Nee, neem
zei, volop
kennissen
feest waar
iemand ec
computer
vieren. Wa
met elkaaTheo Berendse

H d i h “Li J ”

ALAAF!!



Lekstad Catering & Verhuur
Lekker & Voordelig

Prijssestraat  19  4101 CM Culemborg
Tel. 06 - 16 61 0345

www.lekstad.nl lekstad@gmail.com

LUNCH - DINER - ZAALARRANGEMENTEN

Varkensmarkt 7 4101 CK  CULEMBORG
Tel : 0345-779988  E-mail : info@grandcafehorlogerie.nl

www.grandcafehorlogerie.nl

www.jojoshairstyling.nl

Bereklauw 2  |  4102 KZ  Culemborg
t  (0345) 51 28 72  e  info@jojoshairstyling.nl

Zandstraat 4  4101 EG Culemborg

0345 - 50 84 67

info@styledbyou.nl  -  www.styledbyou.nl

Een grote collectie Sieraden

tassen en kleding van geliefde merken!

LAVÉ woninginrichting 

Tapijt-vinyl-laminaat-marmoleum-pvc
Gordijnen-vitrage-inbetween 

Rolgordijn-jalouzie-lamel-plisse-duette
Zonnescherm-screen-rolluik 

Insectenhorren voor raam en deur 

Tollenstraat 14
4101 BE  Culemborg 

Tel 0345- 510041 

Jaap, Richard, MarioJaap, Richard, Mario

www . j v - p a r t y s e r v i c e . n l



WIJ ZIJN VERHUISD!

NAAR DE COSTERWEG 8

PARTYVERHUUR | CATERING | EVENEMENTEN | LICHT & GELUID

COSTERWEG 8  |   4104 AJ CULEMBORG  |  TEL 0345 77 99 91  |   INFO@DS-EVENTS.NL

BEZOEK ONZE ONLINE VERHUURSHOP WWW.DS-EVENTS.NL

U bent van harte welkom om onze nieuwe showroom van 200m2 

te bezoeken! Neem ook eens een kijkje op onze verhuurshop en 

10% korting COSTERWEG8



ZATERD
AG 6 FE

BRUARI

       aanvang: 11 minuten voor 1 (12:49)

CARNAVALSOPTOCHT

Start optocht vanaf Dr. Hockesingel

ZATERDAG 6 FEBRUARI
aanvang: 20.30 uur   –  zaal open: 20.00 uurCARNAVALSAVOND VOOR 

IEDEREEN
Op zaterdagavond is weer iedere carnavalsvierder uit Culemborg en omstreken welkom; mits in bezit van een entreekaart. (zie voor kaartverkoop elders in deze krant)

Er zal deze avond een geweldig optreden zijn van:

:

De Alpenzusjes    De muziek wordt verzorgd door:    Dual Sound                en

 ’t Kapelleke

Voor iedereen van of buiten Papklokkendam

Route optocht zie elders in deze krant.

Dit jaar zijn er prijzen te winnen door de deelnemers. De 

mooiste wagen krijgt een prijs van €222,-. Daarnaast is 

er een motivatie prijs van €111,- en voor de 

loopgroepen is er een prijs te verdienen van €77,-. 

14:15 uur 

Overhandiging van de Stadssleutels door Burgemeester 

Van Schelven aan Prins Richard III en Jeugdprins 

Jayden II op het bordes van het stadhuis
   

Dual Sound
Carnavalskleding verplicht en wees op tijd want om 21.55 uur sluiten de 
toegangsdeuren.

PROGRAMMA
VRIJD

AG 5 
FEBRU

ARI

INLOOPAVOND

aanvang: 20.30 uur – zaal open: 20.00 uur

Na het succes van vorige jaren wederom een 

HOLLANDSE AVOND 

met

 jero
en 

 van 
Zels

t

Muzikale klanken van:

Dual Sound

Deze avond is voor iedereen dus ook voor 

niet vrienden (leden) van de Blauwlappen 

mits in bezit van een geldige 

toegangskaart. 

(zie elders in deze krant voor de 

kaartverkoop)

Carnavalskleding verplicht 

en wees op tijd want om 21.55 uur sluiten de toegangsdeuren.

AANSLUITEND
ZATERDAG 6 FEBRUARI INLOOPMIDDAGVOOR GROOT EN KLEINin de Blauwe Lantaarn Grote Kerkstraat 13.

De muzikale noten zullen verzorgd worden door:Dual Sound
  EN

’t Kapelleke
en tevens een optreden van het duo

Mark van Veen 
en Alex West

Je moet natuurlijk wel carnavalesk verkleed zijn.



ZONDAG 7 FEBRUARI  aanvang: 20.30 uur  –  zaal open: 20.00 uur
OPEN CARNAVALSAVOND
voor iedereen!mits in bezit van een geldige toegangskaartHet thema van deze avond is:   Papklokkendam gaat los 

Er zal een optreden zijn van:

Wesley KleinEn een optreden van een winnaar van het Tranenbal.
De muziek wordt verzorgd door
Dual Sound

EN Blaaskapel Na elleve

Aansluitend
KINDERCARNAVALaanvang: 14.00 uur

Deze middag is er weer een groot carnaval voor 
alle kinderen.  
Jeugdprins Jayden II en de Dansgarde 
maken er weer een ontzettend gezellig feest van.
Natuurlijk zullen de Grastrappers (Vriendenschaar) niet 
ontbreken.

De Blauwlappen zullen er weer alles aan doen om 
iedereen een leuke middag te bezorgen. Het thema deze middag isBeestenboel De muziek wordt verzorgd door:

Dual Sound
EN Blaaskapel  Na elleve

Carnavalskleding verplichten wees op tijd want om 21.55 uur sluiten de toegangsdeuren.

aanvang: 11.11 uur

FRÜHSHOPPEN.
mede mogelijk gemaakt door 

Partycentrum De Lantaarn

Ook in 2016 houden de Blauwlappen, wegens groot succes, op 

de vroege zondagmorgen dit  

Carnava
ls-

Frühsho
ppen-

concert
.

Dit concert wordt verzorgd door het 

K.S.M. Concordia.

en iedereen is natuurlijk van harte 

welkom.

Met de Brabantse “Tonprater”

Jasper van 

Gerwen

en zanger 

Alex West

Carnavals
kleding ve

rplicht

PROGRAMMA
ZONDAG 7 FEBRUARI

Grat
is e

ntre
e



MAANDAG 8 FEBRUARI aanvang: 14.00 uur  –  zaal open: 13.30 uurSENIORENCARNAVALDe 55 plussers kunnen weer gezellig carnaval vieren in de 

Blauwe Lantaarn. 

Onder het genot van een hapje en een drankje 
zorgen De Blauwlappen dat de senioren een geweldige middag 

zullen beleven

Deze middag zal er een optreden zijn van:

Jurjen 
Koops

De muziek is in handen van: 

Duo Hij & Gij
Met drummer 

Ron Vermeulen

MAANDAG 8 FEBRU
ARI

aanvang: 20.30 uur      zaal open: 20.00 uur

CARNAVALSAVOND

VOOR IEDEREEN
De laatste avond alweer van carnaval 2016. Iedereen is welkom bij 

de Blauwlappen om een gezellige carnavalsavond te komen vieren 

in de Blauwe Lantaarn mits in bezit van een entreekaart.

Met optredens van een winnaar van het 

Tranenbal,
.

Optredens van:        

Blaaskapel: NA EL
LEVE

 

EN Dual Sound

Tevens wordt deze avond afscheid 

genomen van de Prins en zijn Raad.

PROGRAMMA

Carnavalskleding verplicht

Carnavalskleding verplicht 

en wees op tijd want om 21.55 uur sluiten de toegangsdeuren.

Toegan
g 

Gratis

MAANDA
G 8 F

EBRUA
RI

 aanvang: 09.30 uur  –  zaal open: 09.00 uur

STICHTING 

VRIJSTADCARNAVAL

Op dit vroege tijdstip zijn de gehandicapten te gast bij de 

Blauwlappen om gezellig carnaval te komen vieren. Natuurlijk zal 

deze morgen in het teken staan van de grote

PLAY-BACK SHOW

     Muziek door:

    Dual Sound

EN BLA
ASKAP

EL

NA EL
LEVE

Toega
ng Gr

atis



TRANSPORT, CONTAINERS EN AFVALVERWERKING

Diefdijk 30 - 4145 MJ  Schoonrewoerd

Telefoon: 0345 - 641266
Fax: 0345 - 642440
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Buurtpanel 
Culemborg

Heeft u een goed idee voor 
uw straat of buurt?

Kom met  
een goed idee, 
de buurtpanels  
werken met u mee!

Het sportcentrum
waar het ‘t hele jaar

gezellig is.

A. van Diemenstraat 18
Culemborg

Tel: 0345 530146
www.familyfit.nl

Mario Vermeulen: Adjudant

Alweer mijn derde jaar als adjudant van Prins Richard. 
Gelukkig waren we afgelopen jaar compleet als Raad van Elf. 
Mede hierdoor kunnen we terugkijken op een geslaagd 
Carnaval. Maar we blijven natuurlijk niet stil zitten. Daarom 
zijn er een paar veranderingen. 
Om te beginnen is er een speciale lady’s night op de donder-
dagavond voor Carnaval.

Binnen de vereniging vinden we het ook belangrijk dat onze 
leden een mening hebben. Carnaval vier je tenslotte samen.  
Velen gaven aan, dat de optocht te vroeg begon, afgelopen 
jaren. Dit jaar gaat daar verandering in komen.

In plaats van van 11 over 11, vertrekt de stoet nu 11 vóór 1 
vanaf de Dr. Hockesingel. Daarvandaan trekken we door de 
straten van Papklokkendam en zullen  om ± 14.14 op de 
Markt aankomen. 

Er verandert nog iets aan de optocht. Er is een jury in het 
leven geroepen, die de volgende categorieën zal beoordelen:

 * individuele deelnemer

 * kleine (loop)groep

 * mooiste wagen

Na ontvangst op de markt en overhandiging van de stads-
sleutel aan de Prins, zullen we door gaan naar de Blauwe 
Lantaarn. Daar vindt het vernieuwde programma van de 
zaterdagmiddag plaats. Een inloopmiddag voor groot en klein!

Ik hoop er samen met u een gezellig carnaval van te maken.

Allaaf!
Mario Vermeulen
Trotse  Adjudant

Battery Street Culemborg | Costerweg 4E 4104 AJ Culemborg | T 0345 51 14 68 | culemborg@batterystreet.nl | www.batterystreet.nl

     
Uniek concept! 

      
  Nieuw in Culemborg

Alle batterijen van klein tot groot + reparaties



De lekkerste hamburgers & friet in Culemborg!

Woensdag Frietdag

Everwijnstraat # 6 4101 CG Culemborg Tel: 088 – 237 8 237

MARTENS SCHILDERWERK 
WANDAFWERKING EN KLUSBEDRIJF

Gert Martens    Peppelbos 58 
4191MG GELDERMALSEN 

Telefoon nr. 0345-573627   Mobiel 06-50.82.47.82

Jaap Rademaker: Grootvorst



www.kroezen.nl

Dagelijks open vanaf 12.00 uur
voor lunch en diner

www.restaurantopdehaven.nl
Helling 7 - 4101 AE Culemborg - Tel : 0345 510324

Honddijk 11Honddijk 11
4101 NP Culemborg4101 NP Culemborg
tel.  0345-512136tel.  0345-512136
fax. 0345-530366fax. 0345-530366

w w w. t u i n c e n t r u m v a n d e n h u r k . n lw w w. t u i n c e n t r u m v a n d e n h u r k . n l

HET MEEST COMPLETE EN VOORDELIGSTE TUINCENTRUM IN DE REGIO!

John van Vrouwerf
Timmer- en onderhoudsbedrĳf
Verbouwingen, aanbouw, dakkapel.
Vervangen kozĳnen
Badkamers 
Keukens 
Dakramen plaatsen
Schuttingen etc.

Rosmolenpad 3  4105 XE  Culemborg tel. 06 - 57 88 71 75
info@johnvanvrouwerf.nl - www.johnvanvrouwerf.nl

Uw opticien met 
dé persoonlijke service

Chopinplein , Culemborg
telefoon 0345 - 51 31 12

Geldersestraat 40, Geldermalsen
telefoon 0345 - 57 48 37

info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com

Harry van Everdingen
Parketvloeren

Zandstraat 25
4101 EC Culemborg

Telefoon: 0345 - 51 64 21
Mobiel: 06 - 53 31 06 54

Minister van het losgeschreven woord: Fred van Lint

Dealer van o.a.Dealer van o.a.

Jan van Riebeeckstraat 54a Culemborg
Tel. 0345 - 531572



N. VERRIPS & ZONEN B.V.
GROOTHANDEL IN MATERIALEN VOOR DE MEUBELINDUSTRIE 
ENERGIEWEG 12 4104 AH CULEMBORG  
t.(0345)512961 f.(0345)516323 

WWW.VERRIPSBV.NL 

Minister van
Losse Touwtjes

Harry van Beurden

De voorverkoop van de toegangskaarten voor de 
carnavalsavonden op vrijdag 5, zaterdag 6, 
zondag 7 en maandag 8 februari vindt plaats op:

Zaterdag 30 JANUARI 2016 in

Partycentrum de Lantaarn
Grote Kerkstraat 13
Culemborg 
van 10.00 tot 12.00 uur.

De prijs per kaart is € 15.00

Ook kunt u op zaterdagavond 30 JANUARI
kaarten kopen bij:

Café de Mart, 
Markt 31 
Culemborg.
Van 21.30 tot 24.00 uur.

Reserveren niet mogelijk

Entree vanaf 18 jaar. 

Vanaf 12 jaar onder begeleiding van een volwas-
sene.

Bent u verhinderd op deze dag, neem dan even 
telefonisch contact op met:
Fred van Lint 06-22495727
Of e-mail info@deblauwlappen.nl



Specialist in:

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum
Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl

Bruidsbloemwerk

Wĳnarrangementen

Gelegenheidsbloemwerk

Goede service
Kwaliteitsproducten
Aangesloten bĳ de Fleurop verzendorganisatie

HANHART GRAAFTECHNIEKEN V.O.F.

Molenstraat 9
6672 LA Hemmen
Tel. 0488 - 45 13 24 / 06 51 55 92 46

S P E C I A L I S T E N  I N  G R A F D E L V I N G

ALLES VOOR
OP EN ROND
BEGRAAF
PLAATSEN

Delven en dichten van graven - Het ruimen van graven - Opgravingen
Onkruidvrijmaken van paden, zonder bestrijdingsmiddelen of branden

Minister van Folders: Huib Schutten



schoonmaak
glasbewassing

vloeronderhoud
graffitiverwijdering

Als het schoon moet:

WWW.HMSSCHOONMAAK.NL

Voor varen op de Linge 0345 - 65 12 69

Wilt u varen met uw gasten op een EXCLUSIEF AFGEHUURD schip inclusief CATERING?

Wij hebben diverse leuke arrangementen. Informeer naar de mogelijkheden!

Buffetcruise Zeer uitgebreide buffetten

3 UUR VAREN INCLUSIEF WARM/KOUD BUFFET

OP VRIJDAG, ZATERDAG EN ZONDAG

(ZIE ONZE VAARKALENDER OP WWW.REDERIJLEERDAM.NL)

Veerstoep 3 Leerdam www.rederijleerdam.nl
Al onze schepen zijn 100% rolstoeltoegankelijk en voorzien van ruime rolstoeltoiletten

Normaal € 50,-

Reserveren is noodzakelijk!

NU € 25,-
p.p.

Aanbieding geldt tot 1 april 2016

De vloot van Rederij Leerdam

NU 50% KORTIN G

body fashion
Markt 51

4101 BW Culemborg
Tel. 0345 - 512774

www.elands.nl

Vrijdag 5 februari 2016

Kroegentocht
Aanvang: 15:00 uur

I.s.m. de Culemborgse Kroegen:

Café De Mart, Taverne Monopole en Café Den Tollesteghe

Een gezellige kroegen tocht door de binnenstad van Culemborg.
Samen met Prins Richard III en zijn raad.

Met muzikale ondersteuning 
van een dweilorkest.

Kroegentocht
Papklokkendam

 
Voor details, zie de agenda 

op onze website www.deblauwlappen.nl

Kledingadviesje:

Boerenkiel

Tollenstraat 26 | 4101 BE Culemborg | (06) 27 62 31 97

Heerlijke lunch- & dinerplanken

Feesten & Partijen

Kijk op     voor de nieuwste updates!

Zandstraat 2  4101 EG Culemborg Tel. 06-51 77 76 50  www.zoalshetklokjethuistikt.com

o     Moderne en antieke klokken.

o     Horloges

o     Reparatie van klokken en horloges.

o     Horlogebanden van Morellato

o     Horloges van: Bruno Söhnle, Junghans,

       Mondaine en Pellikaan Timing

Een nieuwe batterij voor uw horloge  - altijd -  voor slechts € 5,-

Het adres voor uw: 

Stadsuurwerkmakerij Zoals het klokje thuis tikt



Sandwichpanelen voor dak en wand 
 
Stalen profielplaten voor dak en wand 
 
Dakpanprofielplaten 
 
Zetwerk uit eigen zetterij 
 
Aluminium platen en profielen 
 
RVS-platen en profielen 
 
Balk- en profielijzer 
 
Bouwmaterialen www.uittenbogert.nl 

oij

net

net

Chopinplein 7

4102 CP Culemborg

0345 - 51 43 74

info@drankenspecialist.net

www.drankenspecialist.net

MEUBELSTOFFEERDERIJ

HEWI
40 JAAR ERVARING

IN VAKKUNDIG
STOFFEREN VAN . . .

LANGE HAVENDIJK 7 - CULEMBORG
TEL. 0345-513343 - Mobiel 06 42455511

ANTIEK-KLASSIEK
en MODERN



Salon
MARIE LOUISE

pedicure & gezichtsbehandelingen

Minister van de Losse Centen: Cees van der Ham

Koopmansgildeplein 16 | Culemborg 
Giel Smits

ZELFSCAN
Makkelijk en snel 

boodschappen doen  

VERSE SUSHI

Bestel uw 
boodschappen 

op plus.nl 
en haal ze op bij 
ons ophaalpunt

GENIET VAN
REGIONALE PRODUCTEN

 
Willemien Eetwaar

Voedingsadvies en foodspecialiteiten
Bakkerij Bouman

Stadsboederij Caetshage
Landgoed Marienwaerdt

Wilco Ambachtelijk ijs

GROOT ASSORTIMENT
SPECIAALBIEREN

Keuze uit meer dan 
100 variëteiten

LED verlichting, warmte terugwin 
systeem, vloerverwarming en 
zonnepanelen zorgen voor
> 35% energie besparing.

Meest ‘groene’ 
supermarkt



IEDERE DAG VERS

BROOD
GEBAK

arcel van 

C u l e m b o r g
E - m a i l :  m v a n d o r d @ z o n n e t . n l
Tel. 0345 - 53 12 17     Mob. 06 - 25 30 61 93

T u i n v e r z o r g i n g
M Dord

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

Minister van het Losse Wiel: Fernand Verweij

Zaterdag 30 januari 2016

Dopen Carnavalswagen
Aanvang: 14:30 uur

Op deze middag zal 
Prins Richard III voor het eerst zijn 
nieuwe carnavalswagen te zien krijgen. 

De wagen zal ten doop worden 
gehouden en er wordt een toost 
uitgebracht op een behouden rit 
tijdens de optocht. Iedereen is welkom

Met muzikale ondersteuning 
van  Blaaskapel Na Elleve.

 

Locatie: Café de Mart, Markt 31 te Culemborg

Iedereen
is welkom

Zie jij ook dubbel 
van de hoofdpijn?
Maak snel een afspraak bij Fysiotherapie De Helling 
voor een passend behandelplan.

de Helling 4 - 0345 769061
www.fysiotherapie-dehelling.nl



H
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vD Van Driel
Schilders & Afwerkingsbedrijf

Van Driel BV
A. van Diemenstraat 8

4104 AE Culemborg

T. 0345 - 51 04 25
F. 0345 - 51 06 95

www.vandriel-schildersbedrijf.nl

info@vandriel-schildersbedrijf.nl

Sport & Event Center
Beusichem

DE GROOTSTE KEUS - DE LAAGSTE PRIJS

KIJK VOOR EEN UITGEBREID OVERZICHT OOK OP WWW.BRADAAL.NL

KEUZE UIT:

± 180 KASTEN, DRESSOIRS EN WANDOPSTELLINGEN

± 100 BANKSTELLEN

± 75 RELAXFAUTEUILS

± 100 EETHOEKEN IN DIVERSE STIJLEN

GROTE COLLECTIE VERLICHTING

GROTE COLLECTIE SFEERHAARDEN

GROTE COLLECTIE KLEINMEUBELEN

± 70 SLAAPKAMERS, BOXSPRINGS EN

DIVERSE SLAAPSYSTEMEN

(O.A. EASTBORN, UBICA, VELDA)

HEEL VEEL WOONACCESSOIRES EN WANDDECORATIE!

Welkom ook in onze Mega groteverlichtingstore of kijkeens opwww.iluce.nl

Zandstraat 39
4101 EC Culemborg
Postbus 296
4100 AG Culemborg

Telefoon
Telefax
E-mail
Internet

(0345) 51 47 47
(0345) 53 01 47
info@wammesbv.nl
WWW.wammesbv.nl

Assurantiekantoor
Wammes B.V.

Minister van de losse kwast: Hans Herfkens



BIO rundvlees
scharrel varkensvlees
biologische kip
lamsvlees  

Erik
van Dillen

tuinverzorging 

OOK VOOR DE PARTICULIERKANTOORINRICHTING

ook voor thuis
Dé werkplek

Bureau’s 
al vanaf 
€ 100,-

excl. btw

LKV Kantoorinrichtingen verkoopt nieuw en gebruikt 
kantoormeubilair, ook verhuren wij onze producten. 
Wilt u uw oude bureau inruilen? Dit kan ook bij LKV.

Veerweg 84 | 4101 AL Culemborg | 
0345 - 51 83 56 | info@LKV.nl | LKV.nl

Openingstijden: ma/vr 9.00 tot 18.00 za. 9.00 tot 12.00

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

Donderdag 4 februari 2016

Aanvang: 20:00 uur
I.s.m. Café de Mart

Een gezellige avond als dames onder elkaar. 

Vanaf het slaan van de papklokken zijn ook de heren welkom 
weliswaar gekleed in een rok of jurk, het is tenslotte Ladies Night.

Met o.a. een optreden van de Culemborgse zangeres Jolanda 
Philippi en nog veel meer……

Locatie: 
Café de Mart, Markt 31 te Culemborg

Entree gratis

Boezem 20   4206 CB   Gorinchem
Telefoon:  (+31) 0183 - 610 210 
Fax:  (+31) 0183 - 610 219
E-mail:  info@postmetaalbewerking.nl
www.postmetaalbewerking.nl

Engineering



BASIC LOOK
KAPSALON

Iedere donderdag
20% korting op
alle permanenten

Kattenstraat 7
4101 BL Culemborg
Telefoon: 0345 - 530011

De rijschool in de Betuwe voor je auto, motor en aanhangrijbewijs.
Kijk voor info op onze website www.desnelweg.nl

Bel voor meer inlichtingen: 0345 - 57 55 94

Ruimte Centrum Culemborg

zijn
Tel. 0345 - 512847

Voor opslagboxen groot of klein
moet u bij

TE HUUR:
Opslagboxen van 5 tot 50 M2

Praktijk voor Fysiotherapie
D e  K a a p s t r a a t  1

4 1 0 5  A G  C u l e m b o r g

T e l .  0 3 4 5  -  5 2  1 1  0 3

i n f o @ h e n v - f y s i o t h e r a p i e . n l
w w w . h e n v f y s i o t h e r a p i e . n l

B e h a n d e l i n g  v o l g e n s  a f s p r a a k
U  h e e f t  g e e n  v e r w i j z i n g  v a n  u w  a r t s  n o d i g .

Verboom  |  Zandstraat 62  |  0345-520590
Facebook.com/expertverboom   

Minister van de losse springveer:
Bert van der Horst

0345 - 51 35 69

3 broeken reinigen
2 betalen



Hoe de Culemborgers aan hun bijnaam “De Blauwlappen” 
komen lees je in het uitgebreide verhaal van Metje op onze 
website www.deblauwlappen.nl. Een geromantiseerde 
geschiedenis over twee jonge mensen die een belangrijke rol 
spelen tijdens de opstand tegen de oneerlijke praktijken van 
het stadsbestuur in het jaar 1650. Als molenaarsknecht 
Gijssie in de bres springt voor de moeder van het meisje 
waar hij verliefd op is, wordt hij opgepakt en gevangen gezet. 
Na een snel en oneerlijk proces dreigt hij verbannen te 
worden uit de stad. Deze zware en 
onterechte straf is de 
spreekwoordelijke lont in het 
kruitvat. De bevolking komt in 
opstand. In navolging van Metje 
binden veel vrouwen hun blauwe 
schorten aan stokken en dragen 
deze als vaandels door de straten. 
Het verhaal eindigt met de bruiloft 
van Metje en Gijssie. Een feest dat 
volgens de overleveringen vier 
dagen duurde.
De opstand en de bruiloft worden 
in de eeuwen daarna nog vaak 
herdacht en opnieuw gevierd. Uiteindelijk krijgen deze feesten 
een vaste plaats in het jaar en gaan op in het carnaval.

Begin twintigste eeuw raakt het vieren van carnaval uit de 
gratie en wordt ook de geschiedenis van Metje steeds minder 
vaak verteld en uiteindelijk dreigt ze zelfs vergeten te worden.
Tot een clubje mannen, onder het genot van wat gerstenat, 
besluiten de rijke geschiedenis van Culemborg te laten 
herleven door het opnieuw groots vieren van de bruiloft en 
het organiseren van een optocht, die doet denken aan de 
opstand van toen.

Deze mannen waren: Theo Zwanen, Herman Verdoorn, 
Gerard van Doorn, Jo Jägers, Jan Louwerse, Co Jansen en 
Wim Michies. Zij richten op 29 oktober 1967 een vereniging 
op om jaarlijks in februari een carnavalesk feest te 
organiseren. Dit was de herstart van het carnaval vieren in 

Culemborg.
Jaarlijks op 11 november 
wordt een “Prins” gekozen. 
Tijdens de carnaval krijgt 
hij de leiding over de stad. 
Dit wordt symbolisch 
gevierd met een 
sleuteloverdracht. De 
burgemeester geeft de 

sleutel van de stad aan de Prins. De verkiezing zelf gaat 
gepaard met een gezellige feestavond waarbij de Prins 
officieel wordt geïnstalleerd. Ook zijn gevolg wordt dan 
bekend gemaakt.
Aan het begin van het nieuwe jaar wordt een groot bal 
georganiseerd, ook wel bekend als het “Prinsenbal”. Tijdens 
dit evenement breidt de Prins zijn gevolg uit door de 
installatie van de jeugdgarde onder leiding van de 
Jeugdprins.

Twee weken voorafgaand aan het grote carnavalsfeest wordt 

‘s 

middags de arrestatie van Gijssie 
herdacht tijdens het “Tranenbal”. 
Volgens de verhalen was hij de 
eerste stadsprins, een man met het 
hart op de juiste plaats. Hij kon 
geen onrecht verdragen en was 
bovendien een echte romanticus. 
Tijdens zijn verblijf in de 
gevangenis schreef hij een gedicht 
voor zijn Metje. Dit gedicht (Ach, 
Metje toch) wordt vandaag de dag 
nog steeds gezongen op het 
Tranenbal. Op dit feest zijn alle Culemborgers welkom eigen 
geschreven teksten te komen zingen op een bestaand tranen 
trekkend nummer of eigen melodie.

De week voor het grote carnavalsfeest wordt de stoet van 
vrouwen met “Blauwe Lappen” herdacht op de Markt. De 
nieuwe wagen van de Prins wordt gepresenteerd aan de 
Culemborgse bevolking. De wagen mag echter niet meerijden 
met de optocht, zolang de “Blauwe Lap” niet als vaandel op 
de wagen prijkt.
Op de vrijdagmiddag van het carnavalsweekend wordt 
herdacht hoe de opstand begon en hoe de Culemborgers het 
stadsbestuur opsloten in het stadhuis. Ook bij de bevrijding 
van Gijssie, de onverzettelijkheid van Metje en de viering van 
de bruiloft wordt stil gestaan. De Prins en zijn gevolg gaan 
onder muzikale begeleiding en voorzien van blauwe vaandels 
van kroeg naar kroeg. Tijdens deze middag wordt er menig 
glas omgegooid in droge keeltjes. De ceremonie eindigt 
uiteindelijk bij de residentie van de Prins, alwaar de vaandels 
een mooie plaats krijgen. Op de avond wordt een feest 
gevierd waarbij iedereen een blauwe kiel draagt, als eerbetoon 
aan de “Blauwe Lap” van toen.
Op zaterdag wordt de stoet uitgebreid en spreken we zowaar 
van een optocht met mooi versierde wagens en leuk 
uitgedoste deelnemers. Deze eindigt op de Markt, alwaar de 
Prins de sleutel van de stad ontvangt. Hij wordt daarmee 
plaatsvervanger van het stadsbestuur voor enkele dagen. Op 
de Markt zijn tal van activiteiten voor jong en oud. De 
sleuteloverdracht wordt ook op de avond gevierd met groots 
feest.

De zondag start met een traditie welke afkomstig is van de 
Duitse heren die in de 17e eeuw regeerde over het graafschap 
Kuilenborg. Dit “Früshoppen” start in de morgen waarbij de 
muziek wordt ingevuld door een orkest en een “buutreder” 
zorgt voor een humoristische insteek. Geleidelijk vloeit dit 
feest over naar de middag en zijn er een speciale activiteiten 
voor de kleine carnavalsvierders. De avond staat in het teken 
van de Vrijstad Culemborg en dit wordt middels een jaarlijks 
thema uitgedragen door de aanwezigen.
De laatste feestdag komt voort uit de sociale gedachte van de 
Kuilenburgse beschermheilige Sint Barbara. De ochtend staat 
in het teken van een leuke carnavalsviering voor de geestelijk 
gehandicapten, waarna in de middag dit dunnetjes wordt 
overgedaan met de senioren. In de avond wordt het 
feestweekend afgesloten.

De Blauwlappen



Jeugdprins

Proclamatie 2016 

Jeugdprins Jayden II proclameert:

1e Dat ik trots en blij ben om hier voor 

de 2e keer als Jeugdprins te staan.

2e Dat ik blij ben met alle 

Dansmarietjes en mijn Hofnarretje.

3e Dat Nikita & Marissa ons ook dit 

jaar zo geweldig hebben geholpen.

4e Dat ook dit jaar de optocht weer een 

succes gaat worden.

 5e Dat alle kinderen uit Culemborg het 

Kindercarnaval bij ons kunnen 

komen vieren.

6e Dat we er dit jaar een super 

geweldig Carnavalsfeest van gaan 

maken.

7e Dat ik besluit : Wat is het toch fijn 

om een Blauwlap te zijn. 

Tess

Anouk

Charlotte

Yara

Senna

Vince

Jayden II



HET BEEST IS LOS

Beste Carnavalsvrienden en vriendinnen,

Vorig jaar ben ik voor de eerste keer Jeugdprins geweest van “De Blauwlappen”. 

Dat vond ik zo leuk dat ik ook dit jaar weer de Jeugdprins van De Blauwlappen wilde zijn, 

maar dan voor de tweede keer.

Nu mag ik aankomend carnaval weer naast mijn grote voorbeeld “Prins Richard III” staan. 

Samen gaan we er een geweldig Carnaval van maken.

Vince is dit jaar ook weer mijn hofnarretje. 

We hebben veel lol samen en dat zullen jullie wel zien met de Carnaval.

Dit jaar heb ik maar liefst 11 Dansmarietjes. 

Ik zie ze graag dansen en ben dan ook trots dat ik met hen het kindercarnaval mag vieren.

Achter de schermen word ik geholpen door de “Raad van Elf”. 

Zij steunen mij enorm voor en tijdens het Carnaval. 

Ik wil hen dan ook bedanken voor hun hulp.

We gaan met de hele jeugdgarde een fantastisch Carnaval vieren. 

Ik hoop dan ook dat jullie allemaal verkleed komen op zaterdagmiddag 6 februari en     

               zondagmiddag 7 februari in “De Blauwe Lantaarn”.

3 x Alaaf, en graag tot ziens bij ons kindercarnaval.

Jeudprins Jayden II

Ines

Esmee Tessa

Maud
Pa

sca
le

Sem



Wilfred de Jong Oogzorg
Chopinplein 18 4102 CV CULEMBORG

Technische materialen
Elektramateriaal
Vijverartikelen

Doe het zelf
Afzuiging
Ventilatie
Gadgets

Minister van het losse blad: Marcel van Dord

OOK VOOR ONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Anthony van Diemenstraat 6a  4104 AE Culemborg
0345 - 512305  www.vanzantenculemborg.nl



Caravan stalling Pieck

www.stallingpieck.nl

Kenny Pieck

0345 - 683442

06-208 20106 / 06-46776349

info@stallingpieck.nl

Dr. A. Kuyperweg 67a

4153 XA Beesd

Wegwĳs Verkeersopleidingen Midden-Nederland
Rĳnlaan 42
4105 GS Culemborg
www.wegwĳs.net

Tel.: 0345-520124
Mobiel: 06-55820552
Email: info@wegwĳs.net

Ook voor E achter B!

Wegwĳs Verkeersopleidingen Midden-Nederland

Met de disciplines van toen

en de techniek van morgen!

Veilig op weg met Wegwĳs!

idd
1983 2016

30
jaar ervaring

+

Friezenstraat 2-b   5249 JS   Bedrijventerrein Kruisstraat Rosmalen   

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

Minister van het losse bier: Henri Mikkers



KLEUR JE HUIS 
MET WERU KUNSTSTOF 
KOZIJNEN

Zandstraat 43
4101 ED Culemborg
Tel: 0345-512678

www.scheurwater-weru.nl

TANKEN WASSEN ONDERHOUDVERKOOP

  Randweg 12        4104 AC  Culemborg        T  0345-513650        info@gecu.nl        www.gecu.nl  Randweg 12        4104 AC  Culemborg        T  0345-513650        info@gecu.nl        www.gecu.nl

Laat uw auto onder houden 
door één van de beste 
 garages van Nederland!

TOP 
10

STOFFENHUIS

EVERWIJNSTRAAT 12  4101 CG CULEMBORG
Tel: 0345 - 530223

- Dames-stoffen
- Fournituren
- Patronen-tijdschriften

- Kinder-stoffen
- Breigaren

MODE PER METER

Pearle Opticiens
Markt 9
4101 BW Culemborg

Telefoon: 
Telefax:

0345 - 518008
0345 - 532996

Meubeltransport sinds 1892

tel.  0345 - 51 23 24
www.gebr-pothuizen.nl

CULEMBORG
GEBR. POTHUIZENGEBR. POTHUIZEN

Diverse winkels onder één dak
Hét adres voor spotgoedkope partijgoederen, dierenvoeding, drogisterijartikelen en kleding

Wekelijks nieuwe artikelen

Zandstraat 60, 4101EH Culemborg

Bezoek ons ook op            www.facebook.com/Winkelties

Minister van de losse noot: Theo van Dam



Een zaak met een enorme
sortering klasse-fietsen
Een modern bedrijf met
ouderwetse service

Zandstraat 70 - 76
Culemborg
Tel. 0345 - 513507

Firma G.C. BAGGERMAN
ERKEND TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VAN:

Gas - Water - Sanitair - Verwarming - Elektro
Lood- en Zinkwerken - Dakbedekking

Tevens: Cadeauartikelen Huishoudelijke artikelen Speelgoed
Witgoed Lokale verwarming Depot Shellgas Depot Camping Gaz

Erichemseweg 44  4117 GK  Erichem
T. 0344 571 292 F. 034 572 883 E. info@baggerman-erichem.nl

WAAR & WANNEER JE MAAR WILT
BOUWMATERIALEN

BMN I Culemborg I Rolweg 41 I 4104 AV Culemborg I T 0345 545 555

De bouw verandert snel en als bouwer 
verander jij mee. BMN Bouwmaterialen ondersteunt 

je daar volledig bij. Met de beste service, juiste voorraad, 

flexibele logistiek en vakkundig advies. 

Ook consumenten die gaan (ver)bouwen zijn bij BMN aan 

het juiste adres. Snelle levering waar en wanneer je maar 

wilt   doen we.

Beste service

Juiste voorraad

Vakkundig advies

Flexibele logistiek

Parkweg 21a  -  4153 XK  Beesd  -  T 0345 68 26 34  -  F 0345 68 41 68 
 info@drukkerijkemker.nl  -  www.drukkerijkemker.nl

Drukkerij Kemker BV maakt onderdeel  

uit van Pica Media Partners, het netwerk 

van zelfstandige grafimedia bedrijven

Kleur kan van het papier afknallen  
of juist heel ingetogen zijn. Van het  
felste rood tot het zachtste blauw,  
iedere kleur roept een eigen sfeer  
op. Een zorgvuldige afstemming 
tussen moderne apparatuur en  
vakmanschap zorgt voor het ideale 
samenspel tussen compositie, kleur 
en papier.
 Het resultaat is vaak even  
veelzijdig als de kleuren van een  
kameleon, altijd aangepast aan  
zijn omgeving. 

Drukken brengt kleur tot leven. 

... natuurlijk  ... anders! 

drukken

... de veelzijdige kleuren ...
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KANTOORINRICHTINGEN
OOK VOOR DE PARTICULIER

KANTOORINRICHTING
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LKV Kantoorinrichtingen verkoopt nieuw en gebruikt 

kantoormeubilair, o
ok verhuren wij onze producten. 

Wilt u
 uw oude bureau inruilen? Dit kan ook bij LKV.

Veerweg 84 | 4
101 AL Culemborg | 

0345 - 5
1 83 56 | in

fo@LKV.nl | L
KV.nl

Openingstijd
en: m

a/vr 9.00 tot 18.00 za. 9.00 tot 12.00

Boezem 20   4206 CB   Gorinchem

Telefoon:  (+
31) 0183 - 6

10 210 

Fax:  
(+31) 0183 - 6

10 219

E-mail:  
info@postmetaalbewerking.nl

www.postmetaalbewerking.nl
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www.kroezen.nl

Dagelijks open vanaf 12.00 uur

voor lunch en diner

www.restaurantopdehaven.nl

Helling 7 - 4101 AE Culemborg - Tel : 0345 510324 Honddijk 11

Honddijk 11
4101 NP Culemborg

4101 NP Culemborg

tel.  0345-512136

tel.  0345-512136

fax. 0345-530366

fax. 0345-530366

www. tu incen t rumvandenhurk .n l

www. tu i ncen t rumvandenhurk .n l

HET MEEST COMPLETE EN VOORDELIGSTE TUINCENTRUM IN DE REGIO!

John van Vrouwerf

Timmer- en onderhoudsbedrĳf

Verbouwingen, aanbouw, dakkapel.

Vervangen kozĳnen

Badkamers 
Keukens 

Dakramen plaatsen

Schuttingen etc.

Rosmolenpad 3  4105 XE  Culemborg tel. 06 - 57 88 71 75

info@johnvanvrouwerf.nl - www.johnvanvrouwerf.nl

Uw opticien met 

dé persoonlijke serviceChopinplein , Culemborg

telefoon 0345 - 51 31 12

Geldersestraat 40, Gel

telefoon 0345inf

e se
Chopinplein , Culemborg

telefoon 0345 - 51 31 12

Geldersestraat 40, Geldermalsen

telefoon 0345 - 57 48 37

info@wilfreddejong.com

www.wilfreddejong.com

egids 75x90mm FC.indd   1

Harry van Everdingen

Parketvloeren

Zandstraat 25
4101 EC Culemborg

Telefoon: 0345 - 51 64 21

Mobiel: 06 - 53 31 06 54

M
inister van het losgeschreven woord: Fred van Lint

GRAUWELMAN

Dealer van o.a.

Dealer van o.a.

Jan van Riebeeckstraat 54a Culemborg

Tel. 0345 - 531572

DE BLAUWE
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ZAKELIJK DRUKWERK
GRAFISCHE VORMGEVING

WEBDESIGN + SEO
GEVEL- en SPANDOEKEN

RECLAMEBORDEN
Reclame

Kijk voor alle informatie op www.rtg.nl
Beerzepad 1 Culemborg Tel. 0345 - 530303

Ook deze krant werd
door RTG verzorgd!

AUTOSCHADE?

Rolweg 7  
Culemborg  

Minister van de losse wortel: Theo van Bemmelen



WAAR & WANNEER JE MAAR WILT
BOUWMATERIALEN

BMN I Culemborg I Rolweg 41 I 4104 AV Culemborg I T 0345 545 555

De bouw verandert snel en als bouwer 
verander jij mee. BMN Bouwmaterialen ondersteunt 

je daar volledig bij. Met de beste service, juiste voorraad, 

flexibele logistiek en vakkundig advies. 

Ook consumenten die gaan (ver)bouwen zijn bij BMN aan 

het juiste adres. Snelle levering waar en wanneer je maar 

wilt   doen we.

Beste service

Juiste voorraad

Vakkundig advies

Flexibele logistiek

Parkweg 21a  -  4153 XK  Beesd  -  T 0345 68 26 34  -  F 0345 68 41 68 
 info@drukkerijkemker.nl  -  www.drukkerijkemker.nl

Drukkerij Kemker BV maakt onderdeel  

uit van Pica Media Partners, het netwerk 

van zelfstandige grafimedia bedrijven

Kleur kan van het papier afknallen  
of juist heel ingetogen zijn. Van het  
felste rood tot het zachtste blauw,  
iedere kleur roept een eigen sfeer  
op. Een zorgvuldige afstemming 
tussen moderne apparatuur en  
vakmanschap zorgt voor het ideale 
samenspel tussen compositie, kleur 
en papier.
 Het resultaat is vaak even  
veelzijdig als de kleuren van een  
kameleon, altijd aangepast aan  
zijn omgeving. 

Drukken brengt kleur tot leven. 

... natuurlijk  ... anders! 

drukken

... de veelzijdige kleuren ...



PROFESSIONEEL AUTOPOETSBEDRIJF

www.carcleaningculemborg.nl

Industrieweg 1 B | 4104 AP  |  Culemborg
tel. 0345 - 511 011  |  fax. 0345 - 530 030

Marissa en Nikita:
Leidsters

Hofnar: Tim Schuurman



DZM-Verhuur verhuurt wat u als professional nodig heeft!

Voor elke klus het juiste materieel, voorzien van hoge kwaliteit en
uitstekend onderhoud. 

DZM-Verhuur is de verhuurlocatie voor Culemborg en omgeving voor al
uw gereedschappen en machines.

DZM-VERHUUR
www.dzm-verhuur.nl

DZM-Verhuur
Costerweg 2
4104 AJ Culemborg
0345-530416
info@dzm-verhuur.nl

DZM-Verkoop
Costerweg 2

4104 AJCulemborg
0345-530416

info@dzm-verkoop.nl

DZM-VERKOOP
www.dzm-verkoop.nl

Enkele diensten van DZM-Verkoop

verkoop / onderhoud / reparatie
speciaal bouw van aanhangwagens

verkoop en onderhoud van tuinmachines
levering van propaan en industriegassen

MIDZOMERNACHT

Op een overvol evenementen-terrein beleefde Culemborg afgelopen zomer
de vierde editie van het midzomernachtfestival.

Muziekvereniging Concordia en de Blauwlappen organiseerde
een gezellige muzikale avond.

Naast Concordia, waren er optredens van o.a. de dweilorkesten
Na Elleve en 't Kapelleke en

Burengerucht, Harmonie De Karel, Duo koppie d'r af, 
gezelligheidskoor Gaan zoals het gaat,

een Steelband en een optreden van de CJB Band.

Ook dit jaar staat er weer
een midzomernachtfestival op de gepland.

Op 25 juni 2016 zal dit festival
voor de vijfde maal plaats vinden.

We zien je graag op het Concordiaterrein

Westersingel 88 te Culemborg vanaf 19:00 uur.

MIDZOMERNACHTFESTIVALM
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De Carnavalsoptocht
ZATERDAG 6 FEBRUARI

12.12 uur: Verzamelen op de Dr. Hocksingel

Meer info: www.deblauwlappen.nl

11 voor 1 vertrekken

14.14 Ontvangst op de Markt

NIEUW:

PRIJZENGELD!!

Route Optocht

Dr. Hockesingel (start) – Oostersingel - Van Pallandtdreef

A.van Lalainglaan - Beatrixstraat - Oranje Nassaulaan – Weidsteeg

Parklaan – Mozartlaan – Chopinplein - Beethovenlaan

Rijksstraatweg – Zandstraat – Prijssestraat – Boerenstraat

’t Jach – ’t Hof – Everwijnstraat –  Markt (eindpunt)



GLASPARELEN

                 Glasparelbedrijf
              VSC Culemborg bv
            Plantijnweg 14a
        4104 BB Culemborg
     Tel. 0345 - 51 76 21
Fax. 0345 - 51 76 38

Spreekstalmeester: Marinus Hoogmoed

Hoftapper: Mark Thiers

Vormgever:
Jan van Lint sr



Iedere donderdag, vrijdag en zaterdag op de Dr. Hockesingel.
Vishandel Jaap Koelewijn - Eemmeerlaan 7 - 3752 TA Spakenburg - j.r.koelwijn@jacobvanjan.nl

Lieve inwoners van Papklokkendam,

Als vereniging zorgen wij al bijna een halve eeuw 

dat Carnaval vieren in onze stad mogelijk is. We 

vinden het prachtig dat de belangstelling voor dit 

feest nog altijd groeiende is. Het nadrukkelijk naar 

buiten treden als vereniging en een diversiteit aan 

activiteiten zorgt  voor steeds meer Carnavalslief-

hebbers en daar zijn we best wel een beetje trots 

op. Dankzij de inzet van onze vrienden (leden) en 

ondersteuning van onze sponsoren, kunnen we al 

jaren dit gezellige feest mogelijk maken. Ook de 

komende jaren zullen wij als vereniging het Carna-

val blijven vieren in Culemborg en hopen graag 

jullie te mogen begroeten bij één van onze activi-

teiten. Voor meer info zie onze website: www.de-

blauwlappen.nl

Namens het bestuur wens ik jullie allemaal een heel 

fijn Carnaval toe.

Joost van Schaik

Voorzitter

"Het is pas Carnavalsfeest.. . . . .
Als je bi j Mode City bent geweest!"

Gratis parkeren: Jachthaven, Palumbusterrein. Betaald parkeren: Lange Meent

Tollenstraat 16 - Culemborg - Tel. 0345 - 52 13 83
www.mode-city.nl

Bestuur 2016: Fred - Koos - Joost - Hans - Marce;l



A. van Diemenstraat 6 - Culemborg - Telefoon 0345 51 49 99
Autobedrijf Helmond

www.autohelmond.nl


