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Beste Papklokkendammers
Ik ben trots dat ik u dit
jubileumjaar voor mag gaan in
een feestrijk Carnaval.
Feestrijk omdat dit jaar de
vereniging haar 50 jarig bestaan
en het vijftigste Carnaval viert.
Ik wil dan ook de Raad van Elf
bedanken voor het gestelde
vertrouwen.
Mede vanwege de extra
feestelijkheden zijn er een
aantal functies toegevoegd aan
de Raad van Elf. Zoals daar
zijn, een Commissaris van
bouw- en wagentoezicht: Mario
Vermeulen, een Commissaris
van publieke en andere relaties:
Richard de Boer en een
Vaandeldrager: Marinus
Hoogmoed, daar er dit jaar ook
een vaandel gepresenteerd zal
worden.
Ook zijn er nieuwe gezichten en

wisselingen van functies, zoals
een nieuwe Ceremoniemeester:
Richard Bakker en een nieuwe
Adjudant die ik, gezien het
thema van deze carnaval,
benoem als Hartjudant: Carlo
van Schaik. Voorts weet ik mij
omringd door een groep
prachtige dansmariekes.
In geval van nood zal ik zeker
een beroep doen op de
jeugdprins Jayden III met zijn
enorme ervaring.
We hebben onder het bewind
van de vorige Hoogheden de
vereniging zien groeien en ik
vertrouw erop dat deze
stijgende lijn zich zal
voortzetten in dit feestelijk jaar.
En als ik zie hoeveel werk er is
verricht door de raadsleden en
de diverse commissies om tot
een fantastisch programma te
komen, dan verwacht ik een

toestroom van nieuwe leden die
zijn weerga niet kent.
En ook dit jaar hebben de
Blauwlappen weer gebruik
mogen maken van de ruimte bij
Len de Koster om de
Prinsenwagen op te bouwen,
waarvoor onze dank.
Ik ben nu nieuwsgierig maar als
deze krant uitkomt mag ik de
wagen bijna aanschouwen. Het
kan niet anders dan dat het
wederom een kunstwerk wordt
als ik hoor hoeveel uren er
ingestopt zijn.
Natuurlijk zijn er ook weer de
opwarmers naar het carnaval
die niet vergeten mogen
worden. Graag wil ik iedereen
van harte uitnodigen om daarbij
aanwezig te zijn zoals: het
Tranenbal, de Doop van de
carnavalswagen, het Kleintje

Carnaval en de Ladies Night
before Carnaval.
Deze festiviteiten organiseren
we in samenwerking met
Margriet in Café de Mart (een
café naar m’n hart om bij het
thema te blijven).
Tot slot gaat ook onze dank uit
naar alle sponsoren en
vrijwilligers die ons door de
jaren heen en ook dit jaar weer
hebben gesteund en naar ik
hoop ook in de toekomst willen
blijven steunen.
Ik wens u een fantastisch
carnaval toe en geniet intens
want het is zo weer
woensdagmorgen.

Hoogachtend
ZDH Prins Eduard I.
Heerser over Papklokkendam,
van Everdingen tot Beusichem
en van regulieren tot
uiterwaarden.

7
1
0
2
e
i
t
a
m
a
l
c
o
r
P rins Eduard 1, Proclameert:

Z.D.H. P
zen.
e
ratische wijze ben geko
oc
m
de
op
ik
t
Da
1e
te gaan in dit 50ste
vereerd ben om u voor
ik
t
Da
2 carnavalsjaar.
dam,
e
dit jaar is: Papklokken
a
em
th
t
he
om
ar
da
t
3 Da ar een warm hart!
ja
e raad.
e 50
4e Dat ik ombegerinlegdid bewonrddot door oreeneegen prweacldhtigige groep
5 Dadanst ikmariekes.
e
enorm veel mensen,
or
do
en
rm
he
sc
de
er
ht
6 Dagewet erldigac veel werk is verricht
carnaval
e
kkendammers de gehele
lo
pk
pa
le
al
t
Da
7
rkleed zullen zijn.
de juiste
e ve
t carnaval het Hart op
di
er
ed
ni
ee
t
Da
8
aats heeft.
t.
e pl
9 e Dat iederereeeenn wegeernietbemhoetudvoenllethteuiugs koenmwant het is om
10 Davoort iedje er erg in hebt.
fijn om een
e
besluit: Wat is het toch
de
ik
t
Da
11 blauwlap te zijn!
16

t getekend d.d. 11-11-20
Daarom, daarom, is di
Z.D.H. Prins Eduard1
de Blauwlappen

EERST
E
KARNA CULEMBORG
V
S
“DE BL ALSVERENIG E
ING
AU

WLAP

PEN”

secreta

riaat :

Molenw
a
4101 E l 58,
W Cule
m
Tel: 03
45 778 borg.
16
www.d
eblauw 3
la
e mail:
info@d ppen.nl
Datum
eblauw
oprichti
lappen
.nl
ng: 29
oktobe
r 1967
De statu
ten van
de Kam
er van de vereniging
Koopha
z
V 1567
ndel te ijn gedepone
01
e
Tiel on
der num rd bij
mer
Bankre
kening
: NL8
8ABNA
055.9
ABN/A
MRO C 3.22.607
Reside
ulembo
ntie :
rg
DE BLA
UWE L
ANTAA
Grote K
RN
e
4102 L rkstraat 13,
B
Tel: 03 Culemborg.
45 512
819
De Carn
a
officiële valskrant “De
uitgave
Blauwe
Oplage
van De
Koerier”
:
is een
Huis-aa ca. 14.500 ex Blauwlappen
.
.
n-huis
verspre
(Papklo
id in Cu
kkenda
le
m tijde
ns Carn mborg
aval)
Redacti
e:
Fred va
n
Vormge
Joost v Lint
ving:
a
Ed te B n Schaik
o
Ton Go ekhorst
mmans
(RTG re
clame)

2

Carnaval leert samenleven
Toen ik ‘ja’ zei tegen het
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heeft een rijk verleden en ik
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komt uit Zuid Limburg. We
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Beste allemaal,
Als bestuur van deze vereniging zijn wij trots op de ontwikkeling
van het carnaval vieren in onze stad Culemborg. We zien
de bezoekersaantallen tijdens onze activiteiten jaar op jaar
stijgen en deze trend zet zich ook voort in ons ledenbestand
en het groeiend aantal sponsoren.
Hierdoor vloeit er gelukkig steeds meer geld in de kas van
de vereniging, waardoor wij in staat worden gesteld om meer
te investeren in onze vereniging en carnavalsactiviteiten. We
kunnen nu meer en betere artiesten laten optreden voor onze
leden en zijn we in staat om extra activiteiten te ontplooien.
Daarnaast is een goede uitstraling als vereniging
belangrijk en hebben we na 25 jaar de steken van de
Raadsleden vervangen voor nieuwe en hebben we
een echt vaandel aangeschaft i.v.m. ons jubileumjaar.
Met geld alleen redden wij het natuurlijk niet, onze
activiteiten moeten ook georganiseerd worden.
Gelukkig hebben wij een hele grote groep mensen
die dit met veel plezier doen waar ik als voorzitter
heel erg dankbaar voor ben. Hierdoor merken we dat
de sfeer bij onze bijeenkomsten door de aanwezigen
als onderscheiden wordt genoemd. Dit geeft ons
allemaal een extra boost om voorlopig nog lekker
door te gaan en ervoor te zorgen dat gezellig carnaval
vieren in Papklokkendam mogelijk blijft.
Namens het bestuur wil ik daarom ook iedereen
GEMEENTEWINNAAR

hartelijk bedanken die op welke manier dan ook

MET DE MEESTE STEMMEN

hieraan bijdraagt en wij wensen jullie heel veel
plezier tijdens het komend carnaval.

T 0345 76 91 31
E info@bijmarielle.nl

Irene Vorrinkstraat 25
4105 JA Culemborg

BIJMARIELLE.NL
Joost van Schaik
Voorzitter ECKV De Blauwlappen

Mario zegt tegen zijn zoon:’Ben je nog naar de tandarts geweest?’. Zijn zoon zegt ‘ja pa.’ En heb je nog
hard geschreeuwd?’, ‘Nee’, zegt zijn zoon. Mario
zegt:’Ik ben trots op je, je krijgt 20 euro.’ Zijn zoon
zegt ‘dankjewel pa’. Mario vraagt nog even of het pijn
heeft gedaan. Zijn zoon zegt: ‘Nee pa.’ Mario vraagt
hoe kwam dat? ‘Nou’, zegt zijn zoon, ‘de tandarts
was er niet.’
Bert vraagt aan zijn zoon: ’wat wil je later worden als
je groot bent.’ Zijn zoon zegt: ‘nachtwaker’. Waarop
Bert vraagt: ‘hoe kom je daarbij?’ Zegt zijn zoon:
‘dan hoef ik s ’avonds lekker niet naar bed.’
Op een nacht wordt Cees wakker gemaakt door zijn
vrouw welke zegt:’Ik hoor een vreemd geluid. Ik hoor
een inbreker Cees.’ Deze zegt: ‘Dat kan niet, inbrekers hoor je niet.’ Vijf minuten later zegt zijn vrouw:
‘zie je wel dat er inbrekers zijn, ik hoor niets.’
Theo vraagt aan Richard: ’Waarom kunnen vissen
niet praten?’ Richard zegt: ‘Stel niet van die domme vragen Theo. Jij kunt toch ook niet praten onder
water.’
Huib vraagt aan Tim: ‘Wat is verder, China of de
maan.’ Waarop Tim antwoord: ‘China, want de maan
kun je zien en China niet.’
Hans rijdt op zijn scooter en wordt aangehouden
door de wijkagent. Deze vraagt: ‘Heeft u gedronken?’Waarop Hans zegt: ‘Ja wel zeker 10 flesjes.’
Waarop de wijkagent zegt: ‘Dan moet u blazen.
Hans reageert verbaast: ‘Gelooft u me dan niet?’

Voor al uw:

Kozijnen, Ramen, Deuren
Verbouwingen
Onderhoud
en

Renovatie

Tel.: 06 - 55907044 of 06 - 22772568
Beusichemsedijk 20 - 4101 NV Culemborg

FEESTJE?
LAAT DAT MAAR
AAN ONS OVER!
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|

LICHT & GELUID

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.

COSTERWEG 8
4 1 04 A J C U L E M B O R G
T E L 08 5 - 30 37 1 79
INFO@DS-EVENTS.NL
BEZOEK ONZE ONLINE VERHUURSHOP
WWW.DS-EVENTS.NL
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Ceremoniemeester van de Blauwlappen. Nooit gedacht dat ik daar nog eens voor gevraagd zou worden. Mijn
voormalige rol als voorzitter binnen een bestuur waarbij je tijdens het carnaval wat meer op de achtergrond
bleef is nu veranderd in een functie waarbij ik tijdens, maar ook voorafgaand aan het carnaval flink aan de bak
moet. Maar ik doe het met heel veel plezier en heb er ook ontzettend veel zin in.

Trots mogen we zijn op een bruisende vereniging waarbij het carnaval vieren echt in het bloed zit. Een
ledenbestand van meer dan 150 leden, waarbij er nog steeds sprake is van een groei. Welke vereniging
kan dit zeggen. Het concept is eigenlijk heel simpel. Breng een aantal hard werkende mensen bij elkaar
die ook nog vol zitten met leuke ideeën, zorg voor een goede locatie, organiseer voor jong en oud leuke
carnavalsevenementen en de club is een feit. Of zie ik het te simpel? Ik denk het wel want het belangrijkste binnen de vereniging
zijn de leden. Die brengen met hun enthousiasme, gezelligheid en plezier de sfeer binnen de club. En dat we een gezellige
club zijn blijkt wel uit het gegeven dat er steeds meer avonden zijn waarbij carnavalsvierders niet meer deel
kunnen nemen omdat de zaal barstens vol zit.

Er is nog een groep die heel erg belangrijk is voor onze vereniging. Dit zijn onze sponsors. Deze ondernemers
dragen elk jaar hun steentje bij aan het carnaval in Culemborg en aan onze carnavalskrant. Uiteraard staan ze
met een advertentie in de krant maar dat is voor deze groep niet eens het belangrijkste. Ze gunnen iedereen in
Culemborg een ontzettend fijn carnavalsfeest en dat gaat er ook dit jaar weer komen.
Met de geweldige Prins Eduard de Eerste en zijn gevolg voorop gaan we er met zijn allen weer een spetterend
knalfeest van maken.

Richard Bakker
Ceremoniemeester

ƠȳȷȹȷȹȹȳɀɁɂɀȯȯɂΎ̰
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Beste Carnavalsvierders,
Of ik me nu weer opnieuw moet voorstellen, betwijfel ik. Maar voor de nieuwe vrienden en Papklokkendammers zal ik
het kort houden. Na 14 jaar bij de plaatselijke kapel gezeten te hebben, werd mij in 2008 gevraagd of ik de hofhouding
van de Prins wilde versterken.
Na enkele functies bekleed te hebben, heb ik vorig jaar gekozen om het eventjes wat rustiger aan te doen. Echter ben
ik toch sneller terug op het honk dan dat ik verwacht had.
Op 11-11-2016 is onze nieuwe prins gekozen; Prins Eduard den Eerste.
Diep vereerd was ik toen onze prins mij vroeg om zijn adjudant te worden of zoals hij zelf beschrijft zijn “hartjudant”.
Dit laatste natuurlijk vanwege het thema “Papklokkendam al 50 jaar een warm hart”. Met zo’n geweldige prins en daarnaast
ook goede vriend, kon ik natuurlijk deze functie niet weigeren.
Achter de schermen bij carnavalsvereniging De Blauwlappen zijn we al jaren samen bezig om onze vereniging op
een zo ludieke en originele wijze te presenteren aan onze stad Papklokkendam. We hebben maar een half woord
nodig en we begrijpen elkaar dan al.
Samen met onze Prins Eduard I en zijn hofhouding zullen we er dit jaar weer een geweldig en onvergetelijk carnavalsfeest van gaan maken en zullen we ons hartverwarmend jubileumjaar grandioos gaan vieren.
Zien we u ook nog tijdens het carnaval?
Alaaf, Alaaf, Alaaf,
Uw Adjudant,
Carlo van Schaik
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Buurtpanel
Culemborg
tFFOCVVSUCCRPGTUSBBUGFFTU
tFFOTQPSUEBHPSHBOJTFSFO
tFFOTQFFMUFSSFJOUKFPQLOBQQFO
tNFFSHSPFOJOVXCVVSU
tFFOTDIPPONBBLBDUJFNFUVXCVSFO

Heeft u een goed idee voor
uw straat of buurt?
%FCVVSUQBOFMTJO$VMFNCPSHLVOOFO
VIFMQFOVXQMBOOFOUFSFBMJTFSFO
,JKLPQXXXCVVSUQBOFMDVMFNCPSHOM
PGNBJMCVVSUQBOFMT!DVMFNCPSHOM

Ko m met
idee,
een goe d
nels
a
tp
de buur
t u m ee!
e
m
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John van Vrouwerf
Timmer- en onderhoudsbedrĳf

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur

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

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

Jaap Rademaker
Grootvorst
Praktijk voor Fysiotherapie
De Kaapstraat 1
4105 AG Culemborg
Te l . 0 3 4 5 - 5 2 1 1 0 3
info@henv-fysiotherapie.nl
w w w. h e n v f y s i o t h e r a p i e . n l
Behandeling volgens afspraak
U heeft geen ver wijzing van uw ar ts nodig.

MEUBELSTOFFEERDERIJ

HEWI

40 JAAR ERVARING
IN VAKKUNDIG
STOFFEREN VAN . . .

ANTIEK-KLASSIEK
en MODERN

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

Hoera!
Je leeftijd is je korting
op vers gebak.
Ben je binnenkort jarig? Dan trakteer
je nu lekker voordelig op vers gebak.
Je krijgt namelijk een korting die
gelijk is aan je leeftijd. Dus blaas
je 50 kaarsjes uit? Dat krijg je 50
procent korting op je taart. Ook
kinderen die jonger zijn dan 10 jaar
vieren mee. Je krijgt namelijk altijd
minstens 10 procent korting. Want
feest is feest, vinden we bij PLUS.
En feest met korting is een nog net
iets groter feest.

Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 11.00 - 18.00

plus.nl

Giel Smits / Koopmansgildeplein 16 // Culemborg // T: 0345532525

Mario Vermeulen
Commissaris van Bouw- en Wagentoezicht

5undvlees scharrel
Rundvlees
varkensvlees
Scharrel
varkensvlees
biologische
kip
Kip
lamsvlees
Lamsvlees
dŽůůĞŶƐƚƌĂĂƚϮƵůĞŵďŽƌŐ
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Alle batterijen van klein tot groot + reparaties
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Battery Street Culemborg | Costerweg 4E 4104 AJ Culemborg | T 0345 51 14 68 | culemborg@batterystreet.nl | www.batterystreet.nl

TRANSPORT, CONTAINERS EN AFVALVERWERKING
Diefdijk 30 - 4145 MJ Schoonrewoerd
Telefoon: 0345 - 641266
Fax: 0345 - 642440

Richard de Boer
Commissaris van publieke en andere relaties

$).3$!' "2/%+%.$!'

0$57(166&+,/'(5:(5.
WANDAFWERKING EN KLUSBEDRIJF

*)H

3 broeken reinigen
2 betalen

Gert Martens Peppelbos 58

02)*33%342!!4 
WWWCRISTALCLEANINGNL

4191MG GELDERMALSEN
Telefoon nr. 0345-573627 Mobiel 06-50.82.47.82

Fernand zegt: ’Ik weet wel duizend
telefoonnummers uit mijn hoofd.’
Waarop Joost zegt: ‘Dat meen
je niet. Dat is echt knap.’ ‘Ja hé’,
zegt Fernand, ‘ik heb alleen geen
idee van wie ze zijn.’

Carlo en zijn dochter zitten in de
tuin en Carlo drinkt een biertje.
Opeens vraagt zijn dochter:’Pa
mag ik een slokje van uw bier?’
‘Nee’, zegt Carlo, ‘Wacht maar tot
je groot bent.’ Zijn dochter zegt:’maar dan hebt u het biertje toch al
lang op!’

Henri loopt langs de lek en ziet
een man in het water spartelen. De
man roept ‘help, ik kan niet zwemmen.’
Waarom Henri zegt: ’Wat doet u
dan in het water?’

#5,%-"/2'

4%, 0345 - 51 35 69
CULEMBORG CRISTALCLEANINGNL

Fred van Lint
Minister van Hartekreet (omdat hij altijd met teksten bezig is)

Restaurant
Grand Athina
Prachtige locatie voor bruiloften, familiefeest en recepties.
Zeer goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer,
met meer dan voldoende parkeergelegenheid voor uw gasten.

NAAR DE GRIEK
VOOR 20 PIEK
U KUNT VOOR 20 EURO
3-GANGEN KEUZE MAKEN
UIT EEN
VOOR-, HOOFD- EN EEN NAGERECHT

Geschikt voor
20 tot 300
personen

Grieks-Mediterraans restaurant

Restaurant Grand Athina
Stationsweg 2 | 4141 HB LEERDAM
tel: 0345- 622 209

Chopinplein 7
4102 CP Culemborg
ooij
0345 - 51 43 74
info@drankenspecialist.net
www.drankenspecialist.net

Harry van Beurden
Minister van Hartbewaking (iedereen snapt dit wel)

net
.net

'(*522767(.(86'(/$$*67(35,-6

Pearle Opticiens
Markt 9
4101 BW Culemborg
Telefoon: 0345 - 518008
Telefax:
0345 - 532996
WOONIDEEËN

IN LIFESTYLE
EIGENTIJDS MODERN
EN INDUSTRIEEL

STOFFENHUIS
MODE PER METER

SilverSun verlichting
Hanglamp van € 214,-

NU € 179,-

.(8=(8,7
%$1.67(//(1
5(/$;)$87(8,/6
.$67(1(1'5(662,56
((7+2(.(1,1',9(56(67,-/(1

- Dames-stoffen
- Fournituren
- Patronen-tijdschriften

- Kinder-stoffen
- Breigaren

EVERWIJNSTRAAT 12 4101 CG CULEMBORG
Tel: 0345 - 530223

*527(&2//(&7,(9(5/,&+7,1*
*527(&2//(&7,(:$1''(&25$7,(
*527(&2//(&7,(6)((5+$$5'(1
*527(&2//(&7,(./(,10(8%(/(1,1*/$6
*(&20%,1((5'0(7596
+287*(&20%,1((5'0(70(7$$/
*527(&2//(&7,(6/$$3.$0(56

Tafellamp van € 209,-

NU € 174,-

%2;635,1*6(1',9(56(6/$$36<67(0(1
RD8ELFD9HOGD
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Zie jij ook dubbel
van de hoofdpijn?
Cees v.d. Ham
Minister van Hartigheid (vanwege zijn frikandellen)

De nummer 1 in:
kunststof
en
houten kozĳnen, ramen,
deuren en schuifpuien
MAAK TOT 1 MAART 2017
gebruik van de subsidieregeling
ENERGIEBESPARING EIGENHUIS SUBSIDIE

voor glas!
U kunt geheel vrijblijvend een offerte aanvragen
of een afspraak met ons maken (ook thuis)

.257,1*

Pascalweg 4C Culemborg Tel. 0345-512 678
www.scheurwaterculemborg.nl

%LMLQOHYHULQJYDQGH]HDGYHUWHQWLHRQWYDQJWX

NRUWLQJRSXZDDQNRRS
JHOGWQLHWYRRUDFWLHVHQDDQELHGLQJHQ

+RXWZHJD
 $%&XOHPERUJ
7HO

(PDLOLQIR#NHHODRXWGRRUDEOHQO
ZZZNHHODRXWGRRUDEOHQO

Maak snel een afspraak bij Fysiotherapie De Helling
voor een passend behandelplan.
de Helling 4 - 0345 769061
www.fysiotherapie-dehelling.nl

t Engineering
t -BTFSTOJKEFO
t ,BOUFO[FUUFO
t 1MBBUCFXFSLJOH
t $POTUSVDUJF
  4UBBM
  374"MVNJOJVN
t $POTFSWFSJOH

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

Dames- en herenkapsalon

Theo Berendse
Schoolhof-west 7a
4105 AL Culemborg

Wij werken op afspraak, telefoon (0345) 513529

Uw opticien met
dé persoonlijke service

Huib Schutten
Minister van Hartelust (in het kader van ‘Hoe langer de rok’...)

%ULOOHQ
&RQWDFWOHQ]HQ
+RRUWRHVWHOOHQ
Chopinplein , Culemborg
telefoon 0345 - 51 31 12

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

Geldersestraat 40, Geldermalsen
telefoon 0345 - 57 48 37

Zandstraat 70 - 76
Culemborg
Tel. 0345 - 513507

info@wilfreddejong.com
www.wilfreddejong.com
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Bibi’s café
Openingstijden:
maandag 14:00 - 00:00
dinsdag 14:00 - 00:00
woensdag 14:00 - 00:00
donderdag 14:00 - 01:00
vrijdag
14:00 - 02:00
zaterdag 14:00 - 02:00
zondag
12:00 - 22:00
Bert v. d. Horst
Minister van de Hartenvrouw
(omdat hij er vorig jaar met de Ladiesnight er zo lekker uitzag)
A. van Diemenstraat 18
Culemborg
Tel: 0345 530146
www.familyfit.nl

Het sportcentrum
waar het ‘t hele jaar
gezellig is.

ȣǸɑȐǸɤ0ȨȽȝȐɑȨȐ
ɨɄɄɑȇȐȹǸȽȐȽɨɑɄɤɬ
ɨǸȽȽɤѳ

Zaterdag tijdens de
optocht zijn wij vanaf
12:00 uur geopend!

Chopinplein 15
Tel. 06 31376514

Erik
van Dillen
tuinverzorging

GEBR. POTHUIZEN
SNELLE LEVERING • GROTE VOORRAAD
PICK AND RIDE • ZES DAGEN PER WEEK GEOPEND
•
•
•
•
•
•

SANDWICHDAK- EN WANDPANELEN
PROFIELPLATEN

CULEMBORG

Meubeltransport sinds 1892

ALUMINIUM, RVS EN STAAL
KUNSTSTOF AFBOUWMATERIALEN
ZETWERK
EN NOG VEEL MEER!

ENERGIEWEG 18

T 0345 - 51 44 30

WWW.UITTENBOGERT.NL

4104 AH CULEMBORG

F 0345 - 51 69 09

INFO@UITTENBOGERT.NL

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

Kwaliteit, service
én deskundigheid
Gediplomeerde opticiens,
contactlensspecialisten en
optometristen

Fernand Verweij
Minister van het gebroken hart (zonder woorden)

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

v D Van Driel

Schilders & Afwerkingsbedrijf

,ĞƚŝƐŐĞĞŶƐůĂŐǌŝŶ͕ŵĂĂƌĞĞŶĨĞŝƚ͘EĂĂƌ:ĂĂƉǀŽŽƌŬǁĂůŝƚĞŝƚ͊͊͊

Van Driel BV
A. van Diemenstraat 8
4104 AE Culemborg
T. 0345 - 51 04 25
www.vandriel-schildersbedrijf.nl
info@vandriel-schildersbedrijf.nl

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

De voorverkoop van de toegangskaarten voor de carnavalsavonden op vrijdag 24, zaterdag 25, zondag
ag
g 26 en maan
maandag
aandag
nd
da
d
ag
g 27 februa
fe
februari
vindt plaats op:
Zaterdag 18 februari 2017 tijdens de doop van de carnavalswagen op de Markt in Culemborg bij Café de Mart.
Vanaf 14.00 uur.
De prijs per kaart is € 15.00
Ook kunt u op zaterdagavond 18 februari 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 volwassene.

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

Sport & Event Center
Beusichem

Hans Herfkens
Minister van de Hartversterker
(die wordt verder niet uitgelegd)

$VVXUDQWLHNDQWRRU
:DPPHV%9
Zandstraat 39
4101 EC Culemborg

Stadsuurwerkmakerij
Het adres voor uw:

Telefoon (0345) 51 47 47
E-mail info@wammesbv.nl
Internet WWW.wammesbv.nl
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

Repareren en vernieuwen van alle soorten banden
Uitlijnen
Balanceren
Lichtmetalen wielen
Remservice
Uitlaten
Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens
APK

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

24 uur service

Binnenpoort 3 4101 CH Culemborg Tel. 06-51 77 76 50 www.zoalshetklokjethuistikt.com

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

www.jojoshairstyling.nl
Lekstad Catering & Verhuur

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

Marcel van Dord
Minister van Het Groene Hart

www.lekstad.nl

(Groene vingers en houdt van kaas met een groene korst)

lekstad@gmail.com

"Het is pas Carnavalsfeest......
Als je bij Mode City bent geweest!"
Tollenstraat 16 - Culemborg - Tel. 0345 - 52 13 83
www.mode-city.nl
Gratis parkeren: Jachthaven, Palumbusterrein. Betaald parkeren: Lange Meent

Ruimte Centrum Culemborg
Voor opslagboxen groot of klein
moet u bij
zijn
Tel. 0345 - 512847

TE HUUR:
Opslagboxen van 5 tot 50 M2
BASIC LOOK

KAPSALON

Iedere donderdag
20% korting op
alle permanenten

Kattenstraat 7
4101 BL Culemborg
Telefoon: 0345 - 530011

Caravan stalling Pieck
Kenny Pieck
0345 - 683442
06-208 20106 / 06-46776349
info@stallingpieck.nl
Dr. A. Kuyperweg 67a
4153 XA Beesd

www.stallingpieck.nl

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

Specialist in:
Bruidsbloemwerk
Wĳnarrangementen
Gelegenheidsbloemwerk
Goede service
Kwaliteitsproducten
Aangesloten bĳ de Fleurop verzendorganisatie

Everwĳnstraat 21
4101 CE Culemborg - Centrum
Tel. 0345 - 512651
www.heykoopbloemisten.nl
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Flexibele maatwerk oplossingen voor uw logistieke projecten

Erasmusweg 4a
4104 AK Culemborg
T: 0345 522 434
E: info@msalari-transport.nl
www.msalari-transport.nl

Henri Mikkers
Minister van de Hartentroef

Sierbestrating
Metselstenen
Betonklinkers
Betonproducten
Gebakken klinkers
Voordeelpartijen

(liefhebber van Klaverjassen)

Parallelweg West 25
4104 AZ Culemborg

0318 701 001

www.SlimBestraten.nl



... de veelzijdige kleuren ...

9RRUDOXZWXLQHQSSDUNPDFKLQHHVQLHXZHQJJHEUXLNW
2RNYRRURQGHUKRXGHQ
QJRHGDGYLH
HV

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.
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Drukken brengt kleur tot leven.

drukken
schoonmaak
glasbewassing
vloeronderhoud
graffitiverwijdering

... natuurlijk ... anders!

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

Als het schoon moet:

WWW.HMSSCHOONMAAK.NL

www.kroezen.nl
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XŶŝĞƵǁĞĞŶŐĞďƌƵŝŬƚĞĮĞƚƐĞŶ
Xonderhoud van vrijwel
ĂůůĞŵĞƌŬĞŶĮĞƚƐĞŶ
XĞĞŶůĞŬŬĞƌŬŽƉũĞŬŽĸĞ͊
XůůĞŬĞŶŶŝƐĞŶĞƌǀĂƌŝŶŐ
ŝŶůĞŬƚƌŝƐĐŚ&ŝĞƚƐĞŶ

Theo van Dam
Minister van de Hartveld

Jan van Riebeeckstraat 54a Culemborg

(Womanizer met hart voor plafonds)

Tel. 0345 - 531572 | www.grauwelmantweewielers.nl

*/$63$5(/(1

autorijschool

P

De Snelweg
ACTIE:
30 lesuren
Online theorie
Examen

A2
Culemborg

Auto rijbewijs
Motor rijbewijs

€1350
€50
€225 +
€1625

Aanhanger rijbewijs
Caravan training
2toDrive

Nu voor €1475!!!

Online 3D Theorie

Autorijschool De Snelweg V.O.F. - info@desnelweg.nl - tel: 0345-575594
KvK-nummer 11052557 - www.desnelweg.nl
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Aanvang van deze avond zal zijn 20.30 uur.
Met als inzet de “Tranenbokaal” en diverse optredens tijdens het “Kleintje
Carnaval” in “De Mart” alsmede het grote Carnaval van “De Blauwlappen”.
Maak een eigen tekst op een bestaande smartlappen-melodie. Vals of uit de
maat is geen probleem. De tekst en de sfeer is het belangrijkst.
Via info@deblauwlappen.nl kunt u zich opgeven of kijk op
www.deblauwlappen.nl voor het inschrijfformulier.
Of vul een formulier in, verkrijgbaar bij Café De Mart.

m.
m

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

Boermark

dviesje:
Kledinga kiel
Boeren

Vrijdag 24 februari 2017

Kroegentocht
Papklokkendam

Op de vrijdagmiddag 24 februari houden we samen met Café De Mart, Café de Havenmeester en
Grand Café De Horlogerie een gezellige kroegentocht Prins Eduard I en zijn raad.
Wanneer je een uniek eenmalig uitgebrachte Blauwlappen bierpul aanschaft (á € 5,- en zolang de
voorraad strekt) kun je die laten vullen tijdens de kroegentocht en kost een biertje dan maar € 2,-.

Tijdens de doping van de carnavalswagen
op 18 februari a.s. op de markt,
aanvang 14:30 gaan de bierpullen al in de
voorverkoop.
Onderstaand de planning van de kroegentocht
op 24 februari, als aanloopje naar het echte carnaval:
14:30 start verkoop bierpullen locatie Café De Mart
15:15 aanvang kroegentocht
15:30 aankomst Café de Havenmeester
16:30 aankomst Grand Café De Horlogerie
17:30 aankomst Café De Mart

Deze zal voor de zesde keer gehouden
worden op zaterdag 11 februari 2017 in “De Mart”.

Meer info, zie https://www.facebook.com/deblauwlappen
of www.deblauwlappen.nl

internet www.edwinvink.nl
e-mail
info@edwinvink.nl
telefoon 06-10 88 50 74
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Color your life

Theo van Bemmelen
Minister van de Hardware

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

(die wordt verder niet uitgelegd)

Rolgordijn-jalouzie-lamel-plisse-duette
Zonnescherm-screen-rolluik
Insectenhorren voor raam en deur
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Houvast
fysiotherapie

Fysiotherapie Houvast
Heimanslaan 1 4102 JA Culemborg
T: 0345-512217 / M: 06-20447807
E: info@fysiotherapieculemborg.nl

Zaterdag 18 februari 2017

Dopen Carnavalswagen
Aanvang: 14:30 uur

Wij hebben contracten afgesloten met
nagenoeg alle zorgverzekeraars.
Als u aanvullend verzekerd bent zullen
de meeste zorgverzekeraars
de behandeling vergoeden.
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 07.30-19.30
Zaterdag: 08.30-12.30

www.fysiotherapieculemborg.nl

Op de zaterdagmiddag 18 februari zal op de Markt
in Culemborg Prins Eduard I voor het eerst zijn
nieuwe carnavalswagen te zien krijgen.
De wagen zal bij zijn stamkroeg Café De Mart ten
doop worden gehouden en er wordt natuurlijk
een toost uitgebracht op een behouden rit tijdens
de optocht op 25 februari. Natuurlijk is iedereen
welkom om dit leuke evenement bij te wonen.
Ook aan de muziek is gedacht, de Papklepels zorgen
hiervoor en tevens zal ook het Prinsenlied weer door
de speakers schallen.

Kledingadvies:
Boerenkiel

Op deze middag zal tevens de voorverkoop van de
toegangskaarten voor de carnavalsavonden plaats
vinden.

Locatie: Café de Mart, Markt 31 te Culemborg
28

HET BESTE ALTERNATIEF
VOOR MARKPLAATS.NL
EN SNEL RESULTAAT.
Is een open en overdekte markt voor verkoop van uw
2de hands spullen. Natuurlijk ook voor de koopjeszoekers,
speurneuzen en snuffelaars in curiosa. Dinsdag t/m vrijdag open
van 9:30 - 17:30 uur. Zaterdag geopend van 9:30 - 17:00 uur.
Zandstraat 43, 4101 ED Culemborg.

T: 06 - 1411 0567 - WWW.MARKTHALLEN.EU/CULEMBORG

Harry van Everdingen

Parketvloeren
Zandstraat 25
4101 EC Culemborg

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



































Marinus Hoogmoed
Vaandeldrager
(De beste navel om een vaandel in te zetten)
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Geldt niet op reeds afgeprijsde artikelen

BlitzWear
Choppinplein 20
4102 CV Culemborg

GROOTHANDEL IN MATERIALEN VOOR DE MEUBELINDUSTRIE
ENERGIEWEG 12 4104 AH CULEMBORG
T. (0345) 512961 F. (0345) 516323
Willemslaan 14, 4101 JM Culemborg
Tel. 0345 - 50 89 86

WWW.VERRIPSBV.NL



U kunt ook online reserveren:
www.hairandbeautycreations.nl

AUTOSCHADE?
Rolweg 7
Culemborg
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Ook deze krant werd
door RTG verzorgd!

Tim Schuurman
Hofnar

Beerzepad 1 Culemborg Tel. 0345 - 530303

Kijk voor alle informatie op www.rtg.nl

body fashion

0DUNW%:&XOHPERUJ
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Carnavalsoptocht
Zaterdag 25 Februari 2017
Op De Dr. Hockesingel
verzamelen om 12:12 uur.
11 voor 1 vertrekt de optocht .
14.11 uur ontvangt Prins Eduard I
op de markt uit handen van de
Burgemeester de stadsleutel
van Papklokkendam.

30

BOUWMATERIALEN
WAAR & WANNEER JE MAAR WILT

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

Beste service

je daar volledig bij. Met de beste service, juiste voorraad,
ﬂexibele logistiek en vakkundig advies.

Mark Tiers
Hoftapper

Juiste voorraad

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

Flexibele logistiek

het juiste adres. Snelle levering waar en wanneer je maar

Vakkundig advies

wilt

doen we.

BMN I Culemborg I Rolweg 41 I 4104 AV Culemborg I T 0345 545 555
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Industrieweg 1d, 4104 AP Culemborg
T: 0345-502615 E: info@vsbverhuur.nl
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C arlo

-

Adjudant

Ed
Prins

Carlo ligt op de stoel bij de tandarts.
Deze kijkt in zijn mond en ziet een enorm
rotte kies. De tandarts zegt: ’wat een
gat, wat een gat, wat een gat.’
Carlo vraagt: ‘Waarom zegt u dat drie
keer?’ ‘Dat deed ik niet’, zegt de tandarts, ‘dat was de echo.’

-

Jaa p
Grootvorst

-

Rich ar d
Ceremoniemeester

Harrie gaat een potje ganzenborden met
zijn vrouw. Hij gooit de dobbelstenen heel
hoog bijna tegen het plafond. ‘Harrie
toch’, zegt zijn vrouw, ‘waarom doe
je dat toch?’ Harrie: ‘het is toch wie het
hoogst gooit mag beginnen!’

Anthonie van Diemenstraat 28a - 4104 AE Culemborg Tel. 0345 - 505649
www.laminaatengo.nl / www.vloerenenzoculemborg.nl

Marinus komt bij een dumpzaak en
vraagt, ‘Hebben jullie ook camouflagepakken?’ De man achter de balie
zegt dat hij even in het magazijn moet
kijken. Na een paar uur komt hij terug
en zegt tegen Marinus. ‘Sorry, ik kan ze
helaas niet vinden.’

Hans in de dierenwinkel: ‘Mag ik tien
muizenvallen?’ De winkelbediende vraagt
‘wilt u ze gelijk meenemen?’ Waarop
Hans geïrriteerd zegt, ‘nee ik stuur de
muizen hier wel langs, nou goed?’...

BOEK
E!
ONLIN

Kijk, hier doen wij
het allemaal voor!
Wij zijn zo trots op
het resultaat van het
klantenonderzoek.
Met een 9,1 scoren we
ruim hoger dan het
landelijk gemiddelde.

Wij danken
onze klanten
voor hun
waardering.
Team Gecu

Speciale aanbieding
3 uur varen incl. een uitgebreid warm / koud buffet.
voor vaartijden zie

vaarkalender op www.rederijleerdam.nl
Bent u met 25 of meer personen dan kunnen wij dit arrangement
inplannen op de datum en het tijdstip van uw wens.

Tegen inlevering van deze advertentie van

€ 50,00 voor € 25.00
Deze actie is geldig tot 1 juli 2017.

VERKOOP

TANKEN

WASSEN

Reserveren is
noodzakelijk

ONDERHOUD

zie vaarkalender

online

buﬀetten
zeer uitgebreide

Veerstoep 3, Leerdam
www.rederijleerdam.nl
12 AC
Q
4104
AC CulemborgQ Q TT 0345-513650
0345-513650 Q info@gecu.nl
Q
www.gecu.nl
Randweg 12 QRandweg
4104
Culemborg
Q info@gecu.nl
Q www.gecu.nl

Onze schepen zijn rolstoeltoegankelijk en voorzien van grote rolstoeltoiletten

Het Bestuur

Brasserie Het Kasteeltje
is een prachtige plek midden op de markt
om even bij te praten en te genieten van
een heerlijk ontbijt,lunch of diner.
Victor en Esther staan met het team
iedere dag met liefde voor hun gasten klaar.

Markt 30 4101 BX Culemborg
T: 0345-549339 - E: info@brasseriehetkasteeltje.nl

vlnr: Hans - Joost - Koos - Marcel - Fred

M

arcel van

D

ord

Tuinverzorging

E-mail: mvandord@zonnet.nl
Tel. 0345 - 53 12 17 Mob. 06 - 25 30 61 93

Culemborg

Jaap en zijn vrouw zitten samen te babbelen. Zegt
zijn vrouw: ‘Als ik koffie drink dan ik niet slapen.’
Waarop Jaap zegt: ‘Dat is ook toevallig. Bij mij is
het precies andersom. Als ik slaap kan ik geen koffie
drinken.’

Fernand gaat naar een vlaggenwinkel. ‘Mag ik een
groene Nederlandse vlag?’ Waarop de verkoper zegt:
‘Die hebben wij niet. We hebben hem wel in rood-witblauw.’ Zegt Fernand: ‘Doe dan maar een blauwe.’
Koos komt de kroeg in en slaat enkele borrels achterover. Als hij vertrekt merkt hij dat zijn scooter
gestolen is. Woedend roept Koos: ‘Als ik niet snel
mijn scooter terugkrijg, zal hier hetzelfde gebeuren
als de vorige keer.’ Het wordt ijzig stil in de kroeg.
Dan vraagt iemand:’Wat is er eigenlijk gebeurd de
vorige keer?’ Koos zegt: ‘Toen ben ik te voet naar
huis gegaan.’
Marcel en Mark staan bij de lek brug te kijken. In de
verte zien ze iets verschijnen op de rivier. ‘Hé kijk’,
zegt Mark, ‘een boot’. ‘Dat is geen boot’, zegt Marcel, ‘dat is een hovercraft.’ ‘Nee’, zegt Mark, ‘het
is een boot. B.O.O.T. ‘ Marcel zegt:’ nee toch is het
een hovercraft, H.O. ….., oh nee, je hebt gelijk Mark,
het is toch een boot.’
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Delven en dichten van graven - Het ruimen van graven - Opgravingen
Onkruidvrijmaken van paden, zonder bestrijdingsmiddelen of branden

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

Cafe den
Tollensteghe

e

de blauwlappen

n

CARNAVAL

L

wenst

zellig
een geweldig ge

den Tollensteghe op
Tevens organiseert Cafe
2017
zaterdag 25 februari
r jong en oud!
een carnavalsfeest voo
Tot dan!

Friezenstraat 2-b 5249 JS Bedrijventerrein Kruisstraat Rosmalen
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Richard heeft tijdens het personeelsfeest al een
paar flinke porties van het koude buffet genomen.
‘Dat kun je toch niet maken’, zegt zijn vrouw. ‘Ach,
zo erg is het niet’, zegt Richard. ‘Ik heb elke keer
gezegd dat het voor jou was.’
‘Ober’, zegt Cees in een café. ‘Er zit een barst in
mijn kopje.’ Zegt de ober: ’Wat zeurt u nou, u had
toch om sterke koffie gevraagd.’
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Fred belt de klantenservice van een printer bedrijf
op. Deze vraagt: ‘Kan ik u helpen?’ ‘Ja’, zegt Fred,
‘mijn printer moet gerepareerd worden.’
De helpdesk vraagt: ‘we hebben diverse printers
van dat model, welke heeft u?’. ‘Het is een power
printer.’ De helpdesk zegt ‘Uhm, weet u misschien
of het een kleuren- of een zwart-wit printer heeft?’
Fred antwoord: ‘Hij is beige.’
Theo en Marinus staan heel lang naast elkaar in
de file. Opeens draait Theo zijn raam open. Omdat
de Marinus denkt dat Theo iets wil zeggen, doet hij
ook zijn raam open. Waarop Theo zegt, ‘Hé Marinus heb jij ook een wind gelaten.’

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

www.grandcafehorlogerie.nl

Bert komt thuis, zegt zijn vrouw: ‘Waarom ben jij zo
vroeg thuis.’ ‘Ik heb in het zwembad geplast’, zegt
Bert. ‘Dat is niet zo netjes’, zegt zijn vrouw, ‘maar
dat doen toch veel meer mensen?’
Zegt Bert: ‘Maar niet van de hoge duikplank.’
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Autobedrijf Helmond

A. van Diemenstraat 6 - Culemborg - Telefoon 0345 51 49 99
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www.autohelmond.nl

