
 

Wilt u deelnemen aan een van de activiteiten, neem 

dan eerst contact op met de betreffende locatie. 

  Huis van de Buurt: 

voor elkaar, met elkaar! 
 
Gezellig bijpraten, een workshop volgen, informatie 
brengen of halen, een hapje eten: inwoners van 
Culemborg Oost hoeven hiervoor niet ver te zoeken. U 
kunt hiervoor terecht in het Huis van de Buurt, 
Beatrixstraat 20 te Culemborg.  
 
In het Huis van de Buurt komen veel functies samen: 
ontmoeting, activering, preventie, informatie, advies en 
een wijkrestaurant. Het Huis van de Buurt is er vóór en 
dóór buurtbewoners. Dus niet alleen voor ouderen. 
Iedereen is van harte welkom. 
 
NIEUWE ACTIVITEITEN? 
Wilt u starten met een nieuwe activiteit of heeft u 
suggesties en/of ideeën voor aanvullende diensten? Kom 
nu langs en kijk wat u voor uw buurt kunt betekenen of 
het Huis van de Buurt voor u! 
 
HUIS VAN DE BUURT IN BEATRIX 
Zorgcentrum Beatrix biedt als goede buur ruimte aan het 
Huis van de Buurt. Ruimte voor alle mooie 
buurtinitiatieven. Maar dat niet alleen: ook stelt het 
zorgcentrum vele activiteiten en diensten open voor de 
buurt. Zo kunt u gebruik maken van de kleine bioscoop 
en van het café. En hebt u zin in een kopje koffie, thee, 
een broodje of iets anders, kijk dan eens boven op de 
vide in het restaurant. 
 
HUISKAMERS VAN DE BUURT 
Naast het Huis van de Buurt zijn er ook een aantal 
Huiskamers van de Buurt. Dit zijn kleinschalige 
ontmoetingsplekken in de verschillende wijken van 
Culemborg-Oost. Het programma van deze locaties vindt 
u ook op deze activiteitenkalender. 
 
MEER INFORMATIE 
Hebt u nog vragen of ideeën, dan horen wij deze graag.  
U kunt hiervoor contact opnemen met Huis van de Buurt 
op telefoonnummer (0345) 470 380 of (0345) 479 163.  
Klantenservice  0800-7733444 
(elke werkdag van 09.00-17.00 uur). 
 
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM IN HET HUIS VAN DE BUURT EN 

DE HUISKAMERS VAN DE BUURT. 
 

GRAAG TOT ZIENS!

 
 

 
 
 
 

 ACTIVITEITENPROGRAMMA  
 

              CULEMBORG 
 

        SEPTEMBER 2018 

 
 

 

WEKELIJKS IN HET HUIS VAN DE BUURT 
 
Koffie-inloop  dagelijks 10.00-11.30 uur 
     14.00-17.00 uur 
Breiclub maandag  09.30-12.00 uur 
Schilderclub (begeleid) maandag   10.00-11.30 uur  
Wandelclub maandag   14.00-15.30 uur 
Zitdansen dinsdag  10.30-11.30 uur 
 (1e en 3e dinsdag van de maand) 
Markt- of tuinbezoek dinsdag 10.30-11.45 uur 
Koersbal (oneven weken) dinsdag 14.00-16.00 uur 
Zingend geloven dinsdag 15.00-16.00 uur 
  (1e dinsdag van de maand in de stille ruimte) 
Schilderclub                             woensdag     09:30-11.30 uur 
(eigen materialen) 
Hobby club (begeleid) woensdag 10.00-11.30 uur 
Klassiek uurtje ‘Beethoven’ woensdag  10.30-11.30 uur 
Koor ‘De Vrolijke Noten’ woensdag 14.00-16.00 uur 
(oneven weken) 
Digitaal inloop spreekuur woensdag 10.00-12.00 uur 
Bewegen met Jeannet donderdag 11.00-11.30 uur 
Bioscoop donderdag  14.30-16.00 uur 
Levensverhalenkring donderdag 10.30-11.30 uur 
  (laatste donderdag van de maand in de stille ruimte) 
Muziek- en spelmiddag vrijdag  14.00-16.00 uur 

 
 
 
HUIS VAN DE BUURT  

Beatrixstraat 20   
Tel: 0345-470380 

 
HUISKAMERS VAN DE BUURT 

  
Troelstrahof 
Troelstrahof 5 
Tel:0345-534314 
 
Kulenburg 
Achter de Raaf 2 
Tel: 0345-479163 
 
Gandhi 
Gandhi 205 
Tel: 06-30585157 
 
 

HUIS VAN DE BUURT 
Inlichtingen:  

      0345 – 470 380 of 470 388 

 

HUISKAMER HEIMANSLAAN 
 
De Huiskamer op de Heimanslaan wordt gebruikt als 

kantoor voor ‘Het Team van de Buurt’. 

Heeft u klusjes, bel het Team: 0800 – 77 33 444! 

WEKELIJKS IN HUISKAMER KULENBURG 
 
Schilderclub (begeleid) maandag   10.00-11.30 uur  
Wandelclub                              maandag 14.00-16.00 uur 
Protestantse kerkdienst maandag  16.00 uur 
(4e van de maand)   
Zingend Geloven  maandag 14.30-16.00 uur 
(2e van de maand) 
Bibliotheek dinsdag 10.00-12.00 uur 
(oneven weken) 
Sjoelen dinsdag 14.00-16.00 uur 
Handwerken woensdag 09.30-11.00 uur 
Geheugenfitness woensdag 10.30-12.30 uur 
Kookclub donderdag  10.00-13.30 uur 
Crea-doe 
(oneven weken) donderdag  10.00-11.00 uur 
Bloemschikken                         vrijdag  10.00-11.00 uur 
(even weken)  
Zangochtend vrijdag 10.30-11.15 uur 
(oneven weken) 
Beweegclub vrijdag 14.30-15.30 uur 
Borreluurtje vrijdag 15.30-16.30 uur 

WEKELIJKS IN HUISKAMER TROELSTRAHOF 
 
Koffie inloop                             maandag      10.00-11.30 uur 
Bewegen met Klaas  dinsdag    10.00-10.30 uur  
      (op verzoek)                                                 

WEKELIJKS IN HUISKAMER GANDHI 
 
Spel avond                                maandag      19.15-21.30 uur 
Jeu de Boules of sjoelen woensdag   14.30-16.30 uur  
Koffie-uurtje donderdag   09.30-10.30 uur  
   
 

VÓÓR DE BUURT, DÓÓR DE BUURT 



 

 
 
 
 
 

 
       

 

          ACTIVITEITEN 
       ‘Huis van de buurt’    
                 Beatrix 
 
   Dinsdag 4 september 
  ‘BETUWE bEWEEGT’ 
  Onder deskundige begeleiding werken aan     
  onze conditie! 
  10.30 – 12.00 uur 
  Het Plein 
  Deelname: Gratis 
 
  Donderdag 6 september 
  IJsmiddag op Het Plein 
  Een ijsje smaakt altijd, ook als het niet zo  
  warm is. Kom proeven! 
  14.30 – 16.00 uur 
  Het Plein 
  
  Vrijdag 7 september 
  Muziek- en spelmiddag  
  Kom genieten van een spelletje, een muziekje 
  én een drankje op Het Plein. 
  14.00 – 16.00 uur 
  Het Plein 
  Toegang: gratis  
 
  Dinsdag 11 september 
  Koersbal op Het Plein 
  Kom gezellig koersballen en probeer uw   
  mededeelnemers te verslaan. 
  Er is deskundige begeleiding aanwezig! 
  14.30 – 16.00 uur 
  Het Plein 
  Deelname: gratis 
 
  Woensdag 12 september  
  Koor ‘De Vrolijke Noot’ 
  Het is altijd een feest om ons huiskoor 
  ‘De Vrolijke Noot’ bezig te zien. Kom eens 
  binnenlopen en meezingen, u bent welkom! 
  14.00 – 16.00 uur 
  Het Plein 
  

  
   
   Vrijdag 14 september 
   Muziek- en spelmiddag  
   Kom genieten van een spelletje, een muziekje 
   én een drankje op Het Plein. 
   14.00 – 16.00 uur 
   Het Plein 
   Toegang: gratis  
 
   Maandag 17 september 
   Fruitcorso 
   De mooie praalwagens bekijken in de stad       
   van Flipje ‘Tiel’.  
   Voor opgave en inlichtingen: 
   Neem contact op met W&G (0345-470 388) 
   12.45 uur verzamelen op Het Plein 
   13.00 – 17.00 
   Deelname: VOL=VOL 
    
   Dinsdag 18 september 
   Zitdansen op Het Plein 
   De vakantie is weer voorbij!  
   Ook als de spieren niet meer zo soepel 
   bewegen, kunt u nog prima zitdansen! 
   10.30 – 11.30 uur 
   Het Plein 
  
   Dinsdag 18 september 
   Wijkbingo op Het Plein 
   Maak kans op de hoofdprijs  
   van € 50,00 tijdens deze gezellige bingo! 
   Boekjes vanaf € 10,00 
   Inloop vanaf 19.00 uur 
 
   Vrijdag 21 september  
   Klankschalen-sessie door Casper de Haan 
   Beleef muziek eens op een andere manier en 
   laat u meevoeren op mooie klanken! 
   14.30 – 16.00 uur 
   Bioscoop 
   Deelname: Gratis 

 

 

 
 
 

 
           
 

  
 

      
 

 

      
 
 
 
 

    

 
      

 
   
    
 
    

 
  
 

WIST U DAT? 
 Het Huis van de Buurt nog bioscoop-vrijwilligers 

zoekt? 

 U een duo- of rolstoelfiets kunt huren voor  
        € 20,-  per dagdeel? Reserveren bij het Huis van  
        de Buurt. 

 Dat we ook op verschillende locaties zingen? Er 
bestaan verschillende koren waarvan u deel 
kunt uitmaken. Wilt u informatie over de 
mogelijkheden, bel dan met 0345 – 470 388 of 
met de locatie waar uw belangstelling naar 
uitgaat. 

 

TEAM VAN DE BUURT IN CULEMBORG 
U kent het vast wel, u heeft een klusje te doen en 
kunt daar wel wat hulp bij gebruiken. Of u wilt 
wandelen en heeft daarbij ondersteuning nodig. Voor 
dit soort vragen is er ‘HET TEAM VAN DE BUURT’. In 
samenwerking met ROC Rivor bieden stagiaires aan 
om u met dit soort klussen te helpen. 
Voor u een uitkomst, want de klus wordt snel en 
goedkoop gedaan en voor de stagiaires nuttig omdat 
zij op deze manier ervaring opdoen en een zinvolle 
stage kunnen doorlopen. 
De kosten zijn € 4,00 per klus van ongeveer 2 uur. 
Voor informatie kunt u bellen met 0800 – 77 33 444 
of kijkt u op www.teamvandebuurt.nl. 
Wij hopen u in de toekomst van dienst te kunnen zijn! 

 

BIOSCOOP 
Het Huis van de Buurt heeft een kleine en sfeervolle 
bioscoop die beschikt over 7 fauteuils en 5 
rolstoelplaatsen. Bezoekers van alle leeftijden kunnen 
hier terecht op donderdagmiddag vanaf 14:30 en op 
zondagavond vanaf 19:00. 
Tevens is de bioscoop op andere tijden en dagen met 
verschillende arrangementen te boeken. 
 
 
 
Voor informatie of  
reserveringen 
Huis van de Buurt 
(0345) 470388 

 

 

                                              

                                        

TOT ZIENS  

IN HET HUIS EN/OF DE HUISKAMERS VAN DE BUURT 

IN CULEMBORG-OOST! 

   Dinsdag 25 september 
   Koersbal op Het Plein 
   Kom gezellig koersballen en probeer uw  
   mededeelnemers te verslaan. Er is  
   deskundige begeleiding aanwezig! 
   14.30 – 16.00 uur 
   Het Plein 
   Deelname: gratis 
    
   Dinsdag 25 september  
   Bewonersbingo op Het Plein 
   Wie roept als eerste bingo? Kom 
   meespelen om de mooiste prijzen!  
   19.30 – 21.00 uur 
   Het Plein 
   Met Betuwepas € 2,50 
   Zonder Betuwepas € 3,50 
 
   Woensdag 26 september  
   Koor ‘De Vrolijke Noot’ 
   Vandaag helaas geen ‘Vrolijke Noot’! 
 
   Vrijdag 28 september 
   Beauty-ochtend op Het Plein 
   Laat uw nagels lakken of geniet van een   
   heerlijke  handmassage.  
   Ons beauty-team staat voor u klaar! 
   10.00 – 12.00 uur 
   Het Plein  
   Kosten € 2,50 
 
   Zaterdag 29 september 
   Café ‘Nostalgia’ op Het Plein. 
   Kom genieten van muziek 
   uit het verleden, voor u gedraaid door  
   onze huis - Dj’s Peter & Daan. 
   14.00 – 16.00 uur 
   Het Plein 
   Toegang: Gratis 
 
     
    Data en prijzen onder voorbehoud. Aan de inhoud 

van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. 

http://www.teamvandebuurt.nl/

