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Woongoudgids

Geniet van uw Woongoudvoordeel!
KleurrijkWonen beloont huurders die betrokken zijn bij de buurt, op tijd de huur betalen en geen overlast veroorzaken.
Huurders die zich extra inzetten voor de buurt en buurtbewoners. Huurders die zelf online hun woonzaken regelen op
onze digitale balie www.kleurrijkwonen.nl. Deze ‘goede’ huurders zijn goud waard! Daarom belonen wij hen graag met ons
beloningsprogramma Woongoud.

Woongoudpas & korting

Goede huurders beschikken over een Woongoudpas. Hiermee krijgt u korting op producten en diensten van deelnemende
winkeliers en bedrijven. In de Woongoudgids vindt u een overzicht van alle Woongoud-deelnemers, met informatie en
de korting die zij u bieden.

Woongoudpunten

Voldoet u als huurder aan de criteria van ‘goed huurderschap’ (zie uitleg criteria op www.kleurrijkwonen.nl/woongoud)?
Dan spaart u daarnaast automatisch Woongoudpunten, die u kunt besteden bij deelnemende winkeliers en bedrijven.
Naast producten kunt u ook diensten afnemen. Een Woongoudpunt vertegenwoordigt een waarde van € 1,-. Waar krijgt u
Woongoudpunten voor? Dat ziet u in onderstaand schema:

Waarvoor?

Hoeveel?

Hoe vaak?

Toelichting

Machtiging voor het automatisch
betalen van de huur
Wonen zonder overlast
Buitengewone betrokkenheid
bij woning en woonomgeving
Deelname aan klantenpanel
Deelname buurtcommissies
Goedgekeurde ZAV-aanvraag

1 Woongoudpunt

Per maand

Machtiging afgeven bij KleurrijkWonen

1 Woongoudpunt
40 Woongoudpunten

Per maand
Eenmalig

Ter beoordeling aan KleurrijkWonen
Ter beoordeling aan KleurrijkWonen

30 Woongoudpunten
35 Woongoudpunten
10 Woongoudpunten

Per bijeenkomst
Per jaar
Per aanvraag

Structurele buitengewone
betrokkenheid
Promotioneel op de foto

4 Woongoudpunten

Per uur

U kunt zich aanmelden bij KleurrijkWonen
Informeer bij KleurrijkWonen
U kunt een aanvraagformulier
downloaden via www.kleurrijkwonen.nl
Ter beoordeling aan KleurrijkWonen

30 Woongoudpunten

Eenmalig

Informeer bij KleurrijkWonen

Voldoet u niet aan de criteria van ‘goed huurderschap’, bijvoorbeeld omdat u een achterstand heeft met de huurbetaling?
Dan blokkeren wij tijdelijk uw pas. U spaart dan geen Woongoudpunten.

Hoeveel Woongoudpunten heeft u?

Wij houden de punten automatisch voor u bij. Wilt u weten hoeveel Woongoudpunten u al heeft gespaard? Kijk dan even op
onze digitale balie www.kleurrijkwonen.nl/woongoud en vraag uw actuele saldo op. U kunt ons natuurlijk ook even bellen.
Wij staan voor u klaar!

Hoe verzilver ik mijn Woongoudpunten?

U rekent uw aankopen af met de Woongoudpunten op uw Woongoudpas. De betaling verloopt via het pinapparaat of
de kassaomgeving. Woongoudpinnen dus! Dit kan bij de meeste Woongoud-deelnemers. Bij een enkeling ontvangt
u alleen korting op vertoon van de pas, zie het overzicht op de volgende pagina. Wij raden u aan om vooraf even uw
Woongoudpuntensaldo op te vragen. Zo weet u zeker dat u beschikt over voldoende punten voor uw aankopen én dat uw
transactie slaagt. Bij het online checken van uw Woongoudpuntensaldo ziet u overigens direct terug wanneer en hoeveel
Woongoudpunten er zijn afgeschreven na uw eventuele aankopen.

Vragen?

Heeft u vragen over Woongoud? Ga naar www.kleurrijkwonen.nl/woongoud. Hier vindt u uitgebreide informatie.
Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen, per mail (woongoud@kleurrijkwonen.nl) of telefonisch via (0345) 59 61 00.
Onze medewerkers helpen u graag. Wij wensen u veel plezier en gebruiksgemak met de Woongoudpas!
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Overzicht winkeliers & ondernemers
die deelnemen aan Woongoud:
Naam bedrijf:
ARKEL

Adres:

Ambachtsbakker De Jager

Dokter H. de Vriesplein 15

Arkelwonen/Arkelsol

Raadhuisplein 2-4b

Bloemkado Art of Flowers
Cardo Huys Lifestyle
Total Look

Overzicht winkeliers & ondernemers
die deelnemen aan Woongoud:
Woongoudpinnen mogelijk:

Naam bedrijf:
GELDERMALSEN

Adres:

4

Bakkerij Van Blijderveen

Willem de Zwijgerweg 22

4

Betuwse Woonideeën

Rijnstraat 47

Dokter H. de Vriesplein 1

4

Bloembinderij Margriet V.O.F.

Herman Kuijkstraat 57

Dokter H. de Vriesplein 2

4

CIGO

Rijksstraatweg 30

Raadhuisplein 4ª

4

Coop Geldermalsen

Herman Kuijkstraat 49

4

De Baronet

Geldersestraat 2

4
4

ASPEREN

4
4

Ambachtsbakker De Jager

Voorstraat 41

4

Praxis Bouwmarkt

Oudenhof 8

Attent de Bode, Supermarkt

Van Langerakstraat 32

4

Hema

Geldersestraat 19

Heykoop Bloemisten

Voorstraat 52

4

Plaza Stegeman

Herman Kuijkstraat 51

4

Kapsalon Anja

Schoutlaan 11

4

Sport & Fitness Geldermalsen

Rijnstraat 33

4

Sport en speelgoedhuis ‘De Jager’

Kerkstraat 19

4

BEESD
Gardenmaster Kroeze

Dr. A. Kuyperweg 73

4

Stichting Dienstwerk Geldermalsen

Rosalie Lovelingpad 2, Culemborg

4

Woninginrichting Bertels

Voorstraat 65-67

4

Van den Berg schoenen

Geldersestraat 1

4

VDC fotografie

Geldersestraat 68

4
4

BEUSICHEM
De Graaf Bloemen

Oranjestraat 26A

4

Veldhoven Interieur

‘t Hooghuis 8-9

Eetsalon Marktzicht

Markt 9

4

WelzijnGeldermalsen

Rijksstraatweg 64-005 (De Pluk)

Wilfred de Jong Oogzorg

Geldersestraat 40

Huis van Buren

Kasteellaan 1

4

GIESSENBURG

Stichting Dienstwerk Buren

Rosalie Lovelingpad 2, Culemborg

4

Autofood Giessenburg

Kerkweg 10

Bloemsierkunst Klimop

BUREN

4

Dorpsstraat 80

4

Bloemenhuis Terweyde

Chopinplein 1b

4

G&W-gezondheidsdrogist Flach

Dorpsstraat 69

4

Brenkman

Varkensmarkt 10

4

Leuk Spul

Dorpsstraat 51

4

Coop Culemborg

Chopinplein 17 -29

4

Welkoop Giessenburg

Peursumseweg 25a

4

Cristal Cleaning Stomerij

Prijssestraat 16

4

HERWIJNEN

Dierenkliniek Culemborg

Van Buijtenestraat 1

4

Bakkerij Bakker

Achterweg 28

4

Elands Body Fashion

Markt 51

4

HEUKELUM

Faunaland Van Diën

Vierheemskinderstraatje 12

4

Bakkerij Bert van Voorden

Gasthuisstraat 2

4

Flat-express

M.L. King/Gandhi

4

HOORNAAR

Grauwelman Tweewielers

Jan van Riebeeckstraat 54a

4

‘t Hof van Hoornaar sfeerbloemisten

Dirk IV Plein 12

4

Hema

Oude Vismarkt 3

Hopman’s Zeevis

Chopinplein (op donderdag)

Ambachtsbakker De Jager

Europaplein 14

4

Huis van de buurt Culemborg Oost

Beatrixstraat 20

4

Ambachtsbakker De Jager

Kerkstraat 1

4

Huiskamer van de buurt Kulenburg

Achter de Raaf 2

4

Boek & Co

Kerkstraat 10/A

4

Kaasshop Culemborg

Markt 40

4

De Nieuwe Pauw

Tiendweg 69

4

Kapsalon Magnifiek

Prijssestraat 20

Deco Home Van den Berg

Tiendweg 41

4

Keela Outdoorable

Houtweg 4a

4

Effe Anders

Vlietskant 18

4

R&B Civiel- en Cultuurtechniek B.V.

Ravenswaaijsesteeg 18a Ravenswaaij

4

Homepart Leerdam

Vlietskant 8

4

Ronald Hazendonk

Binnenpoort 2

KARWEI Bouwmarkt

Loosdorp 2

4

Stichting Dienstwerk Culemborg

Rosalie Lovelingpad 2

4

Puur Sport bij Marijke

Parmentierstraat 34-36

4

Tuincentrum Th. van den Hurk & Zn

Honddijk 11

4

Slijterij ‘In Den Wingerd’

Kerkstraat 47

4

Wilfred de Jong Oogzorg

Chopinplein 18

4

Stichting Dienstwerk Leerdam

Rosalie Lovelingpad 2, Culemborg

4

Tommy’Style

Kerkstraat 13

4

Tuincentrum ‘Het Westen’

Laantje van Van Iperen 30

4

Wuite Vrijetijdsmode Leerdam

Fonteinstraat 24 A

4

CULEMBORG

4

Woongoudpinnen mogelijk:

LEERDAM
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Naam bedrijf:
METEREN

Adres:

Hol plant en kado

Bredestraat 2

4

Profile Dekker

Rijksstraatweg 70

4

Slijterij Wijnhandel ‘Het Span Moorkoppen’

Rijksstraatweg 70c

4

Woongoudpinnen mogelijk:

Botersloot 12-1

4

Kerkweg 2

4

Dorpsstraat 11

4

Alive Kappers Tiel

Nieuwe Tielseweg 177

4

Bakkerij G. van Ooijen

Westluidensestraat 43

4

Bloembinderij Hartmans

Bulkweg 2

4

Boedelcentrum XL

Buitenbulkweg 6

4

Bruna Kwadrant

Nieuwe Tielseweg 163

4

Coop Tiel

Wilhelmina Druckerstraat 1

4

Daan Dansen Elektronica

Waterstraat 56

4

GEJO Cycleworld

Lutterveldweg 7

4

Huis vanTiel

Gasthuislingelaan 2

4

Kiosk Rauwenhof

Wilhelmina Druckerstraat 7

4

Kringloopwinkel Secunda

Spoorstraat 13

4

Machiel Bekker Bloem en Interieur

Varkensmarkt 4

4

Slijterij-Wijnhandel Van Rijn

Nieuwe Tielseweg 183

4

Smits Groenten en Fruit

Nieuwe Tielseweg 149

4

Smits Groenten en Fruit

Suze Groenewegstraat 12

4

Stichting Dienstwerk Tiel

Rosalie Lovelingpad 2, Culemborg

4

Stichting Ouderen Gelderland

Dijkmanszoet 41

4

Tante An

Buitenbulkweg 6

NOORDELOOS

ARKEL

Gewoon het lekkerst!

Styling & advies voor uw
woninginrichting

Vertrouwde service en
kwaliteit

Wist u bijvoorbeeld dat:
•	Wij u gratis woon- en kleuradvies geven,
ook voor wanden en houtwerk?
•	Het uitzoeken van meubels op locatie tot
de mogelijkheden behoort?
•	Er allerlei tips en meningen van klanten
over het team op de site staan?
•	Wij een afspiegeling maken van wie u bent,
zodat ‘uw huis uw thuis’ wordt?
•	Wij ook verlichting, traplopers, shutters,
binnen-en buitenzonweringen en
buitenluiken verkopen?
•	Wij een volledig zelfstandige onderneming
zijn sinds 1970 en Erkend CBW-lid?
•	Er gratis parkeergelegenheid voor de winkel is?
•	Wij zowel sober chic, strak modern en
landelijk kunnen inrichten?
•	Klanten aangeven aangenaam verrast te zijn
door het uiteindelijke kostenplaatje?
•	Wij landelijke erkenning hebben gekregen door
het behalen van de eerste prijs bij Eijffinger?
•	Wij de nieuwe collectie gordijnen van
VT-WONEN hebben?

Bloemkado Art of Flowers zit in het nieuwe
winkelcentrum van Arkel. Wij hebben ruim
15 jaar ervaring en bieden service en kwaliteit.

Al vele jaren een begrip in Leerdam en omstreken.
Ambachtsbakker De Jager, tegenwoordig ook
gevestigd in Arkel en in Asperen. Bekend om zijn
diversiteit, kwaliteit en ambachtelijkheid.
Onze tompouces moet u geproefd hebben!
Het Lingebrood is een geweldig donker
meergranenbrood dat nergens anders
verkrijgbaar is in Nederland.
Kom eens langs en geniet van het pure ambacht!

SCHELLUINEN
Fietswereld Dekker Schelluinen

ARKEL

AMBACHTSBAKKER

Overzicht winkeliers & ondernemers
die deelnemen aan Woongoud:

Fa. Bos en Zn. Woninginrichting

ARKEL

SCHOONREWOERD
Ad en Tineke’s Dagwinkel
TIEL

BLOEMEN

U kunt bij ons terecht voor:
•	Bloemen en Planten.
•	Bloemwerk voor speciale gelegenheden,
zoals rouwwerk.
•	Kadoartikelen.
•	Groot assortiment wenskaarten.
•	Funartikelen (voor speciale dagen zoals
Abraham en Sara).
•	Staatsloten.
•	Lotto.
•	Krasloten.
•	Postkantoor.

Openingstijden:
• Maandag van 8.30 tot 18.00 uur.
• Dinsdag gesloten.
• Woensdag t/m vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur.
• Vrijdagavond tot 20.00 uur.
• Zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur.

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas ontvangt
u 10% korting op al uw aankopen uit ons
assortiment (feestdagen uitgesloten).

Ambachtsbakker De Jager
Dokter H. de Vriesplein 15
4241 BW Arkel
T (0183) 56 10 42
E info@bakkerijdejager.nl
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INRICHTING

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas ontvangt
u 10% korting, uitgezonderd arbeid en
aanbiedingen.

Arkelwonen/Arkelsol
Raadhuisplein 2-4b
4241 AD Arkel
T (0183) 56 12 77
E info@arkelwonen.nl
I www.arkelwonen.nl

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas krijgt
u 5% korting bij aankoop van planten.
Met uitzondering van aanbiedingen en acties.

Bloemkado Art of Flowers
Dr. H. de Vriesplein 1
4241 BW Arkel
T (0183) 56 14 22
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ARKEL

ARKEL

ASPEREN

ASPEREN

ASPEREN

ASPEREN

De leukste lifestylewinkel

Méér dan even naar de
kapper…

Gewoon het lekkerst!

Attent de Bode

Heykoop Bloemisten

Kapsalon Anja

Wilt u een leuk en betaalbaar cadeau, cadeau
bonnen, woonaccessoires of meubels? Dan kunt
u bij het CardoHuys terecht! Maar ook voor
een leuk schilderij. Heeft u advies nodig om
uw huis te stylen, wij staan voor u klaar! Bent u
op zoek naar leuke kleding, een bijpassende tas
of sieraden? Het is allemaal te vinden in
het CardoHuys.

Voor als u net even iets anders wilt, bieden wij
u meer dan een goed kapsel. Wij bieden u een
Total Look!

Al vele jaren een begrip in Leerdam en omstreken.
Ambachtsbakker De Jager, tegenwoordig ook
gevestigd in Arkel en in Asperen. Bekend om zijn
diversiteit, kwaliteit en ambachtelijkheid.

Onze supermarkt Attent de Bode aan de
Van Langerakstraat 32 in Asperen is uw super
in de buurt. Een supermarkt voor de dagelijkse
boodschappen, gezelligheid en een uitstekende
service. Onze medewerkers staan elke dag
klaar om u van dienst te zijn.

Met een team van mensen met liefde voor
bloemen, maken wij iedere dag de mooiste
bloemcreaties!

U bent meer dan welkom in onze gezellige
kapsalon. We zijn al meer dan 19 jaar te vinden
op de Schoutlaan 11 in Asperen.

Wij staan graag voor u klaar om al uw wensen
bloemrijk te verwezenlijken. Pas als u tevreden
bent, zijn wij dat ook!

We werken met het professionele merk Matrix.
Daarom hebben we de meest fantastische
kleuren in ons assortiment en een verzorgende
shampoolijn. Matrix is volledig op natuurbasis en
dat merk je al tijdens de behandeling.

LIFESTYLE

Zoals u leest, is er niks te gek voor ons. Daarbij
niet onbelangrijk: de ouderwetse service en
gezelligheid staan hoog in het vaandel bij
het CardoHuys. Wij accepteren ook VVV-bonnen.

KAPPER

Wij willen u van harte welkom heten in onze
kapsalon waar u zich thuis voelt en uw haar
onze zorg is.
Met ons jonge team staan wij voor kwaliteit en
gezelligheid in onze dames- en herenkapsalon.
Wij bieden u diverse producten afgestemd op
uw wensen en haartype.

AMBACHTSBAKKER

Onze tompouces moet u geproefd hebben!
Het Lingebrood is een geweldig donker
meergranenbrood dat nergens anders
verkrijgbaar is in Nederland.
Kom eens langs en geniet van het pure ambacht!

SUPERMARKT

In onze buurtsupermarkt hebben wij een volledig
assortiment. Van dagvers brood van een echte
bakker, zuivel en diepvries tot heerlijk verse
groenten en fruit én houdbare artikelen.
Tot ziens in onze buurtsupermarkt,
Attent de Bode.

Ook kunt u bij ons terecht voor make-up,
bruidskapsels of een mooie haarverlenging
met Great Lenghts. Wij hopen u spoedig te
ontvangen als klant bij ons in de salon.

BLOEMEN

Wij zijn gespecialiseerd in bruidswerk, rouwwerk
en een bijzonder boeket seizoensbloemen.
Wij verzorgen ook bloemabonnementen op
maat bij particulieren, bedrijven en instellingen.
Neem contact met ons op voor meer informatie.
Dagelijks wordt de winkel voorzien van
veilingverse bloemen!

Om uw look compleet te maken, hebben wij
voor alle stijlen de juiste stylingproducten.

Op vertoon van de Woongoudpas ontvangt
u altijd 10% korting op woonaccessoires
en cadeaus.

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas ontvangt
u éénmalig 5% korting op een willekeurige
behandeling.

We doen altijd mee met de nieuwste technieken
en worden daarvoor regelmatig bijgeschoold.
Kortom, we verstaan ons vak tot in de puntjes.
Maar bovenal vinden we het fantastisch om te
doen!
Het is altijd gezellig en het is fijn om iets voor u te
kunnen betekenen, wanneer u met een vraag zit.
Komt u gerust eens langs bij Kapsalon Anja.
Openingstijden:
• Dinsdag van 8.00 tot 17.00 uur.
• Donderdag van 8.00 tot 21.00 uur.
• Vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
• Zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur.

Openingstijden:
• Dinsdag van 9.00 tot 21.00 uur.
• Woensdag van 9.00 tot 17.30 uur.
• Donderdag van 9.00 tot 21.00 uur.
• Vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur.
• Zaterdag van 8.00 tot 12.30 uur.

KORTING

KAPSALON

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas ontvangt u
10% korting op al uw aankopen uit ons assortiment (feestdagen uitgesloten).

KORTING

Op vertoon van uw Woongoudpas ontvangt
u bij aankoop van € 10,- aan boodschappen
(uitgezonderd tabak en alcohol) 7,5% korting
op een aankoop uit ons bloemen- en plantenassortiment.

KORTING

Iedere klant met een Woongoudpas ontvangt
10% korting op het gehele assortiment. De
korting is niet geldig bij andere aanbiedingen
en acties.

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas ontvangt u
10% korting op ons Matrix-assortiment.

Heykoop Bloemisten
Voorstraat 52 Asperen

Facebook.com/bloemisten

voor
hem
+
haar

(0345) 61 96 36
www.heykoop-bloemisten.nl

CardoHuys

Dr. H. de Vriesplein 2
4241 BW Arkel
T (0183) 74 50 23
I www.cardohuys.nl
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Total Look

Raadhuisplein 4ª
4241 AD Arkel
T (0183) 56 74 70
I www.totallook.nl

Ambachtsbakker De Jager
Voorstraat 41
4147 CA Asperen
T (0345) 61 63 77
E info@bakkerijdejager.nl

Supermarkt, Attent de Bode
Van Langerakstraat 32
4147 BJ Asperen
T (0345) 61 34 11
M 06 57 58 35 47
E asperen@attent.info

Heykoop Bloemisten

Voorstraat 52
4147 CD Asperen
T (0345) 61 96 36
E info@heykoop-bloemisten.nl
I www.heykoop-bloemisten.nl

Kapsalon Anja • Schoutlaan 11 • Telefoon 0345 617681
www.salonanja.nl • anja@salonanja.nl

Kapsalon Anja
Schoutlaan 11
4147 EV Asperen
T (0345) 61 76 81
E anja@salonanja.nl
I www.salonanja.nl
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BEESD

BEESD

BEUSICHEM

BEUSICHEM

BUREN

BUREN

Alles voor uw dier
en tuin

Een nieuwe woning?
Nu de inrichting nog!

Bloemen & planten,
cadeaus & woonsfeer

Gewoon lekker!

Voor de buurt, door de
buurt!

Dienstwerk is u graag
van (klussen)dienst!

Bij Gardenmaster Kroeze vindt u een groot
assortiment bloemen, planten en verzorgingsproducten voor uw tuin, terras of balkon.
U kunt bij ons terecht voor uitgebreid advies.

Heeft u net een nieuwe woning? Dan komt nu
eigenlijk pas het leukste! U kunt uit vele stijlen
die keuze te maken, die bij u en uw portemonnee
past. Hiervoor heeft u de betere woninginrichter
nodig.

Waarom via KleurrijkWonen naar De Graaf in
Beusichem? U kunt bij ons terecht voor bloemen
en mooie boeketten, voor binnen- & buiten
planten, rouw- en trouwarrangementen. In onze
winkel bieden wij u sfeervolle woonaccessoires,
glas- & aardewerk, vazen & potten, leuke
kleding, kaarsen en diverse streekproducten.
Ook voor tuinaanleg en -onderhoud, graszoden,
meststoffen en bestrijdingsmiddelen.

In het gezellige Huis van Buren kunt u dagelijks
in het restaurant koffie en thee drinken of
iets lekkers eten. U kunt hier afrekenen met
Woongoudpunten.

Heeft u nog klusjes in en om het huis die u
gedaan wilt hebben? Neem dan contact op met
Stichting Dienstwerk Rivierenland.
Dienstwerk bemiddelt tussen uw vraag en
het aanbod van onze aanbieders voor allerlei
gemaksdiensten.

DIER- EN TUIN

Op het Tuincentrum vindt u ook een grote
collectie terrasbestrating en tuinverlichting.
En ook voor de vijver bent u bij Gardenmaster
Kroeze op het goede adres.
Daarnaast heeft Gardenmaster Kroeze een grote
afdeling dierenbenodigdheden, waar u echt
alles voor uw huisdier kan vinden. Van manden
en benches tot een groot assortiment aan
diervoeding. Ook vers voer!
Uw tuin laten doen
Heeft u zelf niet de mogelijkheid om uw tuin in
orde te maken? Of wilt u een compleet nieuwe
tuin? Ons hoveniersbedrijf verzorgt uw tuin
zoals u dat wilt. Zomer- en winterklaar maken,
herinrichten, onderhouden en ontwerpen.
Vraag naar de uitgebreide mogelijkheden!

KORTING

Op vertoon van uw Woongoudpas ontvangt u
10% korting op al onze producten.

INTERIEUR

U zoekt een woninginrichter die waarmaakt wat
hij belooft, met een uitgebreide collectie voor
het totale interieur. Zoals tapijt, vinyl, laminaat,
parket, gordijnen, vitrages, lamellen, jaloezieën,
rol- en optrekgordijnen en zonwering.
Een woninginrichter die al meer dan 100 jaar
(sinds 1902!) zekerheid geeft.

BLOEMEN

HORECA

Eetsalon Marktzicht biedt u heerlijke snacks, een
warme maaltijd en ijs. U kunt bij ons ook gezellig
eten, binnen of buiten op ons terras. U vindt ons
op het marktplein in het pittoreske Beusichem.

HUIS VAN BUREN

Het Huis van Buren biedt een uitgebreid pakket
aan welzijns- en zorgdiensten. U kunt hierbij
denken aan maaltijden, dienstverlening, elkaar
ontmoeten, (sociaal-culturele) activiteiten,
informatie en advies. Het Huis van Buren is
er voor alle inwoners van de gemeente, maar
speciaal voor diegenen die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken.

Meer weten?
Kijk op www.degraafbloemen.nl of kom naar
onze sfeervol ingerichte zaak en maak gebruik
van uw kortingspas!

Ook hét adres voor damesmode,
babykleding en huishoudtextiel.
Bezoek onze site: www.bertels.nl.

Maandelijks organiseren buurtbewoners, (wijk)
verenigingen en vrijwilligers vele activiteiten.
In de activiteitenkalender leest u maandelijks
wat er te doen is. De kalender wordt wijdverspreid
in Buren. Heeft u ‘m nog niet ontvangen?
Vraag er dan een aan via info@stzdb.nl of via
0800 - 77 33 444 (gratis).
Graag tot ziens in het Huis van Buren!

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas ontvangt u
10% korting op al ons bedtextiel en eenmalig
10% korting op een order uit onze afdeling
woninginrichting.

KORTING

Op vertoon van uw Woongoudpas ontvangt
u 10% korting op het hele assortiment.
Dit is niet geldig in combinatie met onze
stempelkaart of andere acties, betalingen
middels cadeaubonnen, Fleurop-orders of
pakketbetalingen in het DHL-servicepunt.

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas krijgt u 10%
korting op uw bestelling. Deze korting geldt
niet in combinatie met andere acties.

KORTING

U kunt koffie, thee of iets anders van de
kleine kaart bestellen en betalen met de
Woongoudpunten op uw Woongoudpas.

KLUSSEN

Wij vinden de klusjesman, tuinhulp, kookhulp
of huishoudelijke hulp voor u! Dienstwerk
zorgt ervoor dat alle kleine karweitjes die er al
maanden liggen, gedaan worden. Tegelijkertijd
geeft u werkzoekenden kans ervaring op te doen
in ruil voor een voordelig tarief. Deze dienst geldt
voor Buren, Culemborg, Geldermalsen, Leerdam
en Tiel. Wij bespreken de werkzaamheden
met u. U rekent af met Dienstwerk nadat de
werkzaamheden verricht zijn.

SPECIALE AANBIEDING
Huurders die om een gratis energie
besparingsadvies vragen, ontvangen als
bonus een energiemeter en 2 led-lampen.
Zie ook www.kleurrijkenergie.nl.

KORTING

Huurders in Buren en Tiel ontvangen bij de
eerste aanvraag een korting van € 15,-.

BERTELS
Marktzicht

TEXTIEL
PROJECT
WONINGINRICHTING

Gardenmaster Kroeze
Dr. A. Kuyperweg 73
4153 XA Beesd
T (0345) 68 30 30
E info@gardenmasterkroeze.nl
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Woninginrichting Bertels
Voorstraat 65-67
4153 AJ Beesd
T (0345) 68 13 31
I www.bertels.nl

eetsalon

De Graaf Bloemen & planten,
cadeaus & woonsfeer
Oranjestraat 26A
4112 JH Beusichem
T (0345) 50 12 41
E info@degraafbloemen.nl
I www.degraafbloemen.nl

Eetsalon Marktzicht

Markt 9
4112 JR Beusichem
T (0345) 50 23 00
I www.eetsalonmarktzicht.nl

Huis van Buren
Kasteellaan 1
4116 DJ Buren
T 0800 77 33 444
E info@stzdb.nl

Stichting Dienstwerk Buren
Rosalie Lovelingpad 2
4103 VD Culemborg
T (0345) 53 39 33
E info@dienstwerk.nl
I www.dienstwerk.nl
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Veelzijdig in bloemen

Voor al uw huishoudelijke
elektronica!

Welkom bij Coop!

Cristal Cleaning Stomerij Zorg voor uw dier
Al 15 jaar een begrip in
Dierenkliniek Culemborg is een moderne kliniek
waar wij een groot scala aan behandelingen
Culemborg
kunnen uitvoeren. Niet alleen hebben wij

PLANTEN EN BLOEMEN
Sinds de bouw van de woonwijk Terweijde, nu
bijna 40 jaar geleden, is Bloemenhuis Terweyde
gevestigd op het Chopinplein. In deze periode
is de winkel uitgegroeid tot een veelzijdig
bedrijf met een zeer ruim assortiment. Een mooi
cadeau, een boeket bloemen, rouwbloemwerk,
bruidsbloemwerk, bedrijvenservice … het behoort
allemaal tot de mogelijkheden!
Door dagelijkse eigen inkoop op diverse veilingen
zijn kwaliteit en versheid gegarandeerd.
Bloemenhuis Terweijde was jaren geleden al de
eerste deelnemer aan het FairTrade project van
de gemeente Culemborg.
Een eigen bezorgdienst voor de hele regio en
bezorging door heel Nederland ook mogelijk.

ELECTRONICA

Brenkman is al vier generaties een begrip
in Culemborg. Wij zijn gespecialiseerd in
huishoudelijke elektronica zoals televisies,
home cinema sets, draadloze geluidssystemen,
wasmachines, drogers, koelkasten, fornuizen
(zowel vrijstaand als inbouw).
Daarnaast leveren wij ook klein-huishoudelijke
artikelen zoals stofzuigers, keukenmachines,
strijkijzers, shavers en vele koffiemachines.
Voor het juiste advies komt u langs in onze winkel
waar wij u graag verwelkomen. Wij leveren en
installeren de door u gekochte producten graag
bij u thuis!
Dankzij onze eigen servicedienst kunnen wij
gemakkelijk en snel te hulp schieten bij storingen.
Brenkman staat bekend om zijn kwaliteit en
service!
Loop eens binnen in de winkel of kijk op
www.brenkmanculemborg.nl.
Openingstijden:
• Dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur
•	Vrijdagavond koopavond van 19.00 tot
21.00 uur
• Zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas krijgt u
10% korting bij aankoop vanaf € 10,-.
Met uitzondering van speciaal bloemwerk.

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas krijgt u
5% korting, met uitzondering van acties,
reparaties en accessoires.

SUPERMARKT

Bij de gezellige Coop-supermarkt kunt u terecht
voor al uw dagelijkse boodschappen. De supermarkt heeft een uitgebreid assortiment en blinkt
uit in versheid en klantvriendelijkheid. Met name
de kwaliteit van het vlees mag genoemd worden!
De winkel heeft een eigen slagerij en Coop is al
jaren de beste vleesverkoper onder de supermarkten. Maar er is nog veel meer vers van topkwaliteit, zoals dagverse groenten, vers gesneden
vleeswaren en brood dat elk moment vers wordt
afgebakken.
Coop staat voor topkwaliteit tegen heel
aantrekkelijke prijzen. Coop besteedt extra
aandacht aan bewust consumeren en
gezondheid. In de winkel treft u duidelijke
informatie aan over producten met een gezond
of bewust karakter. Ook bieden we iedere vier
weken acht gratis receptenkaarten aan. Coop
heeft een PostNL-agentschap. Bij ons kunt u
terecht voor het versturen van pakketten, voor
het overschrijven van kentekens en voor diverse
postservices.
Klanten van Coop kunnen gratis de CoopClub
Card aanvragen. Daardoor worden zij lid van de
Coöperatieve Vereniging Coop-supermarkten en
profiteren zij wekelijks van extra aanbiedingen.

KORTING

Besteedt u bij ons € 5,- of meer aan boodschappen? Dan kunt u voor slechts € 1,een pak met tien heerlijke stroopwafels
of stroopkoeken van bakkerij Neeleman
meenemen.

STOMERIJ

Cristal Cleaning Stomerij is gevestigd aan de
Prijssestraat 16 te Culemborg. De eigenaren,
Sinus en Gerrie Hilbrands, zijn al meer dan
15 jaar dé gezichten van de stomerij.
Wij zijn een ‘warme’ stomerij: wij behandelen
uw kledingstukken ter plekke. Doordat wij het
milieucertificaat hebben, kunnen wij garanderen
dat wij uitsluitend met milieuvriendelijke stoffen
werken.
Wij staan garant voor vakmanschap. Door
jarenlange ervaring weten wij hoe we een vlek
kunnen verwijderen en hoe we uw kleding fris
en mooi opgeperst aan u terugbezorgen.
Wij geven uw kleding die speciale aandacht,
die het verdient.
Ook voor uw gelegenheids- en trouwkleding
bent u bij ons aan het juiste adres. Doordat wij de
kleding, dekbedden, gordijnen et cetera in ons
bedrijf zelf reinigen, kunnen wij garant staan voor
een snelle service. Datgene wat u vandaag voor
10.00 uur brengt, kunt u aan het einde van de
dag alweer ophalen.

KORTING

Bezitters van een Woongoudpas profiteren van
10% korting op de reiniging van gordijnen en
dekbedden.

CULEMBORG
DIERENKLINIEK

hiervoor de apparatuur, maar ook de kennis en
ervaring in huis!
Deze kennis houden wij op een hoog niveau
door regelmatig (inter)nationaal nascholing te
volgen. Onze dierenartsen zijn verbonden aan de
Universiteit Utrecht.
Onderdeel van de Dierenkliniek Culemborg is
het Kattenhotel Culemborg. Dit gezellige hotel
is sinds 2005 een vertrouwd en warm adres voor
katten. Het kattenpension is open opgezet. Er is
veel natuurlijk licht en zelfs een ruime buitenren
met veel speelmogelijkheden en lekkere
ligplaatsen. Omdat het kattenpension een
onderdeel is van de kliniek, is het personeel ook
medisch geschoold. Ook ideaal wanneer uw kat
net wat meer zorg nodig heeft.

CULEMBORG

NACHT- EN ONDERMODE
Het juiste adres voor
de beste lingerie!!!
Elands Body Fashion is een mooie lingeriespeciaalzaak in het hartje van Culemborg. Al
bijna 40 jaar zijn wij gevestigd in het gezellige
stadscentrum van Culemborg. We hebben een
ruime sortering lingerie, bad- en nachtmode
in een ruime matenreeks én voor jong en oud.
Lingerie en badmode hebben wij van AA- t/m
I-cup. Wij voeren confectiematen 36 t/m 52.
Ook voor heren hebben wij een ruime sortering
onder- en nachtmode van maat 4 t/m maat 9
(48 t/m 60). Door eigen inkoop vindt u bij ons ook
een andere collectie dan bij andere winkels.
Enkele toonaangevende merken in ons
assortiment zijn Marie Jo, Prima Donna,
Anita, After Eden, Tommy Hilfiger, Björn Borg,
MEY en Sloggi.
Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het
aanmeten van borstprotheses. Dit doen wij
bij voorkeur op afspraak.

KORTING

Op vertoon van uw Woondgoudpas krijgt u in
onze dierenkliniek 10% korting op de sterilisatie
en castratie van uw kat. Daarnaast geven wij
10% korting op het verblijf in het kattenhotel
buiten de schoolvakanties/het hoogseizoen.
Voor meer informatie kunt u ons geheel
vrijblijvend bellen of op onze website kijken,
www.dierenkliniekculemborg.nl. Ook bent
u van harte welkom om een kijkje te komen
nemen in onze kliniek.

Graag nodigen wij u uit om eens een kijkje
te komen nemen in onze ruime winkel.
Onze lingerie-stylistes helpen u graag!

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas ontvangt u
€ 5,- korting bij uw besteding vanaf € 50,-.
Uitgezonderd aanbiedingen.

Per kassabon kunt u eenmaal gebruikmaken van deze aanbieding.
De aanbieding geldt niet voor bestedingen aan medicijnen, rookwaren en
eerstejaars babyvoeding , Post NL- en RWD-diensten, loterijproducten,
tabakswaren en kansspelproducten.

Bloemenhuis Terweyde
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Chopinplein 1b
4102 CP Culemborg
T (0345) 51 41 70
F (0345) 53 39 94
E terweyde@kpn-officedsl.nl
I www.bloemenhuisterweyde.nl

Brenkman

Varkensmarkt 10
4101 CL Culemborg
T (0345) 51 26 73
I www.brenkmanculemborg.nl

Coop Culemborg
Chopinplein 17-29
4102 CV Culemborg
T (0345) 51 25 56

Cristal Cleaning Stomerij
Prijssestraat 16
4101 CR Culemborg
T (0345) 51 35 69

Dierenkliniek Culemborg
Van Buijtenestraat 1
4105 DZ Culemborg
T (0345) 51 71 33
E info@dierenkliniekculemborg.nl
I www.dierenkliniekculemborg.nl
F	www.facebook.com/
DierenkliniekCulemborg

Elands Body Fashion
Markt 51
4101 BW Culemborg
T (0345) 51 27 74
E info@elands.nl
I www.elands.nl
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Faunaland Van Diën,
Uw dierenspeciaalzaak!

De Flat-express brengt
u overal!

Kwaliteit verkoopt
zichzelf

HEMA maakt gewoon
bijzonder

Hopman’s Zeevis
Gewoon goed!

Voor de buurt, door de
buurt!

Faunaland Van Diën heeft een uitgebreid
assortiment dieren, diervoeders en dierenbenodigdheden. Voeders voor uw huisdier vindt
u in diverse prijsklassen. We bieden een breed
assortiment Faunaland-voeders en -snacks. Dit
exclusieve merk is van hoge kwaliteit (tegen een
zeer acceptabele prijs) en uitsluitend verkrijgbaar
bij de Faunaland-dierenspeciaalzaken.

Woont u in de Martin Luther King, Troelstrahof,
Kulenburg of in de Gandhi (Culemborg) en bent u
55 jaar of ouder? Dan kan de Flat-express u naar
elke gewenste bestemming binnen Culemborg
brengen. Voor slechts € 1,20 zet de Flat-express
u af bij de supermarkt op het Chopinplein, bij de
winkels in de stad of bij uw huisarts. Of waar u in
Culemborg ook maar moet zijn! Wanneer u klaar
bent met uw boodschappen of uw bezoek, haalt
de Flat-express u weer op om u thuis te brengen.

Kwaliteit en service zijn standaardbegrippen voor
Grauwelman Tweewielers.

Een leuk en gemakkelijk leven hoeft helemaal
niet duur te zijn, vindt HEMA. Loop de winkels
binnen en je ziet het meteen: nergens anders
vind je die opvallende combinatie van alleen
de beste artikelen voor het dagelijkse leven,
met een eigen, bijzondere vormgeving, voor
verrassend lage prijzen. Nergens anders kom je
die eigenzinnige winkelinrichting tegen.
De medewerkers staan altijd voor je klaar: trots,
betrokken, met hart voor hún HEMA!
Dat maakt HEMA uniek.

Hopman’s Zeevis is een begrip in Culemborg. Wij
hebben ons als doel gesteld om een klantenkring
op te bouwen die uitermate goed over ons te
spreken is. De verkoop van vis direct aan de
consument hebben wij dan ook zeer hoog in het
vaandel staan.

In het gezellige Huis van de Buurt Culemborg Oost
kunt u dagelijks op het plein een kopje koffie
en thee drinken of iets lekkers eten. U kunt hier
afrekenen met Woongoudpunten.

Om het jou nóg gemakkelijker te maken, kiest
HEMA alleen de beste basisartikelen en test
die zelf, zodat jij dat niet meer hoeft te doen.
Dat geldt voor de bekende HEMA-helden én voor
alle nieuwe producten en diensten waarmee
HEMA blijft verrassen. Steeds wordt gekeken hoe
de artikelen nog beter, leuker en mooier kunnen
worden. Met altijd weer die verrassend lage prijs.
Die spreekt voor zich. Net als de service: bevalt
een HEMA-product niet, dan krijg je je geld terug.

De warme, gebakken kibbeling en lekkerbekken
smaken absoluut naar meer. De kruiden die wij
voor de gebakken vis gebruiken, worden speciaal
voor Hopman’s Zeevis gemengd.

DIERENSPECIAALZAAK

Ook het assortiment dierenbenodigdheden laat
niets te wensen over: van behuizing van klein tot
groot, verzorging, geneesmiddelen of een leuk
speeltje. U vindt werkelijk alles voor uw huisdier
in onze dierenspeciaalzaak van maar liefst
driehonderdvijftig vierkante meter!
Onze aquariumafdeling is zeker een bezoekje
waard. U vindt er een ruime sortering vissen,
planten, voeders en aquaria. U kan en mag van
ons een goed advies verwachten. Onze
jarenlange ervaring zorgt ervoor dat u straks
kunt genieten van dit ‘levende schilderij’. Een
extra service is onze bezorgservice. Veel van
onze klanten maken hier dankbaar gebruik
van. Bovendien kunt u met onze balenkaart
nog eens voor extra voordeel sparen op een
aantal grootverpakkingen. Informeer hiernaar
vrijblijvend in onze winkel.

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas ontvangt u
10% korting op het eigen merk van Faunaland en
de merken Naturea en OK Passion. Vervolgens
spaart u voor contante korting. De korting geldt
niet in combinatie met andere aanbiedingen.

Faunaland Van Diën
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Vierheemskinderstraatje 12
4101 BV Culemborg
T (0345) 51 98 51
I www.faunaland.nl
F	www.facebook.com/
Faunalandvandienculemborg

VERVOER

Dus wilt u op stap? Bel dan tot 1 uur van te voren
met de afdeling Planning om een afspraak te
maken voor uw rit. Het telefoonnummer staat in
de flyer van de Flat-express die bewoners van de
flats en zorgcentra hebben ontvangen.
U kunt uw rit betalen met de speciale strippen
kaart van de Flat-express. Deze (tienritten)
strippenkaart kunt u kopen bij de Kulenburg, Achter
de Raaf 2 in Culemborg. De Flat-express kan u
hiernaartoe brengen. U kunt de strippenkaart
kopen tegen inlevering van 10 Woongoudpunten.
Losse ritten kunt u ook contant betalen (€ 1,20
per retourrit).

FIETSEN

Deze fietsspeciaalzaak in Culemborg zorgt
ervoor dat de juiste fiets voor u klaar staat, van
kinderfiets tot omafiets en van stadsfiets tot
hybride fiets. U kunt bij ons terecht voor zowel
nieuwe als voor gebruikte fietsen.
In onze winkel zijn altijd de nieuwste fietsen
te vinden evenals een collectie gebruikte
fietsen. Alles voor zeer aantrekkelijke prijzen.
Kom bijvoorbeeld eens kijken naar de
nieuwste generatie fietsen, onder andere met
trapondersteuningsmotor.
Wij hebben van de meeste modellen een
demomodel klaar staan, zodat u zelf kunt
ervaren hoe zoiets fietst! Voor alle reparaties
en voor het onderhoud hebben wij zeer
vakbekwame monteurs in onze werkplaats.

ALLERLEI

VIS

Wij proberen de klanten steeds van een heerlijk
idee te voorzien. Wij doen dit door met nieuwe
menu’s, stoofpotten, roerbakschotels, spiesen en
culinaire hoogstandjes te komen.

U vindt ons op donderdag op het Chopinplein.

Tegen inlevering van 10 Woongoudpunten
ontvangt u een (tienritten) strippenkaart.
(Dit kan alleen ingeleverd worden bij STMR /
Huiskamer van de Buurt Kulenburg).

De Flat-express

Reserveringslijn: 06 20 21 47 33

Het Huis van de Buurt Culemborg Oost
biedt een uitgebreid pakket aan welzijns- en
zorgdiensten. U kunt hierbij denken aan
maaltijden, dienstverlening, elkaar ontmoeten,
(sociaal-culturele) activiteiten, informatie en
advies. Het Huis van de Buurt Culemborg Oost
is er voor alle inwoners van de gemeente, maar
speciaal voor diegenen die een steuntje in de
rug kunnen gebruiken. Vele activiteiten worden
georganiseerd door buurtbewoners, (wijk)
verenigingen en vrijwilligers.
Maandelijks worden er veel activiteiten
georganiseerd. Op de activiteitenkalender leest
u maandelijks wat er te doen is. De kalender
wordt wijdverspreid in Culemborg, maar heeft
u deze nog niet ontvangen, dan kunt u er
altijd een aanvragen via info@stzdb.nl of via
0800 - 77 33 444 (gratis).
Graag tot ziens in het Huis van de Buurt
Culemborg Oost!

Deze service geldt alleen voor bewoners van
de Martin Luther King, Troelstrahof, Kulenburg en
de Gandhi-flat in Culemborg!

KORTING

HUIS VAN DE BUURT

KORTING

De Woongoudpas geeft u recht op 10% korting
op bijna alle fietsen en onderdelen. Niet op
arbeid!

Grauwelman Tweewielers
Jan van Riebeeckstraat 54a
4105 BA Culemborg
T (0345) 53 15 72

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas krijg je 10%
korting op al het servies, bestek, kussens,
hoezen en woondecoratie. Met uitzondering
van lopende acties en de gordijnmaakservice.
Alleen geldig bij: Oude Vismarkt 3, Culemborg.

Hema

Oude Vismarkt 3
4104 CA Culemborg
T (0345) 51 33 70
I www.hema.nl

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas krijgt
u 500 gram kibbeling (+ gratis saus) voor
€ 6,95 in plaats van € 8,50.

Hopman’s Zeevis

Chopinplein (op donderdag)
Culemborg
T 06 25 54 66 76

KORTING

U kunt koffie, thee of iets anders van de
kleine kaart bestellen en betalen met de
Woongoudpunten op uw Woongoudpas.

Huis van de buurt
Culemborg Oost
Beatrixstraat 20
4100 AE Culemborg
T 0800 77 33 444
E info@stzdb.nl
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Voor de buurt, door de
buurt!

Voor kwaliteit en vers

Kijk eens in de spiegel bij
Kapsalon Magnifiek

Keela Outdoorable
Feel free to come in!

Helpende handjes!

Ronald Hazendonk
Fashion 4 Men

Natuurlijk ga je naar de kapper om geknipt te
worden. Uiteraard wil je er na een behandeling
weer helemaal als nieuw uitzien. Want er goed
uitzien, is je zeker voelen.

Bij Keela Outdoorable vindt u alles wat u nodig
heeft als u van buiten houdt. Nieuw in ons
assortiment is de collectie waxkleding tegen
gereduceerde prijzen.

Je krijgt nooit een tweede kans voor een eerste
indruk. Kapsalon Magnifiek weet dat en zorgt dus
voor een professionele haarbehandeling voor
dames en heren.

U kunt ook bij ons terecht voor winter(sport)kleding. Tevens hebben wij een ruime keuze
aan fiets-, wandel- en sportkleding. De afdeling
regenkleding is ook goed vertegenwoordigd.
En we hebben zeker de grootste collectie sokken!

HUISKAMER KULENBORG

In de gezellige Huiskamer van de Buurt Kulenburg
kunt u dagelijks genieten van een kopje koffie of
thee met gebak in het café-restaurant
De Boomgaard. Ook kunt u daar een heerlijke
snack van de kleine kaart gebruiken. Deze kunt
u betalen met Woongoudpunten.
De Huiskamer van de Buurt biedt een pakket
aan welzijns- en zorgdiensten. U kunt daarbij
denken aan maaltijden, dienstverlening, elkaar
ontmoeten, (sociaal-culturele) activiteiten,
informatie en advies. Het Huis van de Buurt is
er voor alle inwoners van de gemeente, maar
speciaal voor diegenen die een steuntje in de
rug kunnen gebruiken. Vele activiteiten worden
georganiseerd door buurtbewoners, (wijk)
verenigingen en vrijwilligers.
Maandelijks worden er veel activiteiten
georganiseerd. Op de activiteitenkalender leest
u maandelijks wat er te doen is. De kalender
wordt wijdverspreid in Culemborg, maar heeft
u deze nog niet ontvangen, dan kunt u er
altijd een aanvragen via info@stzdb.nl of via
0800 - 77 33 444 (gratis).

KAAS/NOTEN

Het huismerk Beemster Exclusief kaas van
Kaasshop Culemborg is het mooiste en lekkerste
uit de Beemster. En daar zijn wij trots op. De
verfijnde receptuur van Beemster Exclusief is een
goed bewaard geheim. Beemster Exclusief bevat
minder zout en is groter, zwaarder (ongeveer
16 kilo) dan ‘de gewone’ Beemster en de meeste
andere Goudse Kaassoorten.
Hoe groter de kaas, hoe verfijnder de smaak.
Beemster Exclusief is de absolute top binnen
het Beemster assortiment. Beemster Exclusief
is in diverse soorten en leeftijden te verkrijgen
en alleen in Kaasspeciaalzaken. Je vindt hier
de deskundige bij uitstek op kaasgebied en
deze biedt u alleen de beste kwaliteit. Het
Beemster Exclusief assortiment bestaat uit de
volgende soorten: jong, jong belegen, belegen,
extra belegen, oud, overjarig, light en komijn.
Naast Beemster Exclusief voeren we ook heerlijke
boerenkazen in diverse variaties, buitenlandse
kazen, wijn, zuidvruchten en verse gebrande
noten.

KAPPER

VRIJE TIJD

Knippen met verstand is vanzelfsprekend bij ons.
Komt u gerust eens binnen. Verse koffie of thee
staat voor u klaar!

HUIS & TUIN

R&B Civiel- en Cultuurtechniek uit Ravenswaay
verricht werkzaamheden in en rondom de
woning. Wilt u uw tuin of uw huis veranderen
maar u weet niet hoe? Wij kunnen voor u een
voorstel maken om bepaalde zaken een ander
aanzicht te geven.
Voor kleine en grote aanpassingen in en om het
huis kunt u bij ons terecht. Denk bijvoorbeeld
aan het aanplanten en verwijderen van struiken,
planten en bomen, het aanleggen van bestrating
en/of het plaatsen en eventueel verwijderen van
een schutting.

Openingstijden:
• Dinsdag t/m vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur.
• Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

KLEDING

Sinds 1993 is Ronald Hazendonk Fashion 4 Men
een landelijk begrip in exclusieve mannenmode.
In onze winkel in Culemborg treft u een grote
oppervlakte met de laatste mode van diverse
merken mannenkleding. Ieder jaar hebben
wij een specifieke selectie aan exclusieve
mannenmode. Naast onze grote winkel hebben
wij ook een webshop, zodat u op gemakkelijke
wijze online exclusieve herenkleding kunt
bestellen.
De ongedwongen sfeer en de overzichtelijke
presentatie maken onze winkel uniek. Ieder
jaar zijn onze collecties compleet vernieuwd,
doordat er goed wordt geluisterd naar de wensen
van onze klanten. Wij geven iedere klant de
benodigde aandacht, zodat we altijd een passend
advies kunnen geven.

COLLECTIEF KOPEN IS VOORDELIGER.
Wij hebben passie voor ons vak en staan dagelijks
met veel plezier in de winkel. Wij nodigen u dan
ook uit om snel een kijkje te komen nemen.

Graag tot ziens in Huiskamer van de Buurt
Kulenburg!

KORTING

U kunt koffie, thee of iets anders van de
kleine kaart bestellen en betalen met de
Woongoudpunten op uw Woongoudpas.

Huiskamer van de buurt
Kulenburg
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Achter de Raaf 2
4102 DH Culemborg
T 0800 77 33 444
E info@stzdb.nl

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas krijgt u
10% korting op het gehele assortiment,
met uitzondering van de wijnen.
Dus voor kwaliteit en vers moet u zeker
bij Kaasshop Culemborg zijn!

Kaasshop Culemborg
Markt 40
4101 BZ Culemborg
T (0345) 51 69 63

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas krijgt u 5%
korting op alle behandelingen.

Kapsalon Magnifiek
Prijssestraat 20
4101 CR Culemborg
T 06 41 20 58 47

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas ontvangt u
10% korting op alle jassen. Bij aankoop van
Falke-schoenen een paar sokken gratis.

Keela Outdoorable

Houtweg 4a
4104 AB Culemborg
T (0345) 51 07 34
E info@keelaoutdoorable.nl
I www.keelaoutdoorable.nl

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas ontvangen
huurders 10% korting op werkzaamheden.

R&B Civiel- en
Cultuurtechniek B.V.
Ravenswaaijsesteeg 18a
4119 LS Ravenswaay
T (0345) 55 80 05
I www.renbcct.nl

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas ontvangt u
5% korting bij uw aankoop (niet geldig tijdens
andere aanbiedingen of uitverkoop).

Ronald Hazendonk
Binnenpoort 2
4101 CH Culemborg
T (0345) 51 45 16
E info@fashion4men.nl
I www.fashion4men.nl
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CULEMBORG

CULEMBORG

CULEMBORG

GELDERMALSEN GELDERMALSEN GELDERMALSEN
BROOD & BANKET

INTERIEURINRICHTING

BLOEMEN

Dienstwerk is u graag
van (klussen)dienst!

Kwaliteit en topservice
bij Van den Hurk

Oók voor uw ‘moeilijke
vragen’ over oogzorg!

Het lekkerste brood en
banket uit de regio

Betuwse Woonideeën

Service, kwaliteit,
klantvriendelijkheid

Heeft u nog klusjes in en om het huis die
u gedaan wilt hebben? Neem dan contact
op met Stichting Dienstwerk Rivierenland.
Dienstwerk bemiddelt tussen uw vraag om hulp
en het aanbod aan ‘gemaksdiensten’ van onze
aanbieders.

Tuincentrum Van den Hurk is een middelgroot
tuincentrum aan de rand van Culemborg.
Al meer dan vijfentwintig jaar zijn wij
gespecialiseerd in kamer- en tuinplanten,
snijbloemen, potten, vijver- en dierenbenodigdheden, tuinmeubelen, verlichting,
bemesting, gereedschap en sfeer- en
decoratie-artikelen.

In de optiekwereld lijkt de waarde van
deskundig vakmanschap ondergeschikt te
raken aan financiële voordeeltjes. Een ernstige
zaak, want daardoor krijgen problemen met
het gezichtsvermogen lang niet altijd meer de
aandacht die ze verdienen, met alle gevaren
van dien. Voor een bril en contactlenzen is het
daarom goed om te weten dat er een opticien is,
die voor elke klant graag ruim de tijd neemt. Niet
alleen voor het aanmeten van een bril of lenzen,
maar ook voor het helder beantwoorden
van bijvoorbeeld moeilijke vragen over oogzorg.

Iedere dag vers uit eigen bakkerij: een lekker
assortiment brood, verse broodjes en feestelijk
gebak om je vingers bij af te likken. Dat is waar
Bakkerij van Blijderveen voor (op)staat! Elke dag
weer. ’s Nachts voor u gebakken, zodat u het
soms nog warm mee kunt nemen.

KLUSSEN

Wij vinden de klusjesman, tuinhulp, kookhulp
of huishoudelijke hulp voor u! Dienstwerk
zorgt ervoor dat alle kleine karweitjes die er al
maanden liggen, gedaan worden. Tegelijkertijd
geeft u werkzoekenden kans ervaring op te
doen in ruil voor hulp tegen een voordelig
tarief. Deze dienst geldt voor Buren, Culemborg,
Geldermalsen, Leerdam en Tiel. Wij bespreken
de werkzaamheden met u. U rekent af met
Dienstwerk nadat de werkzaamheden verricht zijn.

PLANTEN EN BLOEMEN

Door eigen inkoop staan wij garant voor
kwaliteit en topservice.
Graag nodigen wij u uit om eens een kijkje
te komen nemen in ons tuincentrum.

SPECIALE AANBIEDING

OOGZORG

U kunt bij Wilfred de Jong Oogzorg terecht voor
een écht onafhankelijk advies. De assortiments
keuze is ónze keuze, afgestemd op ú en altijd
actueel. Dankzij onze onafhankelijkheid bent u
bij ons als klant altijd verzekerd van een echt
één-op-één-advies. Een advies dat puur en
alleen gericht is op úw beter zicht.

Huurders die om een gratis energie
besparingsadvies vragen, ontvangen als
bonus een energiemeter en 2 led-lampen.
Zie ook www.kleurrijkenergie.nl.

KORTING

De contributie is € 20 per jaar of € 7,50 per
eenmalig gebruik van een dienst. Huurders die
voor het eerst gebruikmaken van de (klussen)
dienst, ontvangen bij de eerste aanvraag 1 uur
(d.w.z. € 8,50) korting.

Stichting Dienstwerk
Culemborg
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Rosalie Lovelingpad 2
4103 VD Culemborg
T (0345) 53 39 33
E info@dienstwerk.nl
I www.dienstwerk.nl

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas krijgt u 10%
korting bij aankoop van kamer- en tuinplanten, uitgezonderd aanbiedingen en acties. Let
op! U krijgt nu niet alleen korting op kamerplanten, maar ook op tuinplanten!

Tuincentrum
Th. van den Hurk & Zn

Honddijk 11
4101 NP Culemborg
T (0345) 51 21 36
I www.tuincentrumvandenhurk.nl

KORTING

Natuurlijk kijken we ook naar uw portemonnee.
Dus wie op het moment van aankoop zijn of
haar Woongoudpas toont, ontvangt 5% korting
op ons optiek-assortiment. Niet in combinatie
met andere acties of aanbiedingen en niet van
toepassing op ons huismerk.

Wilfred de Jong Oogzorg
Chopinplein 18
4102 CP Culemborg
T (0345) 51 31 12
E culemborg@wilfreddejong.com
I www.wilfreddejong.com

Trakteren op het werk? Wij zijn vanaf 7.00 uur
’s morgens open, zodat u op heerlijk vers gebak
kunt trakteren.
Parkeren? Dat doet u bij ons voor de deur en
helemaal gratis.
Online bestellen, wel zo gemakkelijk!
Via www.bakkerijvanblijderveen.nl.

Betuwse Woonideeën is naar een nieuwe locatie
verhuisd. Begonnen met een showroom aan
huis, hebben we nu op een zichtlocatie een pand
betrokken aan de Rijnstraat nr. 47. Dit is mede
mogelijk geworden door het vertrouwen van alle
klanten die ons de mogelijkheid hebben gegeven
om hun interieur te verfraaien.
We specialiseren ons in vloerbedekkingen en
raambekledingen. Vanuit onze nieuwe locatie
kunnen we u nog beter van dienst zijn. Ook
wordt er door steeds meer bekende leveranciers
hun vertrouwen in ons uitgesproken. Een mooi
voorbeeld hiervan zijn de van van oudsher sterke
en unieke merken zoals Bonaparte®, Desso® en
Parade®. Al jarenlang sterk in vloerbedekkingen.

Al drieëntwintig jaar zijn wij, ‘Bloembinderij
Magriet’ bezig als kunstmakers op
bloemengebied.
Wij proberen op een enthousiaste manier
vernieuwend bezig te zijn met ons product.
Het leukste voor ons is om u, de klant, te
verrassen met innovatief en origineel
bloemenwerk, voor elke gelegenheid.
Maar net zo belangrijk is dat wij u het gevoel
geven welkom te zijn in onze winkel, want dat
bent u zeker!
Service, kwaliteit en klantvriendelijkheid, drie
pijlers waarop ‘Bloembinderij Magriet’ is
gebouwd!

Maar natuurlijk blijft de smaak en kwaliteit
van onze producten verreweg het belangrijkst.
Want wat is betere reclame dan gewoon iedere
dag het lekkerste brood? En bij een feestje het
lekkerste gebak?

KORTING

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas ontvangt
u maar liefst 10% korting bij aankoop van
minimaal € 10,- aan brood- en banketproducten.

Bakkerij Van Blijderveen
Willem de Zwijgerweg 22
4191 WE Geldermalsen
T (0345) 57 37 82
I www.bakkerijvanblijderveen.nl

Wij heten u van harte welkom in onze trendy
bloemenzaak en geven u, als houder van de
Woongoudpas, 10% korting bij contante
betaling of pinbetaling. Deze korting geldt
niet voor Fleurop-orders!

Betuwse Woonideeën

Rijnstraat 47
4191 CK Geldermalsen
T (0345) 57 64 67
E info@betuwsewoonideeen.nl
I www.betuwsewoonideeen.nl

Bloembinderij Margriet V.O.F.
Herman Kuijkstraat 57
4191 AJ Geldermalsen
T (0345) 57 13 04
F (0345) 57 13 04
E bloembinderijmargriet@uwnet.nl
I www.margrietgeldermalsen.nl
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ALLERLEI

SUPERMARKT

LIFESTYLE

GELDERMALSEN GELDERMALSEN GELDERMALSEN
BOUWMATERIALEN

ALLERLEI

CIGO: introductie
overbodig!

Welkom bij Coop
Geldermalsen!

De Baronet
in Geldermalsen

Voor de Makers in
Geldermalsen

HEMA is er voor iedereen Food for all en culinaire
specialiteiten
De afkorting HEMA staat voor Hollandsche

CIGO aan de Rijksstraatweg in Geldermalsen
heeft geen introductie nodig. Wij hebben een
breed assortiment: lectuur en tijdschriften,
kantoorbenodigdheden, wenskaarten, rokersbenodigdheden, cadeau-artikelen. Bij ons kunt u
er allemaal voor terecht.

Bij de gezellige Coop-supermarkt kunt u
terecht voor al uw dagelijkse boodschappen.
De supermarkt heeft een uitgebreid assortiment
en blinkt uit in versheid en klantvriendelijkheid.
Met name de kwaliteit van het vlees mag
genoemd worden. De winkel heeft een eigen
slagerij en Coop is al jaren de beste vleesverkoper
onder de supermarkten. Maar er is nog veel meer
vers van topkwaliteit, zoals dagverse groenten,
gesneden vleeswaren en brood dat elk moment
vers wordt afgebakken.

Al 20 jaar bekend als de sfeervolle, landelijk
en stoer ingerichte Lifestyle & Fashion winkel
in het centrum van Geldermalsen.

Dit jaar is de spiksplinternieuwe Praxis (voorheen
Formido) in Geldermalsen geopend. De winkel
heeft niet alleen maar een nieuwe inrichting
gekregen, maar is ook nog eens flink vergroot!
Het assortiment is enorm uitgebreid, waardoor je
bijna niet meer mis kunt grijpen. De Praxis Groep
heeft in Nederland het meest aantal vierkante
meters bouwmarkt, waardoor zij met recht
de grootste bouwmarktketen van Nederland
genoemd mag worden. Voor u als klant betekent
dit dat het assortiment niet alleen maar heel ruim
is, maar ook nog eens superscherp geprijsd.
Praxis Geldermalsen heeft een aantal zekerheden
voor u als klant. Zo heeft Praxis een absolute
prijsgarantie: zijn folderaanbiedingen elders
goedkoper, dan krijgt u het artikel bij ons voor
diezelfde lage prijs. En kortingsbonnen van
andere bouwmarkten zijn ook altijd geldig bij
Praxis Geldermalsen. Onze vriendelijke, technisch
geschoolde en vakbekwame medewerkers staan
altijd met het beste advies voor u klaar. Met de
aanwezigheid van het PostNL Postkantoor in onze
winkel, kunt u makkelijk al uw postzaken regelen,
maar ook voor het overschrijven van uw auto kunt
u bij ons terecht.

Ook voor Lotto-, Toto-, kras- en staatsloten bent
u bij ons aan het juiste adres.

Met leuke merken op het gebied van lifestyle
(zoals Riviera Maison en PTMD), horloges van
Oozoo, sieraden van BiBa en Exoal, kleding
van Tramontana, Poools , YaYa en Isla-Ibiza kunt
u bij ons terecht voor de nieuwste mode en
accessoires.

Coop staat voor topkwaliteit tegen heel
aantrekkelijke prijzen. Coop besteedt extra
aandacht aan bewust consumeren en
gezondheid. In de winkel treft u duidelijke
informatie aan over producten met een gezond
karakter. Ook bieden we iedere vier weken acht
gratis receptenkaarten aan. Coop heeft een
PostNL-agentschap. Bij ons kunt u terecht voor het
versturen van pakketten, voor het overschrijven van
kentekens en voor diverse postservices.
Klanten van Coop kunnen gratis de CoopClubCard
aanvragen. Daardoor worden zij lid van de
Coöperatieve Vereniging Coop-supermarkten en
profiteren zij wekelijks van extra aanbiedingen.

Op vertoon van de Woongoudpas krijgt u 10%
korting bij aankoop van wenskaarten.

KORTING

Besteedt u bij ons € 5,- of meer aan boodschappen? Dan kunt u voor slechts € 1,een pak met tien heerlijke stroopwafels
of stroopkoeken van bakkerij Neeleman
meenemen.
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Rijksstraatweg 30
4191 BA Geldermalsen
T (0345) 58 05 68
E info@geldermalsen.cigo.nl
I www.geldermalsen.cigo.nl

Coop Geldermalsen
Herman Kuijkstraat 49
4191 AJ Geldermalsen
T (0345) 57 41 10

Met Plaza Restaurant
Sfeervol tafelen. In een gezellige ambiance of
zakelijk en efficiënt lunchen.

Bij HEMA komt u als klant altijd op de eerste
plaats. En bij HEMA geldt ‘niet tevreden, geld
terug’. Dat is de service die u van ons kunt
verwachten.

Met Plaza Catering
Optimaal gemak voor bedrijven en instellingen
met complete maaltijden en salade-service.

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas ontvangt u
10% korting op het gehele assortiment (de
korting is niet geldig in combinatie met andere
acties).

KORTING

KORTING

KORTING

Praxis

Hema

Met uw Woongoudpas ontvangt u nog eens
10% extra korting op al uw aankopen (exclusief aanbiedingen en niet in combinatie met
andere acties).

Per kassabon kunt u eenmaal gebruikmaken van deze aanbieding.
De aanbieding geldt niet voor bestedingen aan medicijnen, rookwaren en
eerstejaars babyvoeding , Post NL- en RWD-diensten, loterijproducten,
tabakswaren en kansspelproducten.

CIGO

Onze winkels hebben een eenvoudige uitstraling
en zien er overzichtelijk uit: niet zoeken, maar
vinden! Wij zijn open en eerlijk
in onze communicatie met de klanten.

Met Plaza Cafetaria
Vooral lekker snacken. Maar ook keuze uit
een rijke verscheidenheid aan complete
meeneemmenu’s.

Plaza Stegeman verzekert de gast van kwaliteit
in verrassende en vernieuwende lekkernijen
en voldoet aan alle gestelde normen qua
productkwaliteit en bedrijfshygiëne. Periodieke
keuringen en controles door een onafhankelijk
bureau staan daarvoor garant.

Openingstijden:
• Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.
• Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.
• Zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur.

Openingstijden:
• Maandag t/m zaterdag 8.00 tot 21.00 uur

KORTING

Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam. We
richten ons op producten voor dagelijks gebruik;
handig, leuk en praktisch tegen een lage prijs en
hoge kwaliteit.

CAFETARIA

De Baronet
Home & Fashion
Geldersestraat 2
4191 BC Geldermalsen
T (0345) 57 77 08
E info@debaronet.nl
I www.debaronet.nl

Oudenhof 8
(Industrieterrein Oudenhof)
4191 NW Geldermalsen
T (0345) 58 28 11
I www.praxis.nl

Op vertoon van de Woongoudpas krijgt u 10%
korting op al het servies, bestek, kussens,
hoezen en woondecoratie. Met uitzondering
van lopende acties en de gordijnmaakservice.
Let op: alleen geldig bij Geldersestraat 19,
Geldermalsen.

Geldersestraat 19
4191 BA Geldermalsen
T (0345) 57 43 35
I www.hema.nl

Op vertoon van de Woongoudpas krijgt u
10% korting op plateservice in ons restaurant.
Niet in combinatie met acties.

Plaza Stegeman
Herman Kuijkstraat 51
4191 AJ Geldermalsen
T (0345) 57 28 15

21

GELDERMALSEN GELDERMALSEN GELDERMALSEN

FITNESS
SPORT & SPEELGOED
Je hoeft niet fit te zijn om Persoonlijk advies en
te starten, je moet wel
goede service
starten om fit te worden! In het centrum van Geldermalsen vindt u
Uw persoonlijk doel
Wilt u graag afvallen of werken aan uw conditie en
gezondheid? Sport u graag voor de ontspanning?
Wij helpen u om uw doel te bereiken! Wij bieden
professionele begeleiding van gediplomeerde
Fitness Coaches voor iedereen én voor elk budget.
Wellness, groepslessen én gezelligheid
Bij Sport en Fitness Geldermalsen kunt u gebruikmaken van vele extra’s die het sporten nóg aangenamer maken. Wat dacht u bijvoorbeeld van onze
sauna en zonnebanken? Of onze gezellige bar waar
u na een actieve workout of gezellige groepsles
kunt koffiedrinken met uw medesporters?
Iedereen welkom
Sport en Fitness Geldermalsen is een prettige,
toegankelijke sportschool waar iedereen
welkom is! Benieuwd? Bel ons dan snel voor een
afspraak via telefoonnummer (0345) 58 10 00.
Wij geven u graag een vrijblijvende rondleiding.

onze unieke combinatie van een sport- en
speelgoedspeciaalzaak. Persoonlijk advies en
goede service staan hoog in het vaandel.
Op onze speelgoedafdeling bieden wij een
uitgebreid assortiment speelgoed, waar u zeker
kunt slagen. Onder andere spellen, puzzels,
Playmobil, Lego en niet te vergeten de exclusieve
Schleich-dieren.
Op onze sportafdeling kunnen wij u voor vele
sporten van kleding en accessoires voorzien.
Onder andere voor tennis, voetbal, hockey en
fitness. Wij bieden u veel bekende merken. Ook
het assortiment schoenen maakt een bezoekje
aan de sportafdeling zeker de moeite waard.

Op vertoon van uw Woondgoudpas krijgt u
15% korting op een jaarabonnement.

Sport & Fitness Geldermalsen
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Rijnstraat 33
4191 CK Geldermalsen
T (0345) 58 10 00
E email@fitnessgeldermalsen.nl
I www.fitnessgeldermalsen.nl

Dienstwerk is u graag
van (klussen)dienst!
Heeft u nog klusjes in en om het huis die u gedaan
wilt hebben? Neem dan contact op met Stichting
Dienstwerk Rivierenland. Dienstwerk bemiddelt
tussen uw vraag om hulp en het aanbod aan
‘gemaksdiensten’ van onze aanbieders.
Wij vinden de klusjesman, tuinhulp, kookhulp
of huishoudelijke hulp voor u! Dienstwerk
zorgt ervoor dat alle kleine karweitjes die er al
maanden liggen, gedaan worden. Tegelijkertijd
geeft u werkzoekenden kans ervaring op te
doen in ruil voor hulp tegen een voordelig
tarief. Deze dienst geldt voor Buren, Culemborg,
Geldermalsen, Leerdam en Tiel. Wij bespreken
de werkzaamheden met u. U rekent af met
Dienstwerk nadat de werkzaamheden verricht zijn.

SCHOENEN

FOTOGRAFIE

INTERIEURINRICHTING

Van den Berg schoenen

VDC, uw fotografiespecialist

Interieurstylist
Mariska van Veldhoven,
het adres voor al uw
woonaankopen!

Van den Berg schoenen is gevestigd in het
centrum van Geldermalsen. In een sfeervolle
winkel met een haard en koffiehoek presenteren
wij onze modische en pasvormgerichte dames-,
heren en kinderschoenen. Ieder seizoen proberen
wij een stijl te creëren in combinatie met kleding
en accessoires, die een grote groep aanspreekt.
De merken die wij presenteren zijn onder andere
van Bommel, Floris van Bommel, Blackstone, van
Lier, Gabor, Paul Green, Via Vai, Wolky, Stretch
Walker, Giga, Clic, Red Rag, Romagnoli, All Stars
en Converse.

Fotografie is en blijft een specialisme, ook na de
invoering van de digitale camera!
VDC Fotografie is de specialist die u verder helpt.
Of u nu een camera wilt kopen die precies
aansluit bij uw wensen en mogelijkheden, een
familieportret of fotosessie wilt laten maken,
of gewoon uw foto’s wilt laten ontwikkelen en
afdrukken: in al die gevallen moet u bij VDC
Fotografie zijn!

U bent van harte welkom om onze collectie te
komen bekijken!

Wij bestaan al ruim 70 jaar!
Wij zijn groot geworden met woningstoffering,
dit doen we overigens nog steeds volgens
de authentieke methodes. Zo leggen wij
bijvoorbeeld de traploper zoals bij oma vroeger.
Daarnaast hebben wij een grote collectie
gordijnen, Luxaflex raamdecoratieshop
(inspiration dealer) en diverse soorten vloeren.

SPECIALE AANBIEDING
Huurders die om een gratis energie
besparingsadvies vragen, ontvangen als
bonus een energiemeter en 2 led-lampen.
Zie ook www.kleurrijkenergie.nl.

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas krijgt u op de
sportafdeling op alle schoenen en rackets 10%
korting, uitgezonderd de aanbiedingen.

Sport en speelgoedhuis
‘De Jager’
Kerkstraat 19
4191 AA Geldermalsen
T (0345) 57 14 71

KORTING

Huurders die voor het eerst gebruikmaken van
de (klussen)dienst, ontvangen bij de eerste
aanvraag 1 uur (d.w.z. € 8,50) korting.

Stichting Dienstwerk
Geldermalsen
Rosalie Lovelingpad 2
4103 VD Culemborg
T (0345) 53 39 33
E info@dienstwerk.nl
I www.dienstwerk.nl

Sinds 1938 is Interieurstylist Mariska van
Veldhoven het vertrouwde adres in Geldermalsen
en omstreken voor bijzondere interieurproducten.
Een winkel waar je zomaar even binnenloopt
voor inspiratie, maar waar ook deskundig advies
gegeven wordt bij het inrichten van uw huis.
Om een idee te krijgen van onze collectie
woonaccesoires: wij hebben in Geldermalsen en
omstreken de grootste collectie van Riverdale
(Inspiration shop), Essenza dekbedovertekken,
Blond Amsterdam servies, PIP beddengoed,
huishoudtextiel en servies.

Graag tot ziens dus, in onze winkel!

SFG staat voor:
• Preventiecentrum.
• Fitness voor jong en oud, in een fijne omgeving
met persoonlijke begeleiding.
• Diverse groepslessen van Less Mills, XCO en
Kangoo Power.
• Uitgebreide ontspanningsmogelijkheden.

KORTING

KLUSSEN

GELDERMALSEN GELDERMALSEN GELDERMALSEN

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas ontvangt
u 10% korting op het gehele assortiment
(de korting is niet geldig in combinatie met
andere acties).

Van den Berg schoenen
Geldersestraat 1
4191 BA Geldermalsen
T (0345) 57 14 58
E info@vandenbergschoenen.nl
I www.vandenbergschoenen.nl

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas krijgt u
10% korting bij het maken van een familieportretserie of een fotosessie.

VDC fotografie

Geldersestraat 68
4191 BD Geldermalsen
T (0345) 57 17 94
I www.vdcfotografie.nl

KORTING

Op vertoon van uw Woongoudpas ontvangt u
bij aankoop van € 50,-, één doosje Scentchips
(met een waarde van € 3,95) zelf te vullen met
uw eigen geur. Eén doosje per aankoop.
Geldt niet bij andere acties of aanbiedingen.

Interieurstylist
Mariska van Veldhoven

‘t Hooghuis 8-9
4191 AE Geldermalsen
T (0345) 57 13 98
I www.interieurstylistveldhoven.nl
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GELDERMALSEN E.O.

GELDERMALSEN GIESSENBURG
OOGZORG

TANKSTATION

GIESSENBURG

GIESSENBURG

GIESSENBURG

WelzijnGeldermalsen:
legio activiteiten
en diensten, ook voor u!

Ook voor uw ‘moeilijke
vragen’ over oogzorg!

Autofood Giessenburg

Bloemsierkunst in de
ware zin!

Gezond beter

Van een huis naar een
thuis!

MENSEN VOOR MENSEN

De personenbus van WelzijnGeldermalsen
vervoert ouderen van ‘deur tot deur’. De bus
kan worden ingezet voor bestemmingen in de
gemeente Geldermalsen en in Tiel, Culemborg en
Leerdam. De bus wordt bestuurd door vrijwilligers
die zich enthousiast inzetten voor de doelgroep.
Het is prettig als u twee dagen van tevoren belt,
dan spreken wij met u af waar en op welk tijdstip
u gehaald wilt worden en waar u naartoe wilt.
De personenbus van WelzijnGeldermalsen rijdt
van maandag tot en met vrijdag, maar niet op
feestdagen.
Vervoer met de deze bus is mogelijk voor mensen
die lid zijn van dit vervoer. De contributie
bedraagt doorgaans € 10,- per kalenderjaar.
Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage per zone
van € 0,25 per km. Als Woongoudpashouder kunt
u 1 jaar gratis lid zijn van het personenvervoer!

In de optiekwereld lijkt de waarde van deskundig
vakmanschap ondergeschikt te raken aan
financiële voordeeltjes. Een ernstige zaak,
want daardoor krijgen problemen met het
gezichtsvermogen lang niet altijd meer de
aandacht die ze verdienen, met alle gevaren van
dien. Voor een bril en contactlenzen is het
daarom goed om te weten dat er een opticien is,
die voor elke klant graag ruim de tijd neemt. Niet
alleen voor het aanmeten van een bril of lenzen,
maar ook voor het helder beantwoorden van
bijvoorbeeld moeilijke vragen over oogzorg.
U kunt bij Wilfred de Jong Oogzorg terecht voor
een echt onafhankelijk advies. De assortiments
keuze is onze keuze, afgestemd op u en is altijd
actueel. Dankzij onze onafhankelijkheid bent u
bij ons als klant altijd verzekerd van een echt
één-op-één-advies. Een advies dat puur en
alleen gericht is op uw beter zicht.

Autofood Giessenburg is een modern en ruim
opgezet tankstation, waar u terecht kunt
voor al uw benzines, dieselolie en LPG. Op dit
tankstation wordt SERVICE nog met hoofdletters
geschreven! Wij helpen u graag bij het tanken.
Bij iedere tankbeurt spaart u tevens voor mooie
cadeau-artikelen.

BLOEMEN

Sinds 1995 bevindt bloemsierkunst Klimop zich
aan de Dorpsstraat 80 in Giessenburg.

Voor meer info: www.autofood.nl.

Wij bieden u een breed assortiment aan bloemen,
planten en aanverwante artikelen, zoals glas
en bloempotten. Ook verzorgen wij bruids- en
rouwwerk.

Daarnaast is ons tankstation voorzien van
een moderne Roll-Over wasinstallatie, twee
Doe-Het-Zelf wasboxen en enkele stofzuigers.

Zoekt u een leuk bloemetje voor bij u thuis of
om weg te geven? Wij verzorgen dat met plezier
voor u. Wij zijn ook lid van Fleurop.

DROGISTERIJ

Uw G&W-drogist Flach is gevestigd aan de
Dorpsstraat 69 in Giessenburg. Wij hebben
ons aangesloten bij G&W Gezondheidsdrogist,
een organisatie die gespecialiseerd is in zelfzorggeneesmiddelen, voedingssupplementen,
voedingsartikelen (zoals muesli, abrikozen en
vijgen) en biologische producten. Verder hebben
wij een fors assortiment glutenvrije voeding.

WOONACCESSOIRES

100% LEUK bij Leuk Spul maakt het verschil!
Wij bieden u een ruime keuze aan woon
accessoires: orgineel, stoer en landelijk.
Kijk eens op de site www.leukspul.com.

Daarnaast bieden wij het reguliere drogisterij
assortiment met gelaatsverzorging,
haarverzorging en geuren, voor zowel dames
als heren.
Kortom, u kunt in onze winkel terecht voor een
ruim assortiment, een lage prijs en een gezond
advies!

In de ruime shop voeren we een uitgebreid
assortiment aan food en non-food artikelen,
zodat u altijd goed voorbereid op weg kunt.
Voor de liefhebbers is er ook een heuse
hengelsportafdeling!

Alleen inwoners van alle 11 dorpen van de
gemeente Geldermalsen kunnen lid worden van
de bus van WelzijnGeldermalsen.

KORTING

Als Woongoudpashouder kunt u 1 jaar
gratis lid zijn van het personenvervoer.

WelzijnGeldermalsen
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Rijksstraatweg 64-005 (De Pluk)
4191 SG Geldermalsen
T (0345) 57 36 88
E info@welzijngeldermalsen.nl
I www.welzijngeldermalsen.nl

KORTING

Natuurlijk kijken we ook naar uw portemonnee.
Dus wie op het moment van aankoop zijn of
haar Woongoudpas toont, ontvangt 5% korting
op ons optiek-assortiment. Niet in combinatie
met andere acties of aanbiedingen en niet van
toepassing op ons huismerk.

Wilfred de Jong Oogzorg

Geldersestraat 40
4191 BD Geldermalsen
T (0345) 57 48 37
E geldermalsen@wilfreddejong.com
I www.wilfreddejong.com

KORTING

Op vertoon van uw Woongoudpas ontvangt u
20% korting op ons polish-wasprogramma.

Autofood Giessenburg
Kerkweg 10
3381 KJ Giessenburg
T (0184) 65 48 90
E giessenburg@autofood.nl
I www.autofood.nl

KORTING

De Woongoudpas is goed voor 10% korting op
ons hele assortiment, uitgezonderd bloemenbonnen, Fleuroporders, bruids- en rouwwerk.

Bloemsierkunst Klimop
Dorpsstraat 80
3381 AH Giessenburg
T (0184) 65 27 09
E klimopsimstie@ziggo.nl
I www.bloemsierkunstklimop.nl

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas ontvangt
u altijd 10% korting op producten van ons
huismerk G&W.

G&W-gezondheidsdrogist
Flach
Dorpsstraat 69
3381 AE Giessenburg
T (0184) 65 13 75

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas verleent
Leuk Spul 15% korting op het gehele
assortiment. Niet geldig in combinatie
met andere kortingsacties.

Leuk Spul

Dorpstraat 51
3381 AD Giessenburg
M 06 30 11 06 02
E info@leukspul.com
I www.leukspul.com
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HERWIJNEN

HEUKELUM

HOORNAAR

Welkoop Giessenburg

Het lekkerste
ambachtelijke brood &
banket van de échte
bakker!

Vers brood met de
smaak van toen!

Een bloemenwinkel waar Gewoon het lekkerst!
Voor boeken,
u sfeer kunt proeven!
Al vele jaren een begrip in Leerdam en omstreken. tijdschriften, kaarten &
Ambachtsbakker De Jager, tegenwoordig ook
kantoorartikelen
Wij zijn sinds 2001 gevestigd in Hoornaar.
gevestigd in Arkel en in Asperen. Bekend om zijn

TUIN EN DIER

Welkoop biedt u een uitgekiend assortiment
producten voor tuin en dier, afgestemd op de
seizoenen. Welkoop voorziet in de behoefte
om het buitenleven bewust te beleven.
Denk naast tuingereedschap, potgrond, planten
en zaden, kassen enzovoort aan diervoeding
en dierverzorging. Maar ook voor werkkleding
en -schoeisel, tuinmeubelen, barbecues,
zwembaden, schaatsen, broodmixen en spullen
om cupcakes te maken, kunt u bij ons terecht.
Wij helpen u graag met een deskundig
advies en persoonlijke service.
En ook op onze eigen winkel-website
www.welkoopgiessenburg.nl kunt u
informatie vinden.
Sinds kort hebben we er een streekwinkel bij.
Hier verkopen we fruit, aardappels en andere
streekproducten. Met deze artikelen maken
wij ook leuke cadeaupakketjes.

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas ontvangt u
10% korting op alle kleding en schoeisel.

BROOD & BANKET

Iedere dag vers uit eigen bakkerij: meer dan
23 broodsoorten, heerlijke verse broodjes, zowel
harde als zachte, hartige broodjes, croissants en
ga zo maar door.
Voor deze en alle andere verse producten zoals
taarten, gebakjes, koekjes, speculaas en cake
kunt u natuurlijk terecht bij de Herwijnse
ambachtsbakkerij BAKKER.
Wij maken de producten iedere nacht vers in
de bakkerij. Daar staan de brood- en banketbakkers iedere nacht voor u te bakken en gebak
op te maken.

BROOD & BANKET

Bakkerij Bert van Voorden is een ambachtelijke
brood- en banketbakkerij te Heukelum.
Onze kracht is dat we alles zelf maken met
daarbij een uitstekende service. In onze winkel
te Heukelum wordt u geholpen door klantvriendelijk personeel. Wilt u iets speciaals laten
maken, dan is dat bij ons mogelijk.
Bakker Bert bakt ook heerlijke desembroden in
allerlei varianten. En al dat lekkers met de beste
grondstoffen.
Trakteren en vroeg ophalen…? Bij ons kan het al
vanaf ’s morgens 5.00 uur.

BLOEMEN

U kunt uw boeket of plantenarrangement
op maat laten maken. Wij geven ook advies voor
beplanting bij u thuis of op kantoor.
U bent van harte welkom in onze winkel!
Openingstijden:
• Maandag van 13.00 tot 17.30 uur.
• Dinsdag van 8.30 tot 17.30 uur.
• Woensdag van 8.30 tot 17.30 uur.
• Donderdag van 8.30 tot 17.30 uur.
• Vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur.
• Zaterdag van 8.30 tot 16.00 uur.

LEERDAM

AMBACHTSBAKKER

diversiteit, kwaliteit en ambachtelijkheid.
Onze tompouces moet u geproefd hebben!
Het Lingebrood is een geweldig donker
meergranenbrood dat nergens anders
verkrijgbaar is in Nederland.

LEERDAM
BOEKEN E.D.

Bij Boek & Co vindt u een grote collectie boeken
en een veelheid aan tijdschriften. Zoekt u een
grappige of gewone wenskaart? Dan vindt u
‘m bij Boek & Co.

Kom eens langs en geniet van het pure ambacht!

Daarnaast bieden wij een uitgebreid
assortiment kantoorartikelen, voor op het
werk of voor thuis.

KORTING

KORTING

Hartelijk welkom in onze winkel aan de
Gasthuisstraat 2 te Heukelum.

Thuis trakteren, op school, of op het werk? Geen
probleem, vanaf ’s morgens 6 uur kunt u bij ons
terecht voor de verse traktaties, vaak nog warm
zelfs.

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas ontvangt u
maar liefst 10% korting op de aankoop van
minimaal € 10,- aan brood- en banketproducten.

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas ontvangt u
10% korting bij aankoop van minimaal
€ 10,- aan brood en banketproducten
(met uitzondering van feestdagen).

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas ontvangt
u bij aankoop van bloempotten en/of vazen
5% korting.

Op vertoon van de Woongoudpas ontvangt u
10% korting op al uw aankopen uit ons
assortiment (feestdagen uitgesloten).

Op vertoon van de Woongoudpas krijgt u 10%
korting op wenskaarten.

Uw bloem- en groenadviseur
voor huis en kantoor

Welkoop Giessenburg
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Peursumseweg 25a
3381 KT Giessenburg
T (0184) 65 90 26
F (0184) 65 90 27
E giessenburg@welkoop.com
I www.welkoopgiessenburg.nl

Ambachtsbakker Bakker
Achterweg 28
4171 BC Herwijnen
T (0418) 58 12 92

Bakkerij Bert van Voorden
Gasthuisstraat 2
4161 CC Heukelum
T (0345) 61 27 03
F (0345) 52 20 03
E info@bakkerijbertvanvoorden.nl
I www.bakkerijbertvanvoorden.nl

‘t Hof van Hoornaar
sfeerbloemisten
Dirk IV Plein 12
4223 NJ Hoornaar
T (0183) 62 03 15
I www.sfeerbloemisten.nl

Ambachtsbakker De Jager
Europaplein 14
4142 CC Leerdam
Kerkstraat 1
4141 AT Leerdam
T (0345) 61 27 03
F (0345) 52 20 03
E info@bakkerijdejager.nl

Boek & Co

Kerkstraat 10/A
4141 AW Leerdam
T (0345) 61 30 94
E leerdam@boekenco.nl
I www.boekenco.nl
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Wok-avontuur!

Deco Home Van den Berg Gezellig winkelen bij
Effe Anders
Alles onder één dak!

HORECA

De sfeervolle ambiance, onze gastvrije
bediening en de verrukkelijke gerechten door
u zelf samengesteld, staan garant voor een
onvergetelijke culinaire belevenis.
Ook voor uw bruiloft, een jubileum, een
bedrijfsfeest of een familiereünie is ons
restaurant dé perfecte locatie. Met plezier
informeren wij u over de diverse mogelijkheden
en arrangementen.
Wokken in een exotische, Oosterse sfeer, da’s
wat u bij ons vindt. Door de ruime opzet van ons
buffet kunt u overzichtelijk een keuze maken
uit een grote sortering vlees, gevogelte, vis en
groente. U stelt zelf uw gerecht(en) samen.
U kunt kiezen uit verschillende woksauzen zodat
u zelf de smaak van uw gerecht bepaalt.
Wij zien u graag in ons restaurant!

INRICHTING

Wij zijn hét adres voor alles op het gebied van
wonen; verf, behang, raamdecoratie, gordijnstoffen, vitrage, in betweens, tapijt, laminaat,
vinyl en glas. Ons complete assortiment is met
zorg samengesteld voor een optimaal resultaat.
Weet je al wat je wilt? Dan hebben wij
gegarandeerd de gewenste kleur of het dessin.
Hulp nodig bij het kiezen? Onze woonstylisten
adviseren je graag met een passend, deskundig
en verrassend advies, in onze winkel of op locatie.
Wij leveren verf van o.a. Sigma, Wijzonol, Histor,
Rambo, Cartecolori, Dimago, Avis, Restol,
Jotun Jachtlakken. Ook in ons assortiment:
kalk- en krijtverf!

LEERDAM
KLEDING

Effe Anders is een verrassende winkel met een
breed assortiment aan woonaccessoires,
modeaccessoires en diverse verzorgings
producten. Of u nu een cadeau zoekt voor uzelf,
een cadeau voor een vriendin, uw liefste oma,
moeder of dochter, het is altijd een schot in de
roos. Zelfs een unieke accessoires lijn voor uw
pasgeboren neefje of nichtje bieden wij aan.
Kortom, Effe Anders heeft te veel om op te
noemen en is dus zeker een bezoekje waard.
Graag tot ziens.

LEERDAM

LEERDAM

LEERDAM

Homepart Leerdam

KARWEI Leerdam,
decoratieve bouwmarkt!

Fitnessen in een relaxte
sfeer

Karwei bouwmarkt Leerdam is ingericht volgens
het nieuwste concept van Karwei. Naast het
basis-doe-het-zelf assortiment zijn er ook
uitgebreide collecties tuin, verf, behang, vloeren,
badmeubels en gordijnen.

Bij fitnesscentrum PUUR SPORT kunt u gezellig
sporten in een gemoedelijke, relaxte sfeer. Het
centrum heeft 1000m2 sportplezier voor u. Een
volledig ingerichte fitness- en bodybuildingruimte met het exclusieve merk TECHNOGYM.
We hebben vier zalen voor groepsles. U krijgt van
onze coaches 100% aandacht en begeleiding! Bij
PUUR SPORT vindt u altijd een passende training.

ONDERDELEN

Homepart is een winkelketen met verschillende
producten zoals cartridges, batterijen, stofzuigerzakken, witgoedonderdelen & lampen.
Daarnaast verkopen wij diverse service-artikelen,
reinigingsproducten en accessories.
Wij helpen u vakkundig en klantvriendelijk bij
uw aankopen van onderdelen en accessories
voor huishoudelijke apparatuur & huishoudbenodigdheden.
Graag tot ziens bij Homepart Leerdam!

BOUWMATERIALEN

Karwei Leerdam biedt u services zoals
bijvoorbeeld op maat zagen van plaatmateriaal
en tegen een geringe vergoeding thuisbezorgen,
een aanhangwagen (de eerste 2 uur gratis). Voor
een groot aantal artikelen geldt bij aankoop van
3 of meer exact hetzelfde volumevoordeelartikel
een extra korting van 10%. Daarnaast bieden
wij u een KARWEI KAART aan, die onze trouwe
klanten vele voordelen biedt.
Kortom: voor het verbouwen, opknappen,
verfraaien en inrichten van uw woning en tuin
bent u aan het juiste adres bij Karwei Leerdam.

Al nieuwsgierig? Neem een kijkje op onze
website www.decohomevandenberg.nl
Geef je gratis op voor de digitale nieuwsbrief.
Hierin vind je inspiratie en blijf je op de
hoogte van woonstyling en diverse acties.

Dagelijks staan onze enthousiaste en
professionele medewerkers van 9.00 tot
21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot
18.00 uur voor u klaar.

De koffie staat klaar! Gratis parkeren.

FITNESS

Wat biedt PUUR SPORT u?
• FITNESS EN BODYBUILDING
•	75 UUR GROEPSLESSEN PER WEEK , geen
reservering nodig.
•	STREETDANCE , HIP HOP EN BREAKDANCE
voor de jeugd.
• SENIOREN PROGRAMMA’S
•	SLIM BELLY (6-11,5 verlies van buikvet,
tailleomvang in 4 weken. Gegarandeerd!)
•	SLIM LEGS MET DE NIEUWE SPIRALO SKIN
BROEK (voor anti cellulitis, strakke en gladde
huid. Billenlift. 6 cm verlies van heupomvang
in 4 weken. Gegarandeerd!)
• GRATIS KINDEROPPAS, 60 m2
Openingstijden:
• Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas krijgt u 5%
korting op de totale rekening (geldt niet op
feestdagen).

De Nieuwe Pauw
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Tiendweg 69
4142 EH Leerdam
T (0345) 61 39 79
F (0345) 61 22 85
I www.denieuwepauw.nl

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas ontvangt
u 10% korting op verf, behang, gordijnen,
vloeren, raamdecoratie en glas. Uitgezonderd
aanbiedingen, atelierskosten en arbeid.
Vraag naar de voorwaarden.

Deco Home Van den Berg
Tiendweg 41
4142 EH Leerdam
T (0345) 63 22 66
F (0345) 61 69 82
E info@decohomevandenberg.nl
I www.decohomevandenberg.nl

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas ontvangt
u 10% korting op het gehele assortiment
(de korting is niet geldig in combinatie met
andere kortingsacties)

Effe Anders

Vlietskant 18
4141 CL Leerdam
tel: 06 15 09 08 84
I: www.effeandersleerdam.nl

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas krijgt u
10% korting op het hele assortiment. Niet in
combinatie met andere aanbiedingen.

Homepart Leerdam

Vlietskant 8
4141 CL Leerdam
T (0345) 63 10 65
E winkel@entertainmentleerdam.nl
I www.homepart.nl

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas ontvangt u
10% korting op alle verf bij Karwei Leerdam.
Korting geldt niet in combinatie met andere
kortingsacties en bij aankoop van superstuntartikelen, vast verlaagd-artikelen, bulkstuntartikelen of restantuitverkoopartikelen.

KARWEI Bouwmarkt
Loosdorp 2
4143 LT Leerdam
T (0345) 63 79 99
I www.karwei.nl

KORTING

Op vertoon van uw Woongoudvoordeelpas krijgt u:
• 1 x gratis SLIM BELLY (40 minuten)
• 1x gratis SLIM LEGS TRAINING (40 minuten)
•	10% korting op 4 weken SLIM BELLY of SLIM
LEGS TRAINING
•	10% korting op de SPIRALO SKIN BROEK
inclusief 25 meter siliconen-slang.
• 15% korting op jaarabonnement (onbeperkt).

PuurSport (bij Marijke)
Parmentierstraat 34-36
4143 HA Leerdam
T (0345) 63 03 70
E info@puur-sport.nl
I www.puur-sport.nl
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METEREN

Slijterij Wijnhandel
‘In Den Wingerd’.
Een werelds genoegen!

Dienstwerk is u graag
van (klussen)dienst!

Tommy’Style

Gewoon Goed!

De winkel in Leerdam is een exclusieve
bloemenwinkel. Wij helpen u graag met een
prachtig boeket voor thuis of andere speciale
bloemgelegenheden.

Tuincentrum ‘Het Westen’ is gelegen aan de
rand van Leerdam-West. Wij zijn gespecialiseerd
in kamer- en tuinplanten, snijbloemen, potten,
sfeer- en decoratie-artikelen, bemesting en
gereedschap.

Wuite Vrijetijdsmode
Leerdam

Hol plant en kado
& interieur

Wuite Vrijetijdsmode verkoopt mode voor dames
en heren in een goede prijs-/kwaliteitverhouding.
Er is een uitgebreide jeanscollectie in de maten
27 t/m 48 en de lengtematen 28 t/m 38. Voor
de heren zijn er hemden, shirts, en truien in de
maten XS t/m 5XL. Voor de Dames komen er met
regelmaat nieuwe items in de maten XS t/m 3XL
en is er een mooie jeanscollectie. Merken die wij
verkopen zijn voor de heren oa, Berric, Wrangler,
No-Excess, Twinlife, Noize, Paddocks en voor
de dames oa , Yest, Soyaconcept, Ned, Smash
en Red Button.

Hol plant en kado is een winkel waar u terecht
kunt voor kamerplanten, snijbloemen en een
groot assortiment aan cadeau-artikelen.

U kunt bij ons ook terecht met de fashion-cheque.

Sinds de nieuwbouw in 2014 hebben wij een
verdieping met een ruim assortiment aan
meubels. Hier hebben wij ook de interieur sales
afdeling waar het assortiment regelmatig
verandert. Ziet u iets dat u wilt, dan kunt u het
direct meenemen. Wij kunnen het natuurlijk ook
altijd bij u bezorgen.

SLIJTERIJ

Bij slijterij/wijnhandel ‘In Den Wingerd’ bent u
aan het juiste adres voor al uw dranken. Of het
nu gaat om een lekkere fles wijn, een mooie
port of een uitgelezen whisky, u treft bij ons
een zeer ruim assortiment aan. En vakkundige
medewerkers die u alles over de fles van uw
keuze kunnen vertellen!
Ook voor een feestje, groot of klein, moet u
bij ‘In den Wingerd’ zijn! Van verjaardag tot
bedrijfsfeest, wij hebben alles in huis om er een
onvergetelijk evenement van te maken.
Een geschenk zegt meer dan honderd woorden!
Dat geldt in privé-situaties maar ook in de
zakelijke sfeer. Het spreekwoord zegt niet
voor niets: kleine geschenken onderhouden
de vriendschap. Het gaat eigenlijk niet om de
waarde van het geschenk, maar meer om de
kwaliteit en de aandacht waarmee het gekozen
is. Daarvoor bent u bij ‘In Den Wingerd’ aan
het juiste adres. Wij geven net dat beetje
extra om uw cadeau te laten opvallen. Dat zit
in ons assortiment, in onze adviezen en ons
enthousiasme voor het vak!

KLUSSEN

Heeft u nog klusjes in en om het huis die u gedaan
wilt hebben? Neem dan contact op met Stichting
Dienstwerk Rivierenland. Dienstwerk bemiddelt
tussen uw vraag om hulp en het aanbod aan
‘gemaksdiensten’ van onze aanbieders.
Wij vinden de klusjesman, tuinhulp, kookhulp
of huishoudelijke hulp voor u! Dienstwerk
zorgt ervoor dat alle kleine karweitjes die er al
maanden liggen, gedaan worden. Tegelijkertijd
geeft u werkzoekenden kans ervaring op te
doen in ruil voor hulp tegen een voordelig
tarief. Deze dienst geldt voor Buren, Culemborg,
Geldermalsen, Leerdam en Tiel. Wij bespreken
de werkzaamheden met u. U rekent af met
Dienstwerk nadat de werkzaamheden verricht zijn.

BLOEMEN

Naast de bloemdecoraties biedt de winkel ook
een breed assortiment aan hoogwaardige potten
en vazen.

TUINCENTRUM

Wilt u een goed advies? Ook dan bent u bij ons
aan het juiste adres.
U bent van harte welkom om eens een kijkje te
komen nemen in ons tuincentrum.

KLEDING

Buiten de gebruikelijke service maken wij uw
broeken gratis korter.
Graag zien wij u in onze winkel en helpen u bij het
uitzoeken van een nieuwe outfit.

SPECIALE AANBIEDING
Huurders die om een gratis energie
besparingsadvies vragen, ontvangen als
bonus een energiemeter en 2 led-lampen.
Zie ook www.kleurrijkenergie.nl.

Op vertoon van de Woongoudpas krijgt u 10%
korting op alle wijnen, met uitzondering van
acties en aanbiedingen.

Slijterij ‘In Den Wingerd’
Kerkstraat 47
4141 AV Leerdam
T (0345) 61 26 23
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KORTING

Huurders die voor het eerst gebruikmaken van
de (klussen)dienst, ontvangen bij de eerste
aanvraag 1 uur (d.w.z. € 8,50) korting.

Stichting Dienstwerk Leerdam
Rosalie Lovelingpad 2
4103 VD Culemborg
T (0345) 53 39 33
E info@dienstwerk.nl
I www.dienstwerk.nl

Ook voor de aankleding van uw bruiloft of andere
feestelijke gelegenheden kunt u bij ons terecht.
Maar ook helpen wij u graag aan een bijzonder
rouwarrangement.
Bloemen bezorgen in Nederland is bij ons geen
probleem. Voor 12:00 uur doorgegeven, betekent
dezelfde dag nog bezorgd.

Kom eens langs bij ons in de winkel of neem een
kijkje op www.holmeteren.nl.
Openingstijden:
• Maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.30 uur.
• Vrijdag van 09.00 tot 20.00 uur.
• Zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Wij nodigen u dan ook van harte uit om dit alles
zelf eens te komen beleven in een van onze
winkels.

KORTING

BLOEMEN EN INTERIEUR

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas ontvangt
u 10% korting op alle bloemen en planten.
Met uitzondering van gestoken bloemwerk &
bruids- en rouwwerk.

Tommy’Style

Kerkstraat 13
4141 AT Leerdam
T (0345) 62 34 10
E info@tommystyle.nl
I www.tommystyle.nl

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas krijgt u
10% korting bij aankoop van kamer- en
tuinplanten. Uitgezonderd aanbiedingen
en acties.

Tuincentrum ‘Het Westen’
Laantje van Van Iperen 30
4142 ER Leerdam
T (0345) 61 29 33
I www.tuincentrumhetwesten.nl

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas geven wij een
korting van 3% op het gehele assortiment. Ook
is het mogelijk te sparen voor extra korting
met onze eigen klantenpas.

Wuite Vrijetijdsmode
Leerdam

Fonteinstraat 24 A
4141 CG Leerdam
T (0345) 61 66 25
I www.wuite-vrijetijdsmode.nl/leerdam

KORTING

U krijgt bij besteding van € 10,- of meer op
vertoon van u Woondgoudpas en legitimatie
10% korting op alle kamerplanten en
snijbloemen. De korting is niet geldig op speciaal
bloemwerk in combinatie met de zegels van de
spaarkaart of bij aanbiedingen of acties.

Hol plant en kado & interieur
Bredestraat 2
4194 TR Meteren
T (0345) 56 92 95
I www.holplantenkado.nl

31

METEREN

METEREN

NOORDELOOS

SCHELLUINEN

SCHOONREWOERD TIEL
SUPERMARKT

KAPPER

Kwaliteit verkoopt
zichzelf

Feestelijke specialiteiten
en vakkundig advies

Voor uw complete
woninginrichting

Ad en Tineke’s
Dagwinkel

Beter dan op de fiets kunt u Geldermalsen en
omgeving niet verkennen. Beter dan bij
Profile Dekker kunt u voor een fiets niet terecht.
Goede service en kwaliteit staan bij ons voorop.

Voor een ruim assortiment aan diverse dranken
moet u toch echt bij Slijterij Wijnhandel
‘Het Span Moorkoppen’ zijn! In onze winkel vindt
u een groot aanbod van gedestilleerd, likeuren,
(single malt) whisky’s, cognac, jenevers, maar
natuurlijk ook port en wijnen uit diverse landen.
Ook kunt u bij ons terecht voor vakkundig advies.

Onze producten worden bij u thuis gelegd of
gemonteerd door deskundige mensen met
vele jaren ervaring.

Beter dan op de fiets
kunt u hier de omgeving
niet verkennen

Voor een vast én laag
maandtarief onbeperkt
naar Alive Kappers!

FIETSEN

Voor nieuwe of gebruikte fietsen, een
comfortabel toermodel, een racefiets, een
mountainbike of elektrisch aangedreven fiets:
bij Profile Dekker bent u aan het juiste adres.
Ook in kinderfietsen zijn wij ruim gesorteerd.
Daarnaast hebben wij een zeer uitgebreid
assortiment onderdelen, accessoires, fiets- en
regenkleding, schoenen, helmen, tassen en
manden.
Het vakmanschap van onze rijwielherstellers
staat garant voor goede en vlotte reparaties.
De fietsen en accessoires zijn stuk voor stuk
staaltjes van uitgekiende vormgeving en
moderne techniek.

SLIJTERIJ

Partyservice behoort ook tot de mogelijkheden.
Een biertap, stoelen, statafels, glazen, bestek …
U kunt het zo gek niet bedenken of wij kunnen
het voor u regelen en bij u thuis bezorgen.
We zijn gespecialiseerd in cadeau-artikelen en
relatiegeschenken. Van kleine attentie tot luxe
verpakking, we maken het op maat naar uw
wensen. Zoals u ziet zijn er redenen genoeg om
een keer te komen kijken in onze ruim opgezette
winkel. Graag tot ziens!
Jan & Martine

WOONINRICHTING

Wij komen gratis meten en kunnen geheel
vrijblijvend een offerte voor u maken. Veel
klanten komen bij ons terug omdat ze tevreden
zijn en omdat wij onze afspraken nakomen.
Betrouwbaarheid staat hoog in ons vaandel.
Ons assortiment:
•	Voor de vloer: tapijt, vinyl, linoleum, laminaat &
pvc-stroken.
•	Voor het raam: gordijnen, inbetweens, vitrages,
rolgordijnen, plissés, jaloezieën, horren,
zonneschermen & rolluiken.
•	Voor de deur: schoonloopmatten &
hordeuren.
•	Slaapcomfort: matrassen, boxsprings,
lattenbodems, dekbedden, hoofdkussens
& bedtextiel.

Tevens hebben wij een zeer uitgebreid
assortiment schaatsen. U kunt bij ons terecht
voor het slijpen van noren, hockey- en
kunstschaatsen.

FIETSEN

Voor een fiets kunt u niet beter terecht dan bij
Fietswereld Dekker. Goede service en kwaliteit
staan bij ons voorop.
Voor nieuwe of gebruikte fietsen, voor een
comfortabel toermodel, stadsfiets, transportfiets
een mountainbike of elektrisch aangedreven
fiets.
Wij verkopen Gazelle, Batavus, Sparta, Cortina
en RIH. Bij Fietswereld Dekker bent u aan het
juiste adres. Ook in kinderfietsen zijn wij ruim
gesorteerd.
Daarnaast hebben wij een zeer uitgebreid
assortiment onderdelen, accessoires, fietsen regenkleding, schoenen, helmen, tassen
en manden.
Ook voor uw reparatie kunt u bij ons terecht
Wij halen en brengen uw fiets gratis bij u thuis.

Wij zijn Ad & Tineke de Jong en al vele jaren
eigenaar van de plaatselijke supermarkt
in Schoonrewoerd. Wij bieden een groot
assortiment dagelijkse boodschappen met de
nadruk op veel vers, zoals brood van de warme
bakker, vlees en vleeswaren en dagelijks verse
groenten en fruit. Onze bloemenafdeling
wordt ingericht en verzorgd door ’t Onderhuis uit
Meerkerk.
Wij zijn een moderne winkel waar de klanten snel
en efficiënt hun boodschappen kunnen doen.
Wij zijn dagelijks geopend van 8.00 tot 19.00 uur.
De koopavond is op vrijdagavond van 18.00 tot
20.00 uur. Op zaterdag genieten wij vanaf
16.00 uur van het weekend.
Het thuisbezorgen van boodschappen doen
wij al vele jaren. Bestellingen kunt u doorgeven
per telefoon, mail of fax. Bedrijven en instellingen
kunnen gebruikmaken van een maandrekening.
Wij bezorgen ook in Leerdam en Leerbroek.

Wij willen dat al onze klanten zich mooier voelen,
het hele jaar door ... En dát maakt Alive kappers
nu voor iedereen mogelijk. Want met ons unieke
abonnementssysteem heeft u het hele jaar door
een prachtig kapsel!
Wat maakt Alive kappers zo uniek?
Naast een kappersbezoek zoals u dat gewend
bent, kunt u bij Alive kappers ook onbeperkt
uw haar laten knippen en/of kleuren voor
een vast én laag bedrag per maand (inclusief
high/low-lights).
Vraag vrijblijvend naar het Alive Kappers
abonnement. Hét abonnement voor slimme
consumenten die er altijd verzorgd uit willen
zien, 365 dagen per jaar!
Mogelijkheden:
Onbeperkt wassen, knippen, drogen: € 19.00*
per maand.
Onbeperkt kleuren en drogen: € 28.50* per
maand.
Onbeperkt wassen, knippen, kleuren en drogen:
€ 47.50* per maand.
* Via automatisch incasso. Voor verdere uitleg zie
www.alivekappers.nl/abonnement.

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas ontvangt u
10% korting op uw aankopen. Deze korting
geldt niet bij inruil van uw oude fiets en op
overig acties en afgeprijsde artikelen en
fietsen.

Profile Dekker
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Rijksstraatweg 70
4191 SG Meteren
T (0345) 57 40 36
E info@profiledekker.nl
I www.profiledekker.nl

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas krijgt u nóg
eens 5% korting op ons al scherp geprijsde
assortiment gedestilleerd en wijnen. Niet geldig
op aanbiedingen en in combinatie met andere
acties.

Slijterij Wijnhandel
Het Span Moorkoppen

Rijksstraatweg 70c
4194 SL Meteren (Geldermalsen)
T (0345) 58 26 55
I www.hetspanmoorkoppen.nl

KORTING

Op vertoon van uw Woongoudpas krijgt u bij
besteding boven € 200,- aan tapijt een James
vlekkenspray (t.w.v. € 14,95) cadeau.

Fa. Bos en Zn.
Woninginrichting

Botersloot 12-1
4225 PP Noordeloos
T (0183) 58 13 36
E info@woninginrichtingbos.nl
I www.woninginrichtingbos.nl

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas ontvangt u
10% korting op uw aankopen. Deze korting geldt
niet bij inruil van uw oude fiets en op overige
acties en afgeprijsde artikelen.

Fietswereld Dekker

Kerkweg 2
4209 AE Schelluinen
T (0183) 62 21 24
E fietswerelddekker@hetnet.nl

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas ontvangt
u 10% korting bij aankoop van bloemen of
planten.

Ad en Tineke’s Dagwinkel
Dorpsstraat 11
4145 KA Schoonrewoerd
T (0345) 64 12 02
F (0345) 64 24 68
E info@dagwinkelschoonrewoerd.nl
I www.dagwinkelschoonrewoerd.nl

KORTING

Als Woongoudpashouder ontvangt u
20% korting op alle styling- & verzorgings
producten in ons filiaal Alive Kappers in Tiel.

Alive Kappers

Nieuwe Tielseweg 177
4006 BH Tiel
T (0344) 61 18 58
I www.alivekappers.nl
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Pure verwennerij!

Als het echt over
bloemen gaat!

Boedelcentrum XL

Verwenwinkel in wereld
van lezen & schrijven

Welkom bij Coop Tiel!

Maximaal genieten van
de beste elektronica!

BROOD & BANKET
Bakkerij G. van Ooijen is één van de mooiste
winkels in het centrum van Tiel. Onlangs
bekroond met twee sterren en daarmee
behorende tot de allerbeste patissiers van
Nederland!

BLOEMEN

Zoekt u een mooi boeket, leuke (tuin)plant voor
thuis of om weg te geven? Dan heten wij u van
harte welkom.

De patisserievitrine is gevuld met oogverblindende
en tongstrelende taartjes en gebakjes, die we
dagelijks vervaardigen.

Wij zijn al meer dan 25 jaar gespecialiseerd in
bruids- en rouwbloemwerk. Service, kwaliteit en
klantvriendelijkheid: daar staan we voor!

Vanuit ons chocolade-atelier vullen wij de
winkel met onze huisgemaakte bonbons,
slagroomtruffels en andere chocoladeproducten.

Elke dag komen de bloemen veilingvers bij ons
binnen. We bieden ook een groot assortiment
kamerplanten, tuinplanten, et cetera.

Ons ambachtelijk gebakken brood maken we
met pure grondstoffen en zonder onnodige toe
voegingen, alles gebakken in onze eigen bakkerij.
Ons brood smaakt zoals brood smaken moet!

Wij zijn aangesloten bij de Fleurop verzend
organisatie en kunnen uw bloemengroet door
heel Nederland en wereldwijd voor u verzorgen.
Bij bedrijven, scholen en instellingen in Tiel
bezorgen wij gratis.

KRINGLOOP
In onze mooie Kringloop PLUS-winkel vindt
u alles voor in en om het huis. Meubels,
slaapkamers, witgoed, elektrische apparaten,
speelgoed, kleding, boeken, doe-het- zelf
artikelen, huishoudelijke artikelen, enzovoort.
Dagelijks wisselt ons assortiment. Op een
oppervlakte van 1200m2 presenteren we leuke,
originele en unieke tweedehands goederen.
Voor elk wat wils en voor ieder budget!
Een winkel om prettig rond te snuffelen,
inspiratie op te doen en om te vinden wat je
zoekt. Kom eens kijken.
Openingstijden:
• Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur
• Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

KANTOORBOEKHANDEL

Bruna is de meest inspirerende verwenwinkel in
de wereld van lezen en schrijven en onderscheidt
zich door beleving en assortiment. We bieden
maar liefst 250.000 verschillende boeken. Ook
tijdschriften, kantoorbenodigdheden, cartridges
en wenskaarten ontbreken niet.
Voor de jeugd hebben we een afdeling met
knutsel- en educatieve spullen. En natuurlijk alles
voor school!
Ook voor postzegels, pakketdiensten en
cadeaukaarten bent u bij ons aan het juiste adres.
Naast de landelijke aanbiedingen hebben we
regelmatig aanvullende acties en die vindt u op
www.winkelcentrumkwadrant.nl.
Bruna Kwadrant is erkend als Excellent leerbedrijf
door het ROC Rivor in Tiel en Voorkeursleerbedrijf
van het Koning Wilhelm 1 College in Den Bosch.
Elk jaar geven wij een aantal jonge mensen de
kans om het vak te leren in onze winkel.

Ook bieden wij workshops ‘Bonbons & chocolade
maken’ voor volwassenen. Kinderen kunnen
koekjes bakken in de bakkerij of chocolade
maken in ons chocolade-atelier.
Wij streven dagelijks naar hoge kwaliteit,
creativiteit en service.

SUPERMARKT
Bij de gezellige Coop-supermarkt kunt u
terecht voor al uw dagelijkse boodschappen.
De supermarkt heeft een uitgebreid assortiment
en blinkt uit in versheid en klantvriendelijkheid.
Met name de kwaliteit van het vlees mag
genoemd worden. De winkel heeft een eigen
slagerij en Coop is al jaren de beste vleesverkoper
onder de supermarkten. Maar er is nog veel meer
vers van topkwaliteit, zoals dagverse groenten,
gesneden vleeswaren en brood dat elk moment
vers wordt afgebakken.
Coop staat voor topkwaliteit tegen heel
aantrekkelijke prijzen. Coop besteedt extra
aandacht aan bewust consumeren en
gezondheid. In de winkel treft u duidelijke
informatie aan over producten met een gezond
karakter. Ook bieden we iedere vier weken acht
gratis receptenkaarten aan. Coop heeft een
PostNL-agentschap. Bij ons kunt u terecht voor het
versturen van pakketten, voor het overschrijven van
kentekens en voor diverse postservices.

ELECTRONICA

Op zoek naar nieuw beeld, geluid of multimedia?
In het hart van Tiel vindt u bij Daan Dansen de
mooiste merken op het gebied van televisie,
audio, computer en tablet.
Kom graag luisteren, kijken, voelen en proeven.
Vraag onze ervaren adviseurs de oren van het
hoofd om samen tot de beste beslissing te
komen.
Wij bieden onder andere Bose, Samsung, Apple,
Sonos, Philips, Sony, Go Pro, Beats.
Uiteraard kunt u uw aankoop direct meenemen
of vakkundig laten installeren.
Graag tot ziens!

Klanten van Coop kunnen gratis de CoopClubCard
aanvragen. Daardoor worden zij lid van de
Coöperatieve Vereniging Coop-supermarkten en
profiteren zij wekelijks van extra aanbiedingen.

Graag tot ziens in onze winkel!
Openingstijden:
• Maandag t/m zaterdag 8.00 tot 20.00 uur
• Zondag 12.00 tot 17.00 uur.

Gerard en Magda van Ooijen

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas ontvangt u
5% korting op het gehele assortiment (niet
geldig in combinatie met andere acties).

Bakkerij G. van Ooijen
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Westluidensestraat 43
4001 NE Tiel
T (0344) 61 21 60
E info@bakkerijvanooijen.nl
I www.bakkerijvanooijen.nl

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas krijgt u 10%
korting op ons hele assortiment, uitgezonderd
bloemenbonnen, Fleurop, bruids- en
rouwbloemwerk. Niet in combinatie met
aanbiedingen en acties.

Bloembinderij Hartmans
Bulkweg 2
4005 LB Tiel
T (0344) 62 33 11
E info@hartmans.nl
I www.hartmans.nl

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas ontvangt u
10% korting op ons gehele assortiment.

BoedelcentrumXL
Kringloop PLUS Winkel
Buitenbulkweg 6
4005 LA Tiel
T (0344) 61 69 39
E info@boedelcentrumxl.nl
I www.boedelcentrumxl.nl

KORTING

Op vertoon van uw Woongoudpas ontvangt u
10% korting op wenskaarten en 15% korting bij
gelijktijdige afname van 3 of meer wenskaarten.
Deze korting geldt niet in combinatie met
andere acties. Daarnaast vindt u enkele malen
per jaar een seizoensgerichte voordeelactie voor
u als pashouder. Dit communiceren wij in de
winkel, dus kom vaak langs!

Bruna Kwadrant

Nieuwe Tielseweg 163
4006 BG Tiel
T (0344) 63 55 33
I	www.winkelcentrumkwadrant.nl/bruna

KORTING

Bij aanschaf van minimaal € 5,- aan
boodschappen ontvangt u op vertoon van
de Woongoudpas een bus Davelaar
Jodenkoeken gratis.

Coop Tiel

Wilhelmina Druckerstraat 1
4003 ZN Tiel
T (0345) 62 14 78

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas ontvangt
u 5% korting op hardware en 10% korting
op accessoires, met uitzondering van andere
aanbiedingen.

Daan Dansen Elektronica
Waterstraat 56
4001 AR Tiel
T (0344) 61 38 31
E info@daandansen.nl
I www.daandansen.nl
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Welkom bij dé fietsen
speciaalzaak van Tiel &
omstreken

Voor de buurt, door de
buurt!

Gemakkelijk en gezellig!

Secunda. Elke dag
verrassend!

Een bloem is het mooiste Dé specialist voor wijnen
cadeau uit de natuur
& whisky’s

Secunda is een hippe kringloopwinkel met ruim
1500 m2 aan alledaagse én aparte artikelen voor
in en om het huis. Van mooie kleding, meubels
en boeken tot speelgoed. Van gereedschap en
elektrische apparatuur tot woondecoratie. Secunda
is dé winkel om je huis je eigen unieke sfeer en
karakter te geven. Daarnaast heeft Secunda een
uniek kortingssysteem, want na een bepaalde tijd
worden artikelen vanzelf 50% goedkoper! Dat is
leuk winkelen!

Bloem
Bij Machiel Bekker Bloem en Interieur verwerken
we dit tot iets wat deze bloem nog meer bijzonder
maakt! Bloemen horen bij vele gebeurtenissen in
een mensenleven: geboorte, verjaardag, liefde,
huwelijk, overlijden… Er zijn veel gebeurtenissen
waarbij de bloem meer kan zeggen dan woorden!
Wij staan voor u klaar met een passend advies
en maken van die bloem voor u een nog mooier
cadeau.

Secunda streeft als stichting geen winst na. Met
de opbrengsten zorgen wij door hergebruik voor
een schoner Rivierenland en creëren wij sociale
arbeidsplaatsen. Een echt goed maatschappelijk
doel dus!

Interieur
Het interieur van ons huis is tegenwoordig
een belangrijk onderdeel in ons leven. Een
verlengstuk van onszelf, een thuiskomen, een
thuis. Wij geven u een deskundig advies voor uw
interieur. Maar ook voor uw tuin of terras draaien
wij onze hand niet om!
Is uw huis ingericht, maar mist u de finishing
touch? U wilt een totaal advies voor uw (her)
inrichting of verbouwing? Dan bent u bij ons aan
het goede adres. Met veel ervaring en expertise
geven wij u een passend advies en maken we van
uw huis weer een ‘echt’ thuis!

FIETSEN

Samen of alleen genieten van de natuur. Met de
wind door je haren, ontspannen je hoofd leeg
maken. Dat is genieten en dat is ook precies wat
we bij GEJO Cycleworld ‘lekker fietsen’ noemen!
GEJO Cycleworld heeft voor elke toepassing dé fiets:
in de stad, recreatief of sportief.
Bezoek onze ruime showroom en maak een proefrit.
Naast een zeer uitgebreide keuze in racefietsen,
E-bikes, stadsfietsen en kinderfietsen, beschikken
wij ook over een grote diversiteit aan accessoires.
Sportvoeding, sportkleding, schoenen, trendy en
sportieve tassen, kinderzitjes ...
Op onze serviceafdeling kunt u terecht bij onze
vakkundige monteurs voor onderhoud en reparatie.
Bij reparaties hebben wij (ook elektrische)
leenfietsen beschikbaar. Ook kunnen wij uw fiets
bezorgen of ophalen met onze bus.
Daarnaast verhuren wij E-bikes en gewone fietsen,
maar ook een tandem of een volwassenen-step
behoren tot de mogelijkheden. Leuk als bedrijfsuitje,
voor een familiedag of gewoon om de mooie
omgeving te verkennen. Wij zijn u graag van dienst.

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas geven wij
een korting van 10% op al onze onderdelen en
accessoires. Dit geldt niet voor arbeidsloon,
aanbiedingen of in combinatie met andere
acties.

HUIS VAN TIEL

In het gezellige Huis van Tiel kunt u dagelijks
in het restaurant koffie/thee drinken of iets
lekkers eten. U kunt hier afrekenen met
Woongoudpunten.
Het Huis van Tiel biedt een uitgebreid pakket
aan welzijns- en zorgdiensten. U kunt hierbij
denken aan maaltijden, dienstverlening, elkaar
ontmoeten, (sociaal-culturele) activiteiten,
informatie en advies. Het Huis van Tiel is er voor
alle inwoners van de gemeente, maar speciaal
voor diegenen die een steuntje in de rug kunnen
gebruiken.

KANTOORBOEKHANDEL
Rauwenhof kiosk is een compacte en complete
gemakswinkel. Met een breed assortiment
aan boeken, tijdschriften, kantoor- en knutsel
benodigdheden én speelgoed.
Ook rokersbenodigdheden, lotto, Staatsloten,
cartridges en wenskaarten ontbreken niet.
Wij verzorgen tevens postdiensten en ook voor
geldtransfer via Moneygram kunt u bij ons
terecht.
Welkom in onze kiosk!

Maandelijks organiseren buurtbewoners, (wijk)
verenigingen en vrijwilligers vele activiteiten.
In de activiteitenkalender leest u maandelijks
wat er te doen is. De kalender wordt wijdverspreid
in Tiel. Heeft u deze nog niet ontvangen?
Vraag er dan een aan via info@stzdb.nl of via
0800 - 77 33 444 (gratis).

Uw overbodige spullen maken veel mensen blij!
Zoals onze klanten die met plezier uw spullen een
tweede leven geven én onze medewerkers die
daardoor kunnen werken en leren.
Alvast bedankt voor uw spullen én aankopen, wij
geven er kansen voor terug!

Graag tot ziens in het Huis van Tiel!

KORTING

U kunt koffie, thee of iets anders van de
kleine kaart bestellen en betalen met de
Woongoudpunten op uw Woongoudpas.

KRINGLOOP

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas ontvangt u
10% korting op wenskaarten en 15% korting bij
gelijktijdige aankoop van 3 wenskaarten.
Daarnaast vindt u enkele malen per jaar een
seizoensgerichte voordeelactie voor u als
pashouder. Dit communiceren wij in de winkel *.

BLOEM & INTERIEUR

TIEL

SLIJTERIJ

Slijterij-Wijnhandel Van Rijn is dé specialist in Tiel
en omgeving op het gebied van gedistilleerde
dranken en wijn. Met meer dan 180 verschillende
(malt) whisky’s en over de 500 wijnen uit heel de
wereld heeft Slijterij Van Rijn veruit het grootste
assortiment van alle slijterijen in Tiel en omgeving.
Wij geven vakkundig advies voor de aankoop van
een goede wijn, whisky of andere drank.
Ook voor het huren van een biertap en/of andere
party-artikelen bent u bij ons aan het juiste adres.
Naast tapinstallaties van diverse formaten bieden
wij u ook statafels, glaswerk, servies, barretjes en
nog veel meer. Uiteraard bezorgen wij dit ook thuis.
Heeft u na uw feestje drank over, dan is dit geen
enkel probleem want ongeopende flessen mogen
altijd retour!
Tevens verzorgen wij wijnproeverijen, geheel naar
uw wens. Denkt u hierbij aan een beginnersproeverij
of een themaproeverij.

Gratis ophaalservice
Lekker opgeruimd of aan het verhuizen? Secunda
komt uw overbodige spullen graag en gratis
ophalen! Complete woningontruiming behoort ook
tot de mogelijkheden.

Openingstijden:
• Maandag van 13:00 tot 18:00 uur
• Dinsdag t/m zaterdag van 9:00 tot 18:00 uur

Zoekt u relatiegeschenken voor uw klanten?
Kom langs in de winkel of neem contact op met
ons. Wij verzorgen dit graag voor u! Verpakt in
een fraaie houten kist of in een andere mooie
cadeauverpakking: uw pakket is bij ons in goede
handen!

KORTING

KORTING

KORTING

Op vertoon van de Woongoudpas ontvangt u
10% korting op kleding en textiel (niet geldig
in combinatie met andere kortingsacties).

Op vertoon van de Woongoudpas ontvangt u 10%
korting op bloemen en boeketten (niet geldig in
combinatie met andere kortingsacties).

Op vertoon van uw Woongoupas ontvangt
u 10% korting op al uw wijnaankopen, met
uitzondering van producten waar reeds een
aanbiedingsprijs voor geldt.

* Niet i.c.m. andere acties

GEJO Cycleworld

Lutterveldweg 7
4005 LD Tiel
T (0344) 61 30 54
I www.gejo-cycleworld.nl
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Huis van Tiel

Gasthuislingelaan 2
4002 AG Tiel
T 0800 77 33 444
E info@stzdb.nl

Kiosk Rauwenhof

Wilhelmina Druckerstraat 7
4003 ZN Tiel
T (0344) 61 88 81

Kringloopwinkel Secunda
Spoorstraat 13
4001 CN Tiel
T (0344) 62 69 65 (winkel)
T (0344) 63 32 54 (ophaalservice)
E kringloop@secunda.nl
I www.secunda.nl

Machiel Bekker Bloem en
Interieur
Varkensmarkt 4
4001 LV Tiel
T (0344) 65 31 81
E info@machielbekker.nl
I www.machielbekker.nl

Slijterij-Wijnhandel Van Rijn
Nieuwe Tielseweg 183
4006 BH Tiel
T (0344) 61 46 81
E info@slijterijvanrijn.nl
I www.slijterijvanrijn.nl
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TIEL

TIEL

TIEL

TIEL

Betaalbaar & kwaliteit

Dienstwerk is u graag
van (klussen)dienst!

Voor de buurt, door de
buurt!

Heeft u nog klusjes in en om het huis die u
gedaan wilt hebben? Neem dan contact op met
Stichting Dienstwerk Rivierenland.
Dienstwerk bemiddelt tussen uw vraag om hulp
en het aanbod van onze aanbieders voor allerlei
gemaksdiensten.

Ouderen Gelderland is een nieuwe stichting
die activiteiten organiseert voor ouderen.
Op dit moment zijn we vooral actief in Tiel en
omgeving. We organiseren evenementen die
ouderen in beweging krijgen en samenbrengen.
Zo kunt u meedoen met het jaarlijkse
kerstdiner voor eenzame ouderen, de zomerse
beweegactiviteiten die georganiseerd worden
of mee eten bij de diverse eettafels.

Tweedekans kleding.
Leuk, betaalbaar én voor
een goed doel

GROENTE EN FRUIT
Smits Groente en Fruit is te vinden op winkel
centrum Kwadrant aan de Nieuwe Tielseweg 149
en op winkelcentrum Rauwenhof aan de
Suze Groenewegstraat 12, beiden in Tiel.
Wij leveren verse kwaliteitsproducten, vers van de
veiling, tegen een betaalbare prijs.
Bij uw aankoop groot of klein, staan wij altijd graag
voor u klaar!

KLUSSEN

Wij vinden de klusjesman, tuinhulp, kookhulp
of huishoudelijke hulp voor u! Dienstwerk
zorgt ervoor dat alle kleine karweitjes die er al
maanden liggen, gedaan worden. Tegelijkertijd
geeft u werkzoekenden kans ervaring op te doen
in ruil voor een voordelig tarief. Deze dienst geldt
voor Buren, Culemborg, Geldermalsen, Leerdam
en Tiel. Wij bespreken de werkzaamheden
met u. U rekent af met Dienstwerk nadat de
werkzaamheden verricht zijn.

ACTIVITEITEN VOOR OUDEREN

De doelstelling van Ouderengelderland is het
samen brengen van ouderen die kennis willen
maken met ‘nieuwe’ buren uit hun omgeving,
zodat ze samen leuke dingen kunnen
ondernemen. Dit doen we door mensen samen
te brengen met het organiseren van sportieve
en smaakvolle evenementen.

SPECIALE AANBIEDING
Huurders die om een gratis energie
besparingsadvies vragen, ontvangen als
bonus een energiemeter en 2 led-lampen.
Zie ook www.kleurrijkenergie.nl.

KORTING

Op vertoon van uw Woongoudpas ontvangt
u 5% korting op het gehele assortiment,
uitgezonderd lopende acties, aanbiedingen en
fruitmanden.

Smits Groenten en Fruit
Nieuwe Tielseweg 149
4006 BG Tiel
T (0344) 61 88 02
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Suze Groenewegstraat 12
4003 ZV Tiel
T (0344) 62 41 06

KORTING

Huurders in Buren en Tiel ontvangen bij de
eerste aanvraag een korting van € 15,-

Stichting Dienstwerk Tiel
Rosalie Lovelingpad 2
4103 VD Culemborg
T (0345) 53 39 33
E info@dienstwerk.nl
I www.dienstwerk.nl

KLEDING

Stichting Mooi Goed bevordert het welzijn van
mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.
In ons project ‘Tante An’ wordt dit concreet
door de verkoop van goede, betaalbare en leuke
tweedehandskleding.
Tante An is een leerwerkplaats. Bij ons werken
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
en/of de maatschappij. Zij zijn het vertrouwen
in zichzelf en de omgeving verloren. Betaalde
arbeid is voor hen een stap of twee te ver weg.
Tante An biedt hen een veilige omgeving waarin
ze gewaardeerd worden, waarin ze er mogen
zijn. Deze aandacht en betrokkenheid zorgt
ervoor dat ze zelfvertrouwen kunnen opbouwen.
Dit zelfvertrouwen is de basis voor verdere
ontwikkeling. Een eerste stap op weg naar een
opleiding, een werk/leertraject of werk.
Tante An begeleidt deze ontwikkeling met
coaching, zorg en werk. Dus komt u gezellig
langs. U vindt vast dat ene mooie kledingstuk!
Daar helpt u uzelf én uw medemens mee.
Openingstijden:
• Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur.
• Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

KORTING

1 woongoudpunt is € 1,00 waard voor het
betalen voor de lunch c.q. diner zijnde het menu
“eten” (extra aankopen van dranken
zijn uitgesloten)

Stichting Ouderen
Gelderland

Dijkmanszoet 41
4007 XE Tiel
E info@ouderengelderland.nl
I www.ouderengelderland.nl

KORTING

Op vertoon van uw Woongoudpas krijgt u
10% korting op de toch al zo leuk geprijsde
collectie. Met uitzondering van de lopende
acties.

Tante An

Buitenbulkweg 6
(op 1e verdieping van Boedelcentrum XL)
4005 LA Tiel
T (06) 48 20 68 00
E tanteantiel@gmail.com
F www.facebook.com/tweedehandstiel
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Wilt u hier ook vermeld staan als Woongoud-deelnemer?
Neemt u dan s.v.p. contact met ons op,
per mail via woongoud@kleurrijkwonen.nl of telefonisch
via (0345) 59 61 00 en vraag naar het Woongoud-team.

KleurrijkWonen
Postbus 544
4000 AM Tiel
I www.kleurrijkwonen.nl
E info@kleurrijkwonen.nl
T (0345) 59 61 00
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