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Circussoap kan nog
gelukkig slot krijgen

Topdrukte op Makreelplaza

Foto: Tanja Moody

CULEMBORG - Het tot Makreelplaza
omgetoverde Chopinplein bruiste zaterdag
van allerlei leuke activiteiten. Voor het eerst
sinds jaren pakte de winkeliersvereniging
Terwijde gezamenlijk en groots uit. Centraal
stond de landelijke verkiezing ‘Beste Visspecialist 2013’. Visspecialiteiten Henk Kok & Zn
behoort tot één van de drie finalisten van
deze competitie. De jongste finalist, de
20-jarige Giliam Kok trok alles uit de kast
om tijdens deze eindopdracht in het kader
van makreel de aanwezige vakjury te overtuigen dat hij deze felbegeerde titel waardig is.
De keurmeesters bekeken hoe hij zijn
ondernemerschap op het gebied van verkoop,
presentatie, marketing en vakmanschap inzet
om de makreel bij het publiek te promoten.
Zo werd speciaal voor deze gelegenheid de
makreelburger gelanceerd, verse makreel
gerookt en heerlijke hapjes op basis van
makreel geserveerd. De echte liefhebbers van
verse vis lieten het zich goed smaken.
Bezoekers waren vol lof over de feestelijke
aankleding en positieve sfeer op het plein. De
vele kraampjes en wervende acties maakten
het compleet. Door de gezellige zitjes bleven
klanten lang hangen. Voor de kinderen was er
schmink. Topdrukte alom. Op 7 oktober
wordt op de Visbeurs in Spakenburg de
uitslag van de finaleronde bekend gemaakt.

ABC wil Culemborgers
zelf graag spreken
‘We vinden
dat je moet
luisteren’

Vervolg van voorpagina

kunnen uitvoeren. Zo brengen we
jongeren in contact met mensen
die ze anders wellicht nooit spreken. Ook hebben we een gesprek
gevoerd met een bestuurslid van
de ANBO uit de stad. Zij geeft aan
dat met ouder worden kennis, ervaring, geduld en inzicht wordt
vergaard. Het zou mooi zijn om
meer gebruik te maken van de potentie die onder ouderen bestaat
en die positief in te zetten. Een
voorbeeld kan zijn dat ouderen
gastlessen geven op basis en middelbare scholen, maar ook andere
organisaties binnen Culemborg
zouden meer gebruik moeten maken van de kennis en kunde die bij
ouderen aanwezig is.’’
Er zijn echter nog meer punten
die voor ABC belangrijk zijn. Zo is
er de grote leegstand waar het Culemborgse centrum mee kampt.
Een doorn in het oog van vele Culemborgers. Ook daar heeft ABC
een oplossing voor bedacht. Pattijn: ,,Culemborg is van origine
een meubelstad, maar dat verleden zijn we een beetje kwijtgeraakt. Er zitten hier meerdere

meubelmakers verspreid door de
stad. Wij zouden hen graag samenbrengen. Daarnaast zouden we
ook graag een meubelvakschool
aantrekken om van Culemborg
weer een echte meubelstad te maken. Om de geschiedenis te waarborgen is het een optie om alle
lege etalageruimte die er nu is tijdelijk te vullen met exposities van
meubelmakers. Zo is de historie
zichtbaar en krijgt de binnenstad
een bruisender karakter.’’
Een echt programma hebben de
mannen nog niet. Koelink: ,,Men
is gewend aan partijen die zeggen
hoe ze het precies gaan doen. Wij
willen juist heel veel mensen spreken. We gaan er namelijk niet vanuit dat wij het beste idee kunnen
bedenken. Natuurlijk hebben we
zelf ook ideeën, maar deze willen
we eerst voorleggen aan inwoners
van Culemborg. Zo willen we uiteindelijk een mooi programma samenstellen. We zoeken daarnaast
nog naar extra mensen.’’
Zie voor meer informatie www.
abculemborg.nl.

Open avond bij
Volksuniversiteit
CULEMBORG - Ondanks de
tropische temperaturen vonden
weer veel mensen de weg naar de
Volksuniversiteit afgelopen donderdag. Zo’n 30 docenten presenteerden daar hun nieuwe cursus of
workshop. Van Italiaans tot glas in
lood en van mindmappen tot fotografie. Het was weer een zeer groot
aanbod aan activiteiten en informatie.
Bijzonder dit jaar was de aanwezigheid van zowel Seniorweb als
Het Museum Elisabeth Weeshuis.
Bij Seniorweb kon worden ingetekend op hun nieuwe programma
en de heren van het museum presenteerden vol trots de verbouwplannen.
De hele avond was SRC FM van
de partij voor een live uitzending.
In de oude ruimte van de fysiotherapeut was een echte studie ingericht. Om het kwartier kwamen
daar live interviews vandaan met
onder andere de voorzitter, cursisten, docenten en het museum. Bob
en Jeroen van Het Radioavondblad maakten er een hele mooie
avond van.
Kijk dan op www.volksuniversiteit.nl/culemborg of kom naar de
extra open avond in de bibliotheek in Geldermalsen op vrijdag
20 september om 18.30 uur.

Martin Smaling

Die zetels wil ABC krijgen doordat ze anders is. Pattijn: ,,In principe zijn raadsleden volksvertegenwoordigers, maar inwoners
van Culemborg lijken helemaal
geen stem te hebben in plannen
die gemaakt worden. Wij vinden
dat je juist moet luisteren naar de
inwoners van Culemborg, want al
die 27.620 inwoners weten het samen waarschijnlijk beter dan die
21 raadsleden.’’Een ander punt
dat de partij belangrijk vindt, is
verbinding. Koelink: ,,De verschillende groepen inwoners van
Culemborg zijn nu niet gemêleerd.
Wij willen hierin de verbinding
zoeken. We willen bijvoorbeeld
een stichting oprichten waar mensen klussen kunnen aanbieden die
jongeren voor een vergoeding

Reggefiber wil glasvezel aanleggen
CULEMBORG - Reggefiber wil graag een openbaar glasvezelnet
in Culemborg aanleggen maar om uit de kosten te komen moet wel
30 procent van de huishoudens een aansluiting nemen. Tijdens
Culemborg Blues konden we al kennismaken met het ‘Fiberstage’,
ome Huub is razend enthousiast op de gemeentepagina en vorige
week werd er zelfs een Reggefiberwinkel op de Markt geopend
waarna de Glasvezelkrant werd bezorgd.

CULEMBORG - Grote teleurstelling bij
het Freiwalds Menagerie Circus dinsdagmiddag 3 september. In het kader
van het 5-jarig bestaan toert het circus door Nederland en ook Culemborg zou daarbij van 5 tot en met 8
september worden bezocht.

RACE 6 TROPHY OF THE DUNES
AANSTAANDE ZONDAGMIDDAG 12.30 OP SBS6
MEER INFORMATIE WWW.SUPERCARCHALLENGE.NL

Al weken was er reclame in weekblad
en brievenbus gemaakt en veel ouders en kinderen verheugden zich op
de voorstellingen van het met veel
dieren werkende circus (vandaar Menagerie in de naam). Maar nog voor
het circus goed en wel was neergestreken op de Steenovenlaan werd
het circus gesommeerd te vertrekken. De gemeente Culemborg zou
namelijk nooit een aanvraag voor
een vergunning hebben ontvangen.
Directeur Freiwald van het gemoedelijke circus vertelt emotioneel: ,,Ik
snap niet hoe dit nu kan gebeuren,
overal in het land vragen wij vergunningen aan en dat gaat altijd goed. Ik
kan zelfs alle stukken van de aanvraag overleggen. Ik heb tijdens mijn
eerdere contacten met de gemeente
ook al een mondelinge toezegging
gekregen.”
Het hele gebeuren liet de gemeente
uiteraard ook niet onberoerd en hoewel zij vol blijft houden dat er geen
aanvraag van de heer Freiwald op het
stadskantoor is binnengekomen, leken de ambtenaren in eerste instantie toch gevoelig voor zijn argumenten.
Een
vier
man
sterke
gemeentedelegatie kwam poolshoogte op de Steenovenlaan nemen
waarna spoedoverleg volgde. Helaas
voor de heer Freiwald en vele Culemborgers zat een vergunning er toch
niet meer in.
Mireille Giesendorf van de gemeente
zegt hierover: ,,Wij kunnen niet zomaar alsnog een vergunning afgeven, de gemeente moet adviezen inwinnen, afspraken maken en
voorschriften opstellen over dierwelzijn, brandveiligheid, verkeer, parkeren, geluidsoverlast, etc. en ook afspraken maken met de hulpdiensten.
Het is echter niet haalbaar gebleken
om op tijd een gedegen advies te krijgen van alle betrokken partijen. Het
circus mag daarom geen voorstellingen geven.”
Freiwald begreep er na deze beslissing helemaal niets meer van, temeer
omdat hij had vernomen dat zijn vergunningaanvraag wel degelijk op het
stadskantoor was aangekomen maar
vanwege de vakantie tot afgelopen
maandag bij één van de verantwoordelijken is blijven liggen. De gemeente ontkent dit laatste overigens ten
stelligste.
Maar hier eindigt de soap rond het
pittoreske circus nog niet. Op de site
van deze krant en op andere discussiegroepen ontstond een hevige discussie. Zowel voor als tegenstanders
van het gebruik van dieren in een circus waren het wel over één ding
eens: hoe kon dit gebeuren?
Ook raadslid Daniël Jumelet van de
Christen Unie vond dat de gemeente
niet de schoonheidsprijs verdiende
en toog donderdag naar de
Steenovenlaan voor een gesprek met
de circusdirecteur. De uitkomst is dat
het circus wellicht toch op korte termijn terugkeert in Culemborg. Een
mogelijkheid hiervoor zou zijn in de
week van 23 september, als het circus zijn voorstellingen in Ede en Houten heeft afgerond. De eerder uitgegeven vrijkaarten en kortingsbonnen
zullen dan nog gewoon geldig zijn.
Nadat de eerste emoties waren geluwd blijkt Freiwald namelijk alsnog
ingegaan te zijn op het aanbod van
de gemeente om later terug te keren
en heeft hij opnieuw een vergunning
aangevraagd. Jumelet heeft er samen met een aantal raadsleden bij
het college van B en W op aangedrongen om deze aanvraag met
spoed te behandelen, hetgeen inmiddels is toegezegd. Uiteraard is dit nog
geen garantie dat het ook allemaal
gaat lukken; bij een evenement als
een circus moet immers, zoals eerder
al door de gemeente werd gecommuniceerd, veel geregeld worden
Kijk ook op: www.menagerie-circus.
nl

