
                                                                     WIJ ZIJN BLIJ MET TOMEY  

                                                                                                    STEUNOPERATIE 
Culemborg, juni 2021 

Beste boeken- en boekwinkelliefhebber, 

We zijn met duizend en meer: boeken- en boekwinkelliefhebbers die vinden dat Culemborg blijvend 

een boekhandel verdient. Dat hoort er toch bij. We houden van rondneuzen. Leuk, dat antiquariaat 

erbij en die gedichten achter het raam. Bovendien, Gerard is een aardige vent.                                             

Boekwinkels zitten in de verdrukking en de pandemie komt er nog overheen. Maar zorgen maken de 

ondernemer ook creatief. Zo is het idee geboren om een nieuwe start te maken, weer aan de Markt 

van Culemborg. Een zaak met een brede keus aan boeken en als ruimte voor literaire initiatieven van 

anderen. Als alles lukt gaat februari 2022 de winkel open. 

DE STEUNOPERATIE                                                                                                                                                   

Duizend en meer Culemborgers gaven in de maand mei te kennen: wij zijn blij met Tomey. Vanaf juni 

is het tijd om het Rotterdamse adagio ‘geen woorden, maar daden’ in Culemborg te laten klinken. 

Iedereen die de zaak een goed hart toedraagt kan natuurlijk daadwerkelijk steunen door via de lokale 

boekhandel te kopen. Blijf dat doen. Het is een eenvoudige en efficiënte manier van sponsoren. Maar 

daarnaast is er nu een extra mogelijkheid: de aanschaf van een ‘gouden boek’ a  € 100,-.  

Zeker 250 ‘gouden boekjes’  hebben we in de aanbieding! We gaan voor  minimaal € 25.000,- Als  

boekensteun bij een verhuizing en een nieuwe start!  In de schuine hoeketalage van de winkel is de 

stand van zaken te zien. 1 oktober stoppen  we. Elke gulle gever krijgt dan als herinnering het 

‘gouden boekje’ met naam thuis. Er is geen strijkstok: de Roos betaalt alle kosten (spandoeken, 

drukwerk enz.) van de steunoperatie.                                      

TWEE MANIEREN  VOOR DE AANSCHAF VAN EEN OF MEER ‘GOUDEN BOEKJES’ 

1. Maak € 100,- als directe gift aan de boekhandel , over op NL51 RABO 0147 131 065 t.n.v. G. F. 

Tomey, graag met uw adres. De bevestiging komt in de bus. Dit is de klassieke  crowdfunding.                                                                                                       

2. Maak € 100,- over op NL88 RABO 0307 9277 84 t.n.v. Stichting de Roos van Culemborg o.v.v.  

‘Tomey’  mét uw adres. De bevestiging wordt thuisgestuurd.  De ANBI-regeling is bij deze wijze van 

geven  van toepassing (voor de toelichting ; zie de achterkant). 

In de boekwinkel zelf kunt u ook direct ‘een gouden boekje’ met pin/contant aanschaffen à  € 100,-  

EN VERDER                                                                                                                                                       

Vanzelfsprekend nodigen we u uit voor de feestelijke opening, begin 2022, en ook verder 

beschouwen we u als ‘vrienden van de boekhandel’. We houden u op de hoogte.  

We hopen dat velen mee helpen aan het voortbestaan en de vernieuwing van boekwinkel Tomey. 

Met vriendelijke groeten 

namens de ‘Werkgroep steunoperatie’ van De Roos van Culemborg                                                                                                                                   

Rieks Hoogenkamp  (coördinatie)                                                                                                                             

Wim de Lange           (administratie)                                                                                                                                          

Dirk Vonk                   (financiën) 



 

TOELICHTING   

Vanaf het begin heeft de Roos van Culemborg het – ook statutair -  als haar taak gezien het 

inspireren van het culturele leven. in het bijzonder het bevorderen van literatuur en poëzie. In de 

afgelopen jaren zijn we steeds meer gaan samenwerken met Gerard Tomey: hij is ons 

toegangskaartenverdeelcentrum voor de talloze activiteiten van De Roos, de winkel biedt onderdak 

aan het gedichtenprogramma op spandoek en bij presentaties en kleine evenementen maken we 

graag gebruik van de sfeerrijke ruimte van de boekhandel.                                                                                             

De Roos van Culemborg wil deze betrokkenheid in de toekomst versterken. Naast de directe gift aan 

de boekhandel kunt u uw steun ook via de Roos geven.                                                                               

-Uw gift aan de Roos  is daarmee aftrekbaar door de ANBI-regeling.                                                                                                

-De Roos injecteert op verantwoorde wijze in 2021 en 2022 elke binnengekomen euro in de winkel.   

 

   

  


