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2020

Maart
26-03 GEANNULEERD
Algemene Ledenvergadering 
Tijd: 14.30 uur
Locatie: Zaal De Meierij, 
in de Roskam

April
23-04
Lentefeest
Tijd 14.30 uur
Zaal open: 14.00 uur
Locatie: in CC de Kinkel

BESTE LEZER,
We zijn flink in de ban van het coronavi-
rus. Het lijkt wel alsof alles en iedereen 
erdoor beïnvloed wordt. De dagelijkse 
gesprekken gaan erover, de media staan 
er bol van en ongemerkt ben je er zelf de 
hele dag mee bezig. Geen handen meer 
geven, meer en beter handen wassen, 
kortom: je hele dagelijkse leven wordt erdoor beheerst. Laten we 
hopen dat deze vervelende toestand onder controle blijft en snel 
weer over mag zijn.
Laten we het over leuke dingen hebben! De seniorenzitting van dit 
jaar was er weer een van geweldige klasse. Een volle zaal feestvier-
ders heeft een hele middag genoten en volop meegedaan. Het 
was geweldig om na afloop al die blije gezichten te zien en de vele 
opgetogen reacties te horen. Voor veel senioren is deze zitting het 
hoogtepunt van het carnaval. Op naar die van volgend jaar!
* De jaarlijkse algemene ledenvergadering hebben we ook alweer 
achter de rug. Het bestuur is gedeeltelijk vernieuwd en in de vol-
gende Majje zullen de nieuwe leden zich aan u voorstellen. Ook is 
afscheid genomen van Henk van de Looi, die jarenlang zeer cons-
ciëntieus en bevlogen zorg gedragen heeft voor de financiën van 
onze club. Zeer deskundig heeft hij meer dan 10 jaar zich van zijn 
taak als penningmeester gekweten. Ook ik ben na 9 jaar als vice-
voorzitter uit het dagelijks bestuur gestapt, maar blijf in de SAB en 
als redactielid van de Majje nog zeer betrokken bij het reilen en 
zeilen van de KBO.
Ondertussen is de lente gearriveerd en dat gaat de KBO op don-
derdag 23 april vieren met haar lentefeest. Het belooft een leuke 
middag te worden met verrassingen. We hopen u daar gezond en 
wel te ontmoeten om samen de lente te vieren. Tot dan!

Henk Peperkamp
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AGENDA

INHOUD

DE REDACTIE VAN DE MAJJE 
De redactie (Tonnie Bruins, Henk Peperkamp, Gonny Lamers), 
neemt de vrijheid om aangeleverde kopij al dan niet op te nemen 
en -indien nodig- zelf te redigeren, uiteraard met volledig behoud 
van de kern van de boodschap.

* Vanwege de maatregelen, die genomen zijn als gevolg van het 
coronavirus, vindt er geen algemene ledenvergadering plaats. 
Deze is geannuleerd.
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WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN

IN MEMORIAM

Mevrouw J.C.G. Janssen-Derks
De heer M.A.M. Paauwen
Mevrouw C.T.H. Elbers-Teunissen
Mevrouw S. de Bruin-Otten

Mevrouw G.J. Laarberg-Hoitink
De heer G.T.M. van Bolderen
Mevrouw L.M. van Boldrik-van Doelen

De heer S.J. Veldkamp
De heer D.O. Ferrol
De heer S.I.M. Wierink

De heer C. Busman
Mevrouw J. van Brero
Mevrouw I.C. Kielstra

BEDANKJE
De heren Driessen, Woesik en 
G. Turkenburg en de dames 
Mocking-Heusingveld en Diny 
Goudkuil bedanken het KBO-
bestuur hartelijk voor de leuke 
attentie die zij kregen t.g.v. hun 
verjaardag.

AAN- EN AFMELDING EN 
ADRESWIJZIGING LEDEN
Wilt u tijdig uw adreswijziging of 
beëindiging van uw lidmaatschap 
doorgeven aan onze ledenad-
ministratie. Ook doen wij een 
beroep op naaste familieleden 
om in geval van overlijden ons 
hiervan in kennis te stellen. U 
kunt mutaties doorgeven aan 
Waltraud Schipperheyn. 
T: 0481 465011 of E: 
waltraud.schipperheyn@gmail.com 

De heer Driessen uit Doornenburg 
laat vol trots zijn bloemetje van de 
KBO zien; hij is 90 geworden!

Bij het ter perse gaan van deze Majje vernamen we het droevige be-
richt dat Ferdinand Ebben is overleden. Ferdinand was de regisseur 
van toneelgroep Jong Belegen van Senioren Actief Bemmel. De to-
neelgroep verliest in hem een groot regisseur.
Wij wensen de familie veel sterkte bij dit grote verlies.

Reageren of zin in schrijven in de Majje?
Mail naar: 

redactie@kbobemmel-doornenburg.nl
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Van onze voorzitter
Ben Platenkamp

Ja, hoe kom je op zo’n vraag, zult u denken. Dat 
is echter niet zo verwonderlijk als het lijkt. Steeds 
vaker word ik, nu bijna 71 jaar, in mijn leven ge-
confronteerd met situaties waarin ‘de dood’ om 
de hoek komt kijken. Dat gaat je niet in de ‘kou-
we kleren’ zitten, of anders gezegd, het zet je 
stevig aan het denken.
In mijn gedachten dool ik terug naar lang vervlo-
gen tijden, waarin de dood even dichtbij kwam in 
mijn leven. Ik herinner mij een foto van mijn peet-
tante, jong als ze was, mooi in wit kant opgebaard 
in een kist. Zij was amper dertig 
toen ze overleed aan tuberculo-
se. Ik was enkele jaren jong en 
kan me haar niet bij leven her-
inneren. Die foto is van latere 
herinnering. Het was de eerste 
keer dat de dood bij mij langs-
kwam. Toen nog jong, wit en 
sereen. De eerste echte dode 
in ‘levende lijve’ zag ik toen ik 
vijf jaar was. Het was mijn opa, 
de vader van mijn vader. In een 
donkere kamer stonden we bij 
zijn kist. Hij zag helemaal geel 
en ik herinner mij de aanblik van 
die dood als naargeestig; hij had 
een ‘doodskop’, dacht ik toen. 
In mijn latere jeugdjaren waren 
we, mijn broers en ik, na schooltijd, dikwijls te vin-
den op een boerderij aan de rand van het dorp 
waar we woonden. Als dan gehooid werd, konden 
we de lol niet op. We speelden dan het spelletje 
wie kan het vaakst over het open zolderluik kon 
springen. Plotseling echter was dat spelletje afge-
lopen; mijn broertje was niet over maar ín het gat 

gesprongen. Via de trap kwam hij drie meter lager 
met een smak terecht op de deel. Hij bewoog niet 
meer en ik voelde de dood daar op de vloer plot-
seling stil naast mijn voeten liggen. Het was mijn 
broer. ‘Gelukkig’ kwam hij weer bij bewustzijn; 
een wonder. Diepe indruk maakte ook een fataal 
verkeersongeval van een klasgenoot op mij. Op 
de fiets geschept door een auto. Ik was er niet bij 
maar kan de plaats zo weer aanwijzen waar het 
gebeurde. De dood in het verkeer voelde aan als 
oneerlijk en wreed. 

Zo heeft de dood in mijn eerste 
levenshelft telkens een andere 
indruk gemaakt; wisselend van 
aard en verschijningsvorm. Maar 
ook op zekere afstand geble-
ven. Want ikzelf was nog jong.
Veel dichterbij kwam hij op mijn 
vijftigste toen in anderhalf jaar 
tijd mijn moeder, mijn vader, 
een oom en een nichtje dat 
exact even oud was als ikzelf, 
het leven lieten. Die opeen-
stapeling van dood-ervaringen 
heeft me zeer aangegrepen. 
Vooral het feit dat ik er bij het 
overlijden van mijn moeder niet 
bij was, heeft me jarenlang een 
schuldgevoel gegeven. Net 

voor mijn pensioen moest ik afscheid nemen 
van mijn lievelingsbroer. Van darmkanker gene-
zen verklaard werd hem een hersentumor fataal. 
Diep verdrietig bleef ik achter.
Zeven jaar geleden kwamen mijn vrouw en ik 
vanuit Hengelo naar Bemmel. Het werk zat erop 
en de tijd om van ons pensioen te genieten brak 

‘De dood die groeit‘; geniet van het leven!
Zaterdagochtend half elf. Ik sla de bijlage ‘Letter en geest’ open van de Trouw. Mijn 
oog valt direct op de foto van die karakteristieke ouwe kop van Remco Campert met de tekst ‘Ik kijk naar 
binnen, de dood die groeit’. Er wordt doorverwezen naar pagina 22. Daar schrijft Janita Monna over Cam-
perts poëzie: ‘Het leven is buiten, een boom in bloei, een vogel in de lucht, “ik kijk naar binnen: / de dood die 
groeit”. Meer dan een huiskamer heeft het volledig leven niet meer nodig. Daar geniet de dichter van het 
dagelijkse potje scrabble met zijn vrouw. “Het woord dood leg ik niet aan / het levert te weinig punten op”. 
De verbazing zit ‘m in het kleine, in wat net geschreven werd, bijvoorbeeld: “Ik veróver de dood / hij zal mij 
niet krijgen / hij? De dood is vrouwelijk”.’ De gedachten van Campert zetten ook mij aan tot de vraag: ‘En 
hoe gaan wij, senioren, om met de dood?’ Hoe doe ik dat zelf? 
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aan. We verhuisden naar, zo dachten we, een 
prachtige plek in Bemmel, de Pruimenhof. Naar 
een ‘levensbestendige’ woning, zoals dat tegen-
woordig heet. Dachten we, omdat we er niet bij 
stil stonden dat we met die keus tegelijkertijd 
kozen voor veel buren in dezelfde levensfase. De 
‘laatste’ levensfase, waarin senioren afbouwen 
en afscheid gaan nemen van het leven. Zo heb-
ben we drieëntwintig goede buren leren kennen, 
maar inmiddels ook al van vijf van hen definitief 
afscheid moeten nemen. Ook in familie- en vrien-
denkring zullen steeds vaker dingen gebeuren 
die onvermijdelijk leiden tot uitnodigingen voor 
crematies en begrafenissen. En ook ikzelf kom, 
zeker weten, aan de beurt. 
Hoe ouder je wordt, hoe dichter de dood nadert. 
‘De dood die groeit’, zegt Campert. Je houdt 

hem niet op afstand, zoals in je jonge jaren. En 
dat moet je ook niet willen. Juist de dood wordt 
op latere leeftijd meer en meer deel van het le-
ven. Je kunt hem beter tot je bondgenoot ma-
ken, hem in je laatste jaren ‘te vriend houden’. 
Dat zou wel eens erg belangrijk kunnen zijn om 
aanvaardbaar dood te kunnen gaan. Dat zal niet 
altijd gemakkelijk zijn, zeker niet als je er in je se-
niorentijd telkens weer en steeds vaker mee ge-
confronteerd wordt. De dood die groeit en daar-
mee neemt het leven af, hoe je het ook wendt of 
keert. Maar, één heel belangrijke tip wil ik hier 
toch meegeven: vergeet niet het leven te koes-
teren totdat je zelf gaat! Nog is het maart, maar 
het voorjaar dient zich alweer aan. Geniet ervan!

Uw voorzitter

Bericht van 12 maart 2020 
Beste KBO- en PCOB-leden,
   
Het kabinet heeft, samen met het RIVM, voor 
heel Nederland aangescherpte maatregelen 
aangekondigd. Hierin is ook een aantal zaken 
gezegd over senioren:

• Vermijd grote groepen.
• Senioren moeten ook het openbaar vervoer 
mijden en sociale contacten beperken.
• Werk zoveel mogelijk thuis.

Omdat de KBO-PCOB-leden tot de aange-
merkte risicogroep behoren, is ons dringende 
advies aan alle leden:
Schort alle niet-noodzakelijke bijeenkomsten en 
contacten op, tot het einde van de maand maart.
We snappen dat dit een ingrijpend advies is, 
maar we proberen op deze wijze ons steentje 
bij te dragen aan waar premier Rutte toe op-
roept, dat we de bestrijding van deze ziekte 
met alle Nederlanders aanpakken.
Uiteraard is dit een advies, geen verplichting. 
Mocht u meer informatie willen, kijk op rivm.nl 
voor de meest actuele informatie rondom het 
coronavirus of bel de plaatselijke GGD.

HET CORONAVIRUS (COVID-19) VERSPREIDT SNEL OVER DE WERELD
Daarom deze extra nieuwsbrief van Seniorenorganisatie KBO-PCOB voor de leden van KBO en 
PCOB met een update rondom het coronavirus.

De algemene ledenvergadering van 26 maart in de Roskam gaat in verband met het coronavirus 
daarom ook NIET door. U hoort bijtijds wanneer deze plaatsvindt.

Tot slot, bij deze ook een oproep om extra zorg 
te hebben voor uw naasten die een grote kans 
hebben op vereenzaming. Dit kan een familie-
lid zijn, of een buur. Hopelijk is er een moment 
dat u hem of haar bijvoorbeeld kunt bellen, zo-
dat we samen deze periode goed doorkomen.

Hartelijk dank voor uw begrip

Het RIVM heeft de meest actuele informatie op 
hun website staan. Daar vindt u ook de veel 
gestelde vragen en informatiefilmpjes over het 
Coronavirus https://www.rivm.nl/coronavirus/
covid-19
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Bieb
1 mei 2020, van 10:00 tot 12:00 uur, 
Bibliotheek Bemmel
Kosten: gratis
Kennismaken met nieuwe digitale technieken?
Kom naar de bieb, ervaar het zelf en praat mee! 
Op 1 mei kun je tijdens een demonstratie kennis-
maken met ‘Virtual Reality’.
Virtual Reality (VR) is een computertechniek waar-
bij het lijkt alsof je in een andere wereld bent. Zet 
in de bieb een VR-bril op en kijk eens rond in een 
rustgevend koraalrif, het drukke centrum van de 
wereldstad Dubai of maak een spectaculair ritje 
in een achtbaan. We gaan ook samen in gesprek 
over de toekomst van Virtual Reality.
Meld je aan via bemmel@obgz.nl 

De Minkhof Bemmel 
Open dag op zaterdag 18 april 
Op deze dag wordt het boerengolf op ons terrein 
(Molenwei 57 in Bemmel) officieel in gebruik ge-
nomen en is de feestelijke opening van ons nieuwe 
kippenverblijf. Dankzij de inzet van vrijwilligers is 
er een prachtig verblijf gerealiseerd. De dag be-
gint om 10.00 uur met de ingebruikname van het 
kippenverblijf. Om 11.00 uur is de opening van 
het boerengolf met de afslag door een team van 
de Gemeente en van De Minkhof. Hierna is er ge-
legenheid om na te praten onder het genot van 
een drankje en hapje. Ook zijn er deze dag diver-
se rondleidingen op de Minkhof met verschillende 
activiteiten. De feestelijke dag wordt afgesloten 
om 15.00 uur.

Werkrelaties

Anja Berns
Educatie

Voor informatie over cursussen 
zie website: 
www.kbobemmel-doornenburg.nl
Voor vragen, aan- en afmelden 
kunt u contact opnemen met 
Anja Berns, liefst per E: 
sab.anjaberns@gmail.com
T: 06 16714168 en/of José van 
Rossum, T: 0481 461856
Telefonisch zijn wij alleen te 
bereiken tussen 16.00-18.00 uur
(ma.t/m vr.)

Betalingen
Indien u het cursusgeld 2020 
nog niet heeft voldaan, verzoe-
ken wij u deze zo spoedig moge-
lijk over te maken op banknum-
mer: NL77RABO010.57.09.948 
t.n.v. Stichting Senioren Actief 
Bemmel o.v.v. naam cursus of 
activiteit en uw naam.

Maatregel ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus
In samenspraak met wethouder Aart Slob gemeente Lingewaard 
hebben wij besloten dat tot 31 maart 2020 de cursussen en acti-
viteiten van Senioren Actief Bemmel worden stopgezet. We pro-
beren zoveel mogelijk onze cursisten en deelnemers per mail te 
informeren. Misschien kunnen wij niet iedereen bereiken, aan u de 
vraag om zoveel mogelijk dit bericht te ventileren. Zodra wij meer 
informatie hebben over het opstarten van de cursussen en activi-
teiten informeren wij u zo spoedig mogelijk. 
Met vriendelijke groet, namens overige bestuursleden
Anja Berns

Meer Bewegen voor Ouderen
Wij zijn gestart met een tweede groep en er zijn nog enkele 
plaatsen vrij. De lessen worden wekelijks op de donderdag ge-
geven door Jessie Bakker, aanvang om 15.00 uur in CC de Kinkel 
te Bemmel. 
Yoga
Op diverse tijden en dagen zijn er nog enkele plaatsen vrij. 

Interesse: volg een proefles. U kunt daarvoor contact opnemen 
met Anja Berns of José van Rossum.
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LENTE

We hunkeren naar de lente
de winter laten we achter ons
kijk om je heen
alles schiet in bloei

Krokussen, tulpen, hacinten
de natuur ontwaakt
de natuur lacht ons toe
we worden warm van binnen

in ons hart voelen we de zomer
onze neus ruikt de natuur
volle bloemen aan de struiken
mooi fruit aan de bomen

maar nog even wachten
geniet van de lente
de knoppen, het ontspruiten
de natuur ontwaakt

SPREUK VAN DE MAAND
MIJN DARTEL DOET HET WEER

LOESJE
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L E N T E
F E E S T

Marianne Cartwright

HET LENTEFEEST KOMT ER WEER AAN
Waar blijft de tijd! Hoort u dat ook zo vaak 
om u heen? Voor ons gevoel hebben we 
nog maar net het Lentefeest van vorig jaar 
achter de rug en nu zijn we dan alweer de 
voorbereidingen aan het treffen voor dit 
jaar! Weet u het thema van vorig jaar nog? 
De Sixties; en het werd een heerlijke mid-
dag met film en muziek. 

Dit jaar zal het feest in het teken staan van 
het naderende Songfestival. De keuze van 
de muziek hebben we inmiddels gemaakt 
en onze geluidsmannen Erik Lentjes en zijn 
vader gaan daar weer een mooie vorm aan 
geven. 

Laat u maar weer verrassen en kom op 
donderdag 23 april naar CC de Kinkel. We 
starten om 14.30 uur en de zaal gaat open 
om 14.00 uur. Bent u er eerder, dan mag u 
plaatsnemen in de foyer om ons de gele-
genheid te geven de laatste….. op de i te 
zetten. De toegang is gratis en voor koffie, 
thee, een drankje en wat lekkers wordt na-
tuurlijk weer gezorgd.

Wij – Marianne Cartwright,  Marianne Peper-
kamp, Cyl van Gend en Ineke Koreman van 
de commissie “Ontmoeting” zien u graag 
komen! 
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ADOPTIE

Al jaren in een standaard,

gestoken in een plastic hoes,

smacht ik vol ongeduld

naar de eerste regendouche

Ik ben een prachtig exemplaar

Groot en sterk. Diepdonkergroen

Kon ik maar mijn armen spreiden

Iemand houden in ’t fatsoen

Mijn bazin,een lieve dame,

is helaas wat slecht ter been

Als het waait of als het regent

kan ze zéker nergens heen

Bij toeval ziet een trouw bezoekster

mij daar stil en nutt’loos staan

Met fiat van de eig’nares

ben ‘k opgewonden meegegaan

Al twee dagen na vertrek,

in heerlijk zachte miezerregen,

heb ik mijn eerste taak volbracht

Het  voelde als een hemelzegen

Geweldig dat u mij kunt afstaan

zonder dat de lege plek u deert

Dank je wel! ‘k Kan eind’lijk redden 

‘k Word levenslang geadopteerd

Maria v. Zutphen- Verheijen
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Op dinsdag 25 februari stonden de Opperstal-
meesters van CV De Blauwe Pony’81 te trappelen 
om al hun gasten te verwelkomen in De Roskam.
Deze zitting moest een heel bijzonder feest wor-
den met ruimte voor een lach en een traan. Na de 
opening met het Opperstallied werden de twee 
Opperstalmeesters Henk Bergamin en Stef Wie-
rink herdacht die hen in het afgelopen jaar ontval-
len zijn, met een knipoog naar boven werd er daar-
om even geproost op deze twee goede vrienden! 
De zaal was snel vol en er genoten bijna 200 men-
sen van een hele gezellige middag met muziek en 
dans. Het optreden van Marc Willemsen als “het 
Bemmels Mins “wist iedereen te boeien en veel 
gebeurtenissen in Bemmel werden door hem op 
de hak genomen.
Jos de Waal opende met het lied: “in iens bun je 
vijf en zestig” en Marcel Leijser kreeg de zaal zin-
gend mee met zijn feestlied. De Veulentjes traden 

op met een eigen lied en het Duo Nays danste de 
sterren van de hemel!
*Ferdinand Ebben, alias Ferdinandus, maakte er 
met zijn buut een vrolijke boel van en gaf aan het 
eind ook nog even een lesje Bemmels dialect.
Tot slot zong het Koor van de Vorige Eeuw een 
aantal Eigenheimsche Carnavalskrakers en werd 
de middag afgesloten met het lied “morgen is het 
weer Aswoensdag”, altijd weer voor velen een 
emotioneel moment!
De Opperstals kijken zeer tevreden terug op deze 
vrolijke en gezellige Seniorenzitting en kijken nu al 
uit naar volgend jaar! U ook?

* De Blauwe Pony en haar Opperstals zijn ge-
schokt door het bericht van het plotselinge over-
lijden van Ferdinand Ebben.

Marianne van Eechoud

Seniorenzitting 2020

Marc Willemsen stopt dit jaar met 
zijn optreden als ‘t Bemmels Mins. 
Sinds 1982 vertolkte hij deze rol 
tijdens de pronkzittingen van de 
Blauwe Pony.

“Ik hè mien namelijk vurgenomme, 
um nie mèr as Bemmels mins terug te 
komme. Dus gin blad vur de mond 
deze lèste keer, want ut Bemmels 
mins kum toch nie wèr!”
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Café “De Roskam” 
Dorpsstraat 95 Bemmel • 0481 - 46 14 77

Een gezellige zaal voor al uw feesten:
• Bruiloften, Receptie’s en Ko�etafels
• Familiefeesten met warm/koud bu�et 
• Bedrijfsfeesten, vergaderingen en 

bijeenkomsten • Catering  
• Logementverhuur

Het Wapen 
Samen Eten  Drinken  Terras l l l

Dorpsstraat 52  6681 BP  Bemmel l l

www.hetwapen.com  0481-459943 l

Veja Bloemen
Markt 51
6681 AG Bemmel
Tel.: 0481-462483

    ASSENBURG E-mail: info@vejabloemen.nl

Kom naar onderstaand verkooppunt en laat u adviseren!

DA Drogisterij & Parfumerie van Appeldoorn
Dorpsstraat 45
6681 BL Bemmel
Tel. 0481-450 267
OPEN: ma 13-18 u, di-do 9-18 u, vr 9-20 u, za 9-17 u.

COMPLETE BRIL OP UW STERKTE
INCLUSIEF GRATIS OOGMETING!

verkrijgbaar bij D.A. Drogisterij van Appeldoorn

EYELOVE BRILLEN IN BEMMEL

Bril op sterkte
voor veraf óf 

dichtbij

COMPLEET

€49

Multifocale bril
met standaard 
leesgedeelte

COMPLEET

€99

Multifocale bril
met breder 

leesgedeelte

COMPLEET

€149

Keuze uit 350 monturen!

Erilin Automatisering
advisering ▪ hard en software ▪ reparaties 

onderhoud ▪ service aan huis
maatwerk voor bedrijf, vereniging en particulier

Deellaan 62, 6681 EJ  Bemmel
Telefoon: 06-48737195 ▪ E-mail: info@erilin.nl

Internet: www.erilin.nl
 

Wij leveren uw nieuwe 
apparatuur geheel 

werkend bij u thuis af.  
Naderhand nog vragen? 

Wij helpen u snel op weg!

Vraag vrijblijvend 
informatie.  

Ook 
voor het 
oplossen 
van al uw 

pc of 
laptop 

problemen!

V i c a r i e s t r a a t  1 0   -   6 6 8 5 A N  H a a l d e r e n
 M:  06 51 51 46 34 

info@druk ker i jpenta .nl
w w w.druk ker i jpenta .nl

Voor  a l  uw digita le  druk werk ,
van ont werp tot  e indproduc t
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VRIJHEID  GEEF  JE  DOOR! 
BEMMEL   3 - 4 - 5 mei 2020

3 mei  HERDENKINGSCONCERT in de Theaterkerk Bemmel m.m.v. 
   Het NATIONAAL VROUWEN JEUGDKOOR
   o.l.v. de Letse dirigent Sigvards Klava
14.30 uur Aanvang concert    (kerk open vanaf 13.30 uur)
   Entree € 10,00 p.p. incl. kopje koffie bij binnenkomst
4 mei  DODENHERDENKING
18.30 uur  Herdenkingsbijeenkomst in de Theaterkerk te Bemmel
19.35 uur  Stille tocht naar het Oorlogsmonument bij kasteel De Kinkelenburg 
20.00 uur 2 minuten stilte, Wilhelmus en kranslegging
5 mei  BEVRIJDINGSDAG
11.00 uur  Wandelaars halen het bevrijdingsvuur op in Huissen 
12.15 uur Korte plechtigheid bij de Maria kapel op de Heuvel
13.30 uur  Op de Markt in Bemmel wordt het bevrijdingsvuur ontstoken
14.00 uur Bevrijdingslunch / Dorpsfeest op het marktplein 
   Deelname lunch € 2,50 p.p.

Kaartverkoop voor het Herdenkingsconcert en/of de Bevrijdingslunch bij Boekhandel De Toren, 
Dorpsstraat 42 te Bemmel of bij de bestuursleden van St. deBOL.

Stichting deBOL       Informatie www.debolbemmel.nl 

Regelmatig heeft u de afgelopen jaren in de Majje 
kunnen genieten van de combinaties van aqua-
rellen van Hai Verstappen en gedichten van Wilma 
Peters. Eind maart, bij het begin van de lente, pre-
senteren zij in de boekhandel “De Toren van Bem-
mel” een bundel met heel nieuw werk. Het boekje
heet “Bomen in Bemmel”. Het smeedt karakte-
ristieke en voor velen van ons herkenbare, plek-
ken in Bemmel in beeld en woord aan elkaar. Sa-
men vormen deze locaties een reeks. Het boekje 

is door de nummering van de plaatsen en de aan-
wezigheid van een kaart heel geschikt voor een 
zogenaamde poëziewandeling door ons dorp 
(ongeveer 5 km). Kijk- en leesplezier gegaran-
deerd, ook de stappenteller zal tevreden zijn. 
Het boekje (€8,00) en de aquarellen zijn tijdens 
en na de presentatie verkrijgbaar in de boekhandel.

Wilma Peters
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Sociaal Domein:
Vacature
Doornenburg:
Herman Vetsuypens
T: 06 54228873
Educatie: 
Anja Berns
T: 06 16714168 
Ontmoeting: 
Marianne Cartwright
T: 0481 462124
Ledenservice Lief- en Leedfonds:
Ans vd Burgt
T: 0481 465560
Vrijwillige Ouderen Adviseurs:
Gerda v.d. Pasch
T: 0481 462179
Marleen Beneken
T: 024 3223006
Klussenhulpdienst: Meldpunt SWL
T:  088 2552555
meldpunt@swlingewaard.nl
Inloopmaaltijden Liduina:
T: 0481 470600

Vraag & Aanbod:
Ineke Koreman
T: 0481 461975
korefrank@planet.nl
Belastingservice leden:
Dhr. R. Haegens
T: 0481 462256
Dhr W. van Meerkerk 
T: 0481 463001
Ger Stokman
T: 06 48833073
Rijbewijskeuringen:
Regelzorg in Elst
T: 088 2323300
De Weddam in Arnhem
T: 026 3611741
J. van Remmen in Velp
T: 026 3636208
G. Gootjes in Nijmegen Oost
T: 024 3236553
Goedkope Keuringen
T: 085 48 83 616
www.goedkopekeuringen.nl

BELANGRIJKE CONTACTPERSONEN

Majje no. 4 verschijnt op woensdag 
29 april 2020. Inleveren kopij, foto’s en 
dankbetuigingen t/m woensdag 15 
april 2020. E-mail: 
redactie@kbobemmel-doornenburg.nl 
of Kinkelenburglaan 30, 6681 BJ Bemmel

SENIOREN ACTIEF BEMMEL

Maandag:  Toneel (Jong Belegen)
 09.30 - 11.30 uur 
 Yoga  
 10.00 - 11.00 uur
 11.15 - 12.15 uur
 13.45 - 14.45 uur
 15.00 - 16.00 uur
 Bridge 
 13.30 - 16.30 uur
Dinsdag:  Yoga 
 09.30 - 10.30 uur
 11.00 - 12.00 uur
 15.30 - 16.30 uur
 17.00 - 18.00 uur
 Bridge  
 13.30 - 16.30 uur
 Tai Chi  
 18.45 - 19.45 uur
 20.00 - 21.00 uur
Woensdag:  Koersbal  
 18.30 - 20.30 uur
 Instuif, 1e en 3e wo.
 14.00 - 16.00 uur
 Bingo, 2e en 4e wo.
 14.00 - 16.00 uur
 Tai Chi
 09.30 - 10.30 uur
Donderdag:  Line-dance  
 09.30 - 11.30 uur
 Seniorenkoor 
 10.00 - 11.30 uur
 Creatief  
 13.30 - 15.30 uur
 Gym, bew. voor ouderen
 14.00 - 15.00 uur
 15.00 - 16.00 uur
 Seniorenorkest 
 09.15-11.00 uur
Vrijdag:  Yoga 
 10.00 - 11.00 uur
 Sjoelen 
 14.00 - 16.00 uur
Wo-do-vr: Biljarten 
 13.00 - 17.00 uur

Voor verdere informatie kunt u 
contact opnemen met:
Anja Berns
T: 06 16714168 
José van Rossum 
T: 0481 461856

COLOFON

KBO – afdeling van Bemmel tot Doornenburg
 Brouwerslaan 46
 6681 EA Bemmel
 redactie@kbobemmel-doornenburg.nl
 www.kbobemmel-doornenburg.nl
Voorzitter:  Ben Platenkamp
 T: 0481 354615  -  voorzitter@kbobemmel-doornenburg.nl
Secretaris:  Tonnie Bruins-van Vugt
 T: 0481 461034  -  secretaris@kbobemmel-doornenburg.nl
Vicevoorzitter:  Henk Peperkamp
 T: 0481 463636
Penningmeester:  Henk van de Looi
 T: 0481 462941 
 penningmeester@kbobemmel-doornenburg.nl
Ledenrekening:  NL14RABO 010.29.23.302
Cursusrekening:  NL77RABO 010.57.09.0948 t.n.v. Stichting Senioren Actief Bemmel
Redactie:  Gonny Lamers-Froon
 T: 0481 462369
 Henk Peperkamp
 Tonnie Bruins-van Vugt
 redactie@kbobemmel-doornenburg.nl
Advertenties: Martin van Asten
 T: 0481 462619
 M: 06 38483679  -  martinvanasten@hetnet.nl
Ledenadministratie: Waltraud Schipperheyn
 T: 0481 465011  -  waltraud.schipperheyn@gmail.com
Bezorging Majje, KBO-PCOB blad:
 Henny Ebben 
 T: 06 13161668  -  h.ebben@hetnet.nl
 Johan Jansen
Druk: Drukkerij Penta
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      Senioren 
      Ondersteuning 
      Lingewaard 

 

Ondersteuning en begeleiding voor senioren 

 
Edwin Mons  06-19088103  
www.seniorenondersteuninglingewaard.nl 
 
Het is niet wat wij u kunnen bieden, maar wat u geboden wilt hebben 



Welkom in de wereld van 
Thijssen…

Dorpstraat 50e - Bemmel 
Tel. 0481 - 47 04 90
www.oogzorginbemmel.nl

brilmode I contactlenzen I optometrie

U bent welkom, ongeacht waar u bent verzekerd

Wij regelen en verzorgen voor u begrafenissen en crematies.
U kunt 24 uur per dag bij uw dierbare zijn, zonder eerst een 
afspraak te moeten maken in het Afscheidshuys Lingewaard.
Ook wanneer u de uitvaart niet door ons laat verzorgen.

Doktor Poellstraat 2  |  6681 BV Bemmel 
info@uitvaartverzorging-lingewaard.nl 
www.uitvaartverzorging-lingewaard.nl 

Dag en nacht bereikbaar:  06 421 160 93

Martijn Janssen, erkend audicien

De Pollenbrink 5 - 6681 JA Bemmel
Telefoon 0481-769 037
E-mail janssenhoorzorg@gmail.com

www.janssenhoorzorg.nl

de Plak 17, 6681 DN BEMMEL | fransknorthmakelaardij.nl | tel. 0481 763 963

NO CURE, NO PAY!

Laat ons uw huis verkopen, 
u betaald ons alleen bij succes!

BENU servicepunt Automaat

Voor deskundig en persoonlijk advies

BENU Apotheek Teselaar
Teselaar 6a, 6681 BG Bemmel
0481 - 45 07 02
ma t/m vr 8.30 - 17.30 uur

AANDACHT VOOR AL JOUW GEZONDHEIDS VRAGEN

BENU servicepunt Jumbo Bemmel


