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

redactie@kbobemmel-doornenburg.nl

Van de redactie
En toch wordt het weer lente. Je ziet het, je 
ruikt het en je voelt het. Ondanks de pande-
mie weet de natuur ons toch weer te verras-
sen en gaat gewoon haar eigen gang zon-
der zich iets aan te trekken van alles waar 
wij zo druk mee zijn. En gelukkig ook maar: 
het leven is altijd de winnaar. Dat vieren we 
ook met Pasen: nieuw leven, nieuw licht, nieuwe kansen. 
Ondertussen zijn de meesten van ons ook wezen stemmen voor de 
Tweede Kamerverkiezingen. En nu maar afwachten welk kabinet er 
uiteindelijk op de paleistrappen zal komen te staan. De grootste op-
dracht is het terugbrengen van alle “normale” dingen, maar of dat 
zal worden wat wij ervan verwachten? We zullen het zien. De meeste 
van onze leden zullen nu de eerste vaccinatie al wel gehad hebben of 
anders heel snel krijgen. Wat een klus om zeventien miljoen Neder-
landers ordentelijk te prikken. Je zult het maar moeten organiseren.
De redactie heeft haar maandelijkse klus ook weer geklaard: een 
lente-Majje. Weer helemaal vol met verhalen, mededelingen, ge-
dichten. Gewoon weer een gezellig, boordevol clubblad, dat je 
trots op je koffietafel kunt laten slingeren.
We zijn erg benieuwd of er al veel kaarten (uit de februari-editie) 
gebruikt zijn. Hebt u daar iets over te vertellen, laat het ons maar 
weten. Ze kunnen trouwens nog steeds gebruikt worden, want 
aandacht voor elkaar is tijdloos. We willen ook graag starten met 
een nieuwe rubriek: Prietpraat. Alle leuke verhalen en opmerkin-
gen van (klein)kinderen kunt u hierin kwijt! We kijken vol verwach-
ting uit! Veel leesplezier en een mooie lente!
Henk Peperkamp
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DE REDACTIE VAN DE MAJJE 
De redactie (Tonnie Bruins, Henk 
Peperkamp, Gonny Lamers), 
neemt de vrijheid om aange-
leverde kopij al dan niet op te 
nemen en -indien nodig- zelf te 
redigeren, uiteraard met volle-
dig behoud van de kern van de 
boodschap.

Prietpraat
We willen graag een nieuwe rubriek opstarten in de Majje! Velen van 
ons voeren regelmatig gesprekjes met kleinkinderen. En heel vaak ge-
beurt het dat er dan hilarische, komische en onvergetelijke uitspraken 
door de kleintjes gedaan worden. Het zou leuk zijn om die hier in de 
Majje te publiceren in de rubriek: Prietpraat. Zoek eens in uw geheu-
gen of u nog iets van die prietpraat kunt vinden en of u het de moeite 
waard vindt die aan de lezers van de Majje toe te vertrouwen. De re-
dactie (en de lezers) zien vol verwachting uit naar uw “Prietpraat”.
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WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN

IN MEMORIAM

Mevrouw C.M.M. Theloosen-Bosch
Mevrouw M.E.C. Nijs-Jeurissen 
De heer P.H.G. Theloosen

Mevrouw B.H.T. van Vorsselen-Jansen
Mevrouw C.G. Bos 

Mevrouw L.H.C.H. 
Cornelissen-Lemmers

De heer J.T.F.M. Otemann 
De heer K. Vos

BEDANKJE
Willy Janssen, Ineke Cobussen, 
Nanny Uiterlinden, bedanken 
het KBO-bestuur hartelijk voor 
de leuke attentie die zij kregen 
t.g.v. hun verjaardag.

WIJZIGING
Verhuisd? Geef ons dan uw nieuwe adres door. 
Of bent u niet verhuisd, maar heeft u wel een nieuw e-mailadres, bank-
rekeningnummer of telefoonnummer? Geef ons door wat gewijzigd is.
AFMELDEN
Het lidmaatschap opzeggen dient schriftelijk of per e-mail aan de 
ledenadministratie te geschieden en kan tot en met 1 december 
van het lopende verenigingsjaar. 
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het 
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
Aangezien u het lidmaatschap aangaat per kalenderjaar, wordt bij 
tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap dan ook geen res-
titutie over een deel van het jaar gegeven. De gehanteerde op-
zegtermijn is noodzakelijk omdat onze jaarlijkse bijdragen aan de 
Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) en Koepel 
Gepensioneerden (KG) ook in rekening worden gebracht op basis 
van het aantal leden per 1 januari van het nieuwe verenigingsjaar.
Daarnaast worden de oplagen van De Majje en het 50+ Magazine 
ook vooraf ingekocht op basis van het aantal leden.
Uw wijziging of afmelding kunt u doorgeven aan:
Ledenadministratie Seniorenvereniging KBO Bemmel-Doornenburg,
Brouwerslaan 46, 6681 EA Bemmel
ledenadministratie@kbobemmel-doornenburg.nl

BEDANKT
De afgelopen weken hebben he-
laas na jaren van noeste arbeid 
voor de vereniging Jan Baars, 
Jos Kersten en Martin van Asten 
om gezondheidsredenen hun 
taak neer moeten leggen. 
Jan was bezorger van de bladen 
in een deel van de Klappenburg 
in Bemmel; Jos bezorgde de bla-
den in Lent.
Martin zorgde dat er adverten-
ties in de Majje kwamen te staan 
en zorgde dat er voldoende be-
zorgers waren.
Wij danken deze vrijwilligers voor 
hun tomeloze inzet en wensen ze 
veel beterschap.

GEZOCHT (RESERVE-)BEZORGERS
U krijgt iedere maand de Majje en het 50+ Magazine in de brievenbus. 
Dit wordt bij de Seniorenvereniging KBO Bemmel-Doornenburg ver-
zorgd door vrijwilligers. We kennen binnen ons verspreidingsgebied 
42 rayons en dus zijn er ook 42 vrijwilligers iedere maand bezig met 
het rondbrengen van de bladen. De groep bezorgers die voor de ver-
spreiding van de bladen zorgt is een trouwe en goed functionerende 
groep. Helaas valt er wel eens een bezorger weg en moet die plaats 
opgevuld worden. In de laatste maand hebben we 2 opengevallen 
plaatsen moeten opvullen. Deels kan dit vanuit de reservelijst. Dit is 
een lijst met namen van leden die eerder hebben aangegeven bladen 
te willen gaan bezorgen. Deze lijst dunt nu erg uit en we zijn dus op 
zoek naar reservebezorgers. In Gendt, Doornenburg, Huissen en Lent 
hebben we een chronisch tekort. Hebt u enkele uren per maand tijd 
over en hebt u interesse om deze bladen rond te brengen? 
Hebt u interesse? Neem dan contact op met Erik Bruins, 
ledenadministratie@kbobemmel-doornenburg.nl of via 
M: 06 21904543
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Van onze voorzitter
Ben Platenkamp

Als u dit leest hebben we de landelijke verkiezingen al weer achter de rug. Sommige partijen zijn 
hun overwinning nog aan het vieren en andere likken hun wonden. De formatie van een nieuw 
kabinet voor vier jaren is in volle gang. U hebt op 15, 16 of 17 maart gestemd op één van de vele 
partijen. Daarmee heeft u uw steun toegezegd aan een regerings- of oppositiepartij. Interessant 
is nu vast te stellen waarop u gestemd hebt als het gaat om wat wij als senioren belangrijk vinden.

In onze Seniorenvereniging KBO Bemmel-Door-
nenburg zijn we van mening dat de volgende 
zaken voor ons senioren heel belangrijk zijn.
1 Welvaart; voldoende financiële middelen heb-
ben om in ons levensonderhoud te voorzien.
2 Gezondheid; redelijk gezond blijven en kun-
nen leven met de beperkingen die we krijgen.
3 Wonen; voldoende betaalbare en passende 
woonruimtes voor senioren creëren.
4 Zorg: voor onszelf, anderen en natuur en kli-
maat (kinderen en kleinkinderen) zorgen.
5 Kennis en informatie; op de hoogte blijven, 
digitalisering en cursussen/scholing.
6 Welzijn; ons gelukkig voelen in de levensjaren 
die ons nog resten.
Welke partij heeft op welke van deze belangen 
vanuit haar visie op de toekomst van Neder-
land en de Nederlanders accent gelegd?

Op het gevaar af partijen tekort te doen wil ik 
toch een bescheiden poging wagen op die vraag 
een eerste antwoord te geven. Mogelijk kan het 
u aan het denken zetten over uw stemkeuze bij 
de Tweede Kamerverkiezingen van enkele weken 
geleden. 
De VVD formuleert haar visie globaal en liberaal: 
zij wil een Nederland dat internationaal meetelt 
en waar het voor burgers (im)materieel goed toe-
ven is. Accent: gezonde welvaart.
De PVV wil naar een Nederland voor de Neder-
landers (b.v. de grenzen sluiten), zodat veel geld 
overblijft voor zorg, woningen enz. Accent: nati-
onale welvaart. 
Het CDA pleit voor economisch herstel van Ne-
derland (meer burgers met vast werk en inko-
men) en voor meer omzien naar elkaar. Accent: 
betaalbare zorg.

D66 heeft een Europees Nederland voor ogen, 
dat politiek w.b. klimaat, onderwijs/kennis, wo-
ningbouw en immigratie, keuzes maakt. Accent: 
brede zorg en kennisontwikkeling.
De SP is gefocust op gelijkheid van mensen en 
wil een socialer Nederland waarin de materiële 
en financiële opbrengsten eerlijker verdeeld wor-
den. Accent: (welvaarts)zorg.
De PvdA wil een Nederland met burgers die 
meer gelijkwaardig zijn en w.b. werk, inkomen, 
huisvesting en zorg gelijke rechten en plichten 
hebben. Accent: brede zorg.
GroenLinks opteert voor een veel groener Ne-
derland en voor veel minder marktwerking in 
zorg, onderwijs en andere sectoren. Accent: zorg 
voor mens en natuur.
De CU heeft een door geloof ingegeven visie: 
de mens weegt en wikt (en besluit vooralsnog op 
deze aarde) en God beschikt (uiteindelijk hierbo-
ven). Accent: welzijn.
50PLUS kiest voor een eclectische benadering: 
op alles, waarop enige (vooral materiële) winst 
valt te behalen voor de senioren, wordt ingezet. 
Accent: geen.

En nu opnieuw de vraag aan uzelf: aan wie gaf 
u uw stem? Waarop hebt u ingezet? En gaat uw 
partij zich er ook aan houden? Echter, uw keuze 
verplicht niet alleen uw partij zich te houden 
aan haar programma en er als regerings- of op-
positiepartij de komende vier jaren voor te zor-
gen, dat die hoofdaccenten ook daadwerkelijk 
gerealiseerd worden. Uw keuze, daarentegen, 
verplicht ook u als stemmer om uw partij woord 
te laten houden! 
Oftewel ook hier geldt: adel verplicht!

STEMMEN OP EEN PARTIJ: ADEL VERPLICHT!
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Uit de aarde fluistert lente
Struiken, bomen juichen leven
Knoppen breken uit hun dwangbuis
Hunk’ring gaat door ’t luchtruim zweven

Warme dagen strooien hoop rond
Vrieskou lijkt nog slechts gerucht
Doch winter blijkt soms onvoorspelbaar 
Boekt verdekt zijn afscheidsvlucht

Prille lente dartel, kwetsbaar
moet zich tegen winterstrijd verweren
tot hun medaille is gekeerd
Een kruimel vorst kan haar bezeren

Lente baart haar feesttapijt
Spoort vogels tot een jubeltoon
Haar zachte licht en onbevangenheid
strijken onze harten schoon

Maria v. Zutphen-Verheijen

Maart
MAART: LENTEMAAND
Maart is afgeleid van MARS:
De god van de oorlog en de natuur
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DE BOERIN EN HAAR 
EYAFJALLAJÖKULL 

OFWEL 
VOORJAARSSCHOONMAAK

De IJslandse vulkaan Eyafjallajökull

Gordijnen moesten afgehaald,
toch liet ze hem met rust
totdat de as was neergedaald
en zijn woede was geblust…

Vikinggedrag , zo masculien,
ze had het al zo vaak gezien!
Pas als hij weer bij zinnen kwam,
kon ze weer lekker aan de gang

Dat was meestal na een dag of drie,
dan had ze thuis weer de regie
Zo zou het deze keer ook gaan,
haar glimlach kon hij niet weerstaan!

Wilma Peters

CONTRIBUTIE 2021
In verband met het niet doorgaan van de Alge-
mene Ledenvergadering 2020 is door het bestuur 
besloten om de contributie voor 2021 (evenals in 
2020) te handhaven op € 22,00 per lid.
Nieuwe leden ingeschreven voor 1 oktober beta-
len voor 2021 € 22,00.
Nieuwe leden ingeschreven ná 1 oktober betalen 
€ 10,00 voor de rest van 2021.
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Bij tus-
sentijdse beëindiging van het lidmaatschap wordt 
- gelet op onze lopende verplichtingen aan der-
den - geen restitutie over een deel van het jaar 
gegeven.

Automatische incasso
Het grootste deel van onze leden heeft voor de 
inning van de contributie een incasso-machtiging 
afgegeven. 
Op 28 februari 2021 is de automatische incasso 
van de contributies 2021 voor die leden verwerkt.
Voor nieuwe leden zal in de loop van het jaar nog 
enkele keren een incasso plaatsvinden.

Betaling contributie
Betaling van de contributie 2021 door leden (zon-
der incasso-machtiging of bij storneren) dient vóór 
15 april 2021 op de rekening:
NL14 RABO 0102 9233 02 ten name van KBO af-
deling Bemmel-Doornenburg bijgeschreven te zijn.
Bij niet tijdige betaling of niet kunnen incasseren 
(storneren i.v.m. onvoldoende saldo, terugboeking 
of dergelijke) volgt in april 2021 een brief van de 

penningmeester met het verzoek tot betaling. In 
verband met de hoge porti- en bankkosten bren-
gen wij u hiervoor wel € 1,00 extra in rekening.

Machtiging
Er is ook nog een aantal leden dat (bij aanmelding 
in het verleden) nog geen automatische machti-
ging heeft verstrekt, maar dat destijds heeft aan-
gegeven om zelf voor de betaling van de contri-
butie te zorgen.
Aan hen verzoeken wij dit alsnog te doen. Gelet 
op het groot aantal leden van onze seniorenver-
eniging werkt dit het efficiëntst voor de adminis-
tratieve vastlegging en verwerking daarvan.
Hiervoor hoeft u alleen maar een e-mail te sturen 
aan: ledenadministratie@kbobemmel-doornenburg. 
Daarin geeft u aan dat u onze vereniging machtigt 
om incasso-opdrachten te sturen naar uw bank 
om de jaarlijkse contributie te innen, onder ver-
melding van uw IBAN-rekeningnummer en de juis-
te tenaamstelling. 
De machtiging kunt u overigens ook per brief ver-
sturen naar onze Ledenadministratie, p/a Brou-
werslaan 46, 6681 EA Bemmel.
Zie voor nadere info over de Machtiging onze 
website ‘kbobemmel-doornenburg’. 
De Machtiging is opgenomen in het ‘Aanmel-
dingsformulier’ dat u kunt vinden onder het kopje 
‘Ledenadministratie’.

De penningmeester, 
Ruud Rouwmaat
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SNEEUWPRET, DUS NIET

O.K. We schrijven het sneeuwweekend van 
6-7-8-februari 2021. Ons land werd overvallen 
door een behoorlijk pak sneeuw. Prachtige plaat-
jes uit de natuur van diverse plaatsen op de t.v. De 
echte liefhebbers konden eindelijk hun hart weer 
eens ophalen. Ook ik heb er ‘s zondags van geno-
ten maar de volgende dag, (‘s maandags) ging het 
goed mis. Tijdens het sneeuwruimen in de ach-
tertuin moest het pad naar de poort sneeuwvrij 
worden gemaakt. Een flink pak sneeuw van pak-
weg ongeveer 40 centimeter zou ik wel eens even 
wegscheppen, dus ging ik vlot aan de gang en 
toen ik bijna klaar was voelde ik op een gegeven 
moment een hevige pijn midden op de borstkas 
met een uitstraling naar links. Ondanks de kou be-
gon ik hevig te transpireren. Zo goed en kwaad als 
het nog ging ben ik naar binnen gegaan waar mijn 
vrouw zag dat het niet goed was en meteen de 
dokter heeft gebeld. Deze was er vrij snel en heeft 
op haar beurt gelijk de ambulance gebeld. Zo kon 
het gebeuren dat ik binnen drie kwartier vanaf het 
sneeuwruimen in het ziekenhuis belandde. Bij de 

eerste onderzoeken was het al vrij snel duidelijk 
wat er aan de hand was en werd mij verteld dat 
ze me een nachtje wilden houden, omdat ze de 
andere dag nog wat uitgebreidere onderzoeken 
wilden doen, onder andere een hartkatheterisatie. 
Uit dit onderzoek werden de vermoedens van de 
cardioloog bevestigd. Deze kwam met de mede-
deling dat ik een flink hartinfarct had gehad, dat 
ze drie verstoppingen hadden gezien in de krans-
slagader en dat een operatie op korte termijn on-
vermijdelijk was. Dit zag ik echt niet aankomen en 
ik kan je zeggen dat dat best wel even keihard 
binnenkomt temeer omdat ik hiervoor nooit klach-

ten heb gehad. Maar goed, het is wat het is, er 
kon wat aan gedaan worden en dat gebeurde dan 
ook. ’s Woensdags werd ik overgebracht van het 
CWZ naar het Radboud UMC en kwam de chirurg 
mij bezoeken op de afdeling en vertelde hij mij 
dat ik de volgende dag (donderdag) geopereerd 
zou worden. Na een operatie van bijna 4,5 uur, 
waarbij ze de verstopte aders hebben vervangen 
met aders uit het been kwam ik bij uit de narcose, 
zonder dat ik van de operatie zelf ook maar iets 
heb gemerkt. Natuurlijk kwamen de pijntjes nog 
wel, met name de wondpijn. Vooral de ribben-
kast, want die hebben ze helemaal open gehad. 
Maar al met al, de operatie was volgens de chirurg 
geslaagd en ik werd twee dagen later (zaterdag) 
weer teruggebracht naar het CWZ voor verdere 
behandeling. Tot mijn grote verbazing mocht ik 
drie dagen later (dinsdag) al naar huis. Alles bij el-
kaar heb ik slechts acht dagen in het ziekenhuis 
gelegen. Eenmaal thuis mocht ik helemaal niets 
doen. Dus de eerste drie weken heel rustig aan 
gedaan met iedere dag een lichte verbetering, 

maar wel gauw erg moe. Vervolgens ging ik dage-
lijks kleine wandelingetjes maken en dat ging ook 
steeds beter. Intussen ben ik begonnen met de 
revalidatie in het ziekenhuis, twee keer per week 
onder begeleiding van de fysiotherapeut een uur 
werken aan de conditie en op die manier weer 
proberen om op het oude niveau te komen. Het 
valt nog niet mee maar, we zetten door want het 
leven is nog veel te mooi ondanks alle perikelen 
van de afgelopen tijd. Blijf gezond.

Martin van Asten   
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Praten over het weer; 
het is zó afgezaagd, 

maar toch ontkomen we er vaak niet aan. “Maart 
roert z’n staart” is het gezegde; nou, daar wer-
den we inmiddels wel mee geconfronteerd! In fe-
bruari mochten we al een beetje proeven van het 
voorjaar en voelde het zonnetje zo lekker op je 
gezicht. De e-bike weer van het slot gehaald en 
een fijne lange fietstocht gemaakt. En enthousi-
ast - want ja, dan begint het gewoon toch te krie-
belen - begonnen met wat opruim- en schoon-
maakwerkzaamheden. De grote schoonmaak, 
zoals die in vroegere tijden werd gehouden, kom 
je volgens mij niet zo veel meer tegen. Wat ik wèl 
in krant en tijdschrift in deze periode tegenkom 
zijn richtlijnen en tips voor wie geen idee heeft 
hoe vaak iets schoongemaakt dient te worden. 
En door dat rotvirus moeten we natuurlijk ook 
wel extra alert zijn op de hygiëne. Nu vind ik me-
zelf echt geen viespeuk maar toch maar eens het 
artikel in de Gelderlander gelezen met de 10 tips 
uit “Het grote poetsboek” van schoonmaakgoe-
roes Marja Middeldorp en Diet Groothuis. Het 
zijn tips voor het grondig reinigen van 10 “bacil-
lenvangers” waaronder matrassen, keukenkast-
jes, zeepbakjes en plafonnières. Die laatste - en 
daar heb ik er wel een paar op de beneden- en 
bovenverdieping- bleken bij nadere inspectie in-
derdaad aan een poetsbeurt toe. Nu is het na-
tuurlijk niet slim om op mijn leeftijd in m’n eentje 
de trap op te klimmen, dus de komst van mijn fij-
ne hulp maar even afgewacht. Toen later de lam-
pen aan het plafond waren losgeschroefd zagen 
we wel een heleboel stof, vermengd met nogal 
wat verongelukte vliegen; best onsmakelijk! Dus 
ouderwets een sopje gemaakt en alles grondig 

gereinigd. Maar ja, dan moeten die plafonnières 
ook weer teruggeplaatst en vastgeschroefd wor-
den en dat lukte ons potverdrie toch niet bij al 
die dingen en hadden we daarbij hulp nodig. Die 
kwam wat later gelukkig van haar man, dus ook 
weer opgelost, maar toen uiteindelijk pas 1 tip 
van de 10 afgerond. Tegen de tijd dat het Pasen 
is zijn we vast een stuk verder op dreef. Evenals 
de natuur, waar alles ook weer volop groeit en 
bloeit. En als we dan ook nog eens wat meer vrij-
heid mogen krijgen… dan zou het zomaar eens 
een Zalig Pasen kunnen worden! Dat wens ik ie-
dereen van harte toe. 

met Ineke Koreman
Even bijpraten

Gratis aangeboden
Kalenders met foto’s van mooie 
plekjes en gebouwen; een uit-
gave van de Historische Kring 
Bemmel. Jaar 1995 en 1999 t/m 

Gevraagd
Wie wil en kan mij helpen met 
mijn stamboom uit te zoeken? 
Ik ben 71 jaar en niet zo heel erg 
handig op internet. U kunt mij 
bereiken via:
leniehuet@gmail.com 
Ik woon in de wijk Klein Rome.
Graag hoor ik van iemand iets. 
Bij voorbaat dank en groetjes 
van Lenie van Huet.

2007. Missie- zendingskalenders 
met prachtige afbeeldingen in 
kleur uit diverse landen.
1984 t/m 1987, 1989 en 1990
6 Oude blikjes (verschillende 
grootte) “Zeeuwse babbelaars”.
De liefhebber mag contact met 
mij opnemen:
Ineke Koreman
T: 0481 46 19 75
Email: korefrank@planet.nl
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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

Martijn Janssen, erkend audicien

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

www.janssenhoorzorg.nl

         
         Mirjam van Kempen 
Karstraat 31   6681 LB Bemmel 
          Tel. 06 27 164 908 
Email: mirjam@debascule.nu 
 Website: www.debascule.nu 
 
  massage met kleding aan 
    ter ontspanning en om 
     klachten te verlichten 
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Bij het lezen van deze aanhef moeten jullie niet 
denken dat ik een talenknobbel heb. Integendeel! 
Met steenkolen-Engels of gebroken Duits kan ik 
me nog wel een beetje redden, maar van de Fran-
se taal heb ik helemaal geen (Franse) kaas gege-
ten. ‘Je ne sais pas’ dat weet ik dan nog wel (of 
niet), maar veel verder kom ik echt niet. Onlangs 
zat ik te luisteren naar het radioprogramma Ar-
beidsvitaminen. Ik ben verzot op dit programma 
omdat ze vaak nummers uit de jaren zestig draai-
en. Terwijl ik een broodje at, hoorde ik uit de radio 
plots een bekend nummer. Ik werd weer geraakt 
door de schoonheid van een oud Frans lied. Het 
begon met een kort piano-intro en ik herkende het 
meteen. Bij de eerste tune werd ik de jaren zestig 
ingezogen en voor ik het wist zat ik in de keuken 
met luide stem met de zanger 
mee te zingen: ‘Tu me dis que tu 
l’aimes. Je sais, oui tu dis vrai’. De 
muziekkenners onder de Majje-
lezers zullen vast wel weten dat 
dit de eerste regels zijn van een 
bekend nummer van Johnny 
Hallyday getiteld ‘Tes tendres 
Années’. Anderen zullen het 
herkennen van de Nederlandse 
versie van Willeke Alberti (Spie-
gelbeeld). Net als toen, zo’n zes-
tig jaar geleden, kwam het liedje 
ook nu weer als een aangename 
surprise bij me binnen. Ik begon 
te mijmeren. Hoe komt het toch 
dat onze generatie, bij het horen 
van zo’n ouderwetse evergreen, 
gelijk weet om welk liedje het 
gaat? Bij vrijwel elk nummer ko-
men er herinneringen en beel-
den naar boven. Alsof die gedachten goed be-
waard zijn gebleven in een schatkistje ergens in 
onze bovenkamer. De taal maakt op dat moment 
geen donder uit. Of het nou Frans, Duits, Engels of 
Italiaans is, we blèren alles mee.  Het door Freddy 
Quinn gezongen nummer ‘Jungen komm bald wie-
der’ komt net zo gemakkelijk uit onze keel als het 
‘Buona, buona notte bambino mio’ van Rocco Gra-
nata. En zo verging het me dus ook met dit Franse 
liedje: ‘Tes tendres Années’. Ongemerkt belandde 
ik in 1963, het jaar dat Johnny Hallyday met dit 
nummer doorbrak. Een tijd dat we op zondag, na 
de verplichte kerkdienst en de Zondagse soep, om 
13.30 uur aan de radio gekluisterd zaten om maar 
niets te hoeven missen van de ‘Teenager Muziek 
Parade’. Het programma werd uitgezonden via Ra-
dio Luxemburg en als we na veel gekraak de ope-

ningstune ‘Ready Teddy’ van Cliff Richard hoorden, 
wisten we dat we de juiste afstemming hadden 
gevonden. De hitparade bestond hoofdzakelijk uit 
Engelse rocknummers, Duitse Schlagers, Gert Tim-
merman en Anneke Grönloh. Het was dan ook een 
verrassing dat zomaar uit het niets een Franstalig 
nummer de hoogste binnenkomer was. De idolen 
Elvis en Cliff verdwenen naar het tweede plan en 
alle aandacht ging nu uit naar Johnny Hallyday, een 
nog onbekende wilde rockzanger met een stoere 
kop en een mooie kuif. Na het luisteren van deze 
hitparade trokken we op de late zondagmiddag 
naar de Dorpsstraat om bij Theet Verweijen (nu 
Moos) een ijsje of een frietje te kopen. Dáár, bij 
Verweijen, hing aan de gevel ook een prachtig rre-
clamebord van: “De man van de knakworst”. Het 

had iets magisch. Vooral ook 
omdat het een hangplek was van 
Bemmelse nozems die allemaal 
Johnny Hallyday probeerden te 
imiteren. Met eenzelfde kuif, le-
ren jack, smalle hoogwaterbroek 
en glimmende schoenen hingen 
ze over hun opgepoetste brom-
mers. En maar proberen indruk 
te maken op passerende meis-
jes met petticoat en opgestoken 
suikerspinkapsel. Ofschoon het 
cafetaria van Theet Verweijen 
maar een smal pijpenlaatje was 
met een bankje en een schuiflo-
ketje om de bestelling door te 
geven, stond er wel een jukebox. 
Tsjonge, wat vond ik dat een ge-
weldig apparaat. Ik herinner me 
nog als de dag van gisteren dat 
een nozem met zijn meisje het 

cafetaria betrad en dat hij quasi-nonchalant naar 
de jukebox liep. Uit zijn broekzak grabbelde hij een 
muntje, wierp het in de jukebox en drukte de ge-
wenste toetsen in. Terwijl het mechanisme op zoek 
ging naar het juiste singletje, liep hij stoer richting 
zijn meisje met een veelbetekenende blik van: Let 
op, nou kum ut! Het duurde even voordat de arm 
met de gevoelige naald op het vinyl neerdaalde. 
Na een wat krasserig begin klonk het piano-intro 
gevolgd door het bekende openingszinnetje: ‘Tu 
me dis que tu l’aimes’. Denkbeeldig zag ik Johnny 
Hallyday voor me staan. Op dat moment werd het 
nummer ‘Tes tendres années’ (vertaling: de tedere 
jaren) voor eeuwig in mijn geheugen opgeslagen.

Willy Bongers

TU ME DIS QUE TU L’AIMES
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SWL: Samenwerken aan een Dementievriendelijk 
Lingewaard 
Binnen het platform Dementievriendelijk Linge-
waard is er veel aandacht voor dementie. 
Dementie herkennen en weten wat te doen?
Je probeert iemand te bellen, maar je bent op-
eens kwijt wie je wilde spreken. Of je hebt moeite 
om op woorden of namen te komen. Wanneer je 
ouder wordt, vergeet je dit soort dingen steeds 
vaker. Gewone dingen zoals koffiezetten of je 
hobby’s, kunnen steeds moeilijker gaan. Meest-
al is dit onschuldig, maar dit kan ook een eerste 
teken van dementie zijn. Meestal ziet de partner 
of een familielid dat er kleine dingen veranderen. 
De persoon zelf heeft meestal nog nergens last 
van. Welke veranderingen als eerste zichtbaar 
worden, verschilt per persoon. 
Mogelijke verschijnselen die op dementie kunnen 
duiden:
- vergeetachtigheid bijv.: vergeten van afspraken 
  of vergeten welke dag het is
- vaak herhalen van dezelfde vragen of verhalen
- vaak op zoek zijn naar spullen
- er onverzorgder gaan uitzien
- achterdochtiger worden
Vermoedt u dementie bij uw naaste?
Bespreek de twijfel over dementie met uw naaste 
en geef advies om dit met de huisarts te bespreken.  
Een tijdige diagnostiek is heel belangrijk.
De behoefte aan zekerheid over de diagnose is 
groot. Zo is er gelegenheid om tijdig toekomst-
plannen te maken. Daarnaast draagt een goede 
begeleiding, uitleg over de ziekte en lotgeno-
tencontact bij aan een grotere mate van welzijn. 
Gespecialiseerde hulpverleners helpen U graag.
Voor meer info kijk op:
www.netwerkdementiearnhemeo.nl
www.swlingewaard.nl
Doe de gratis online basistraining Goed omgaan 
met dementie: 
www.samendementievriendelijk.nl/trainingsaanbod

SWL: Gezocht vrijwillige coördinator voor start 
Alzheimercafé Lingewaard
Mensen met dementie hebben behoefte om te 
praten over wat de ziekte voor hen betekent en 
wat de gevolgen ervan zijn in hun dagelijkse le-
ven. Goede voorlichting en kennis over de gevol-
gen in het dagelijks leven, het nog zo lang mo-
gelijk actief kunnen blijven en hoe er mee om te 
gaan, geeft zowel mensen die het treft als hun 
mantelzorgers houvast en steun. In een Alzhei-
mer Café komen al deze onderwerpen maande-
lijks aan de orde en kunnen mensen ervaringen 
met elkaar delen en van elkaar leren. Mensen 
voelen zich hierdoor minder alleen staan in het 
dementieproces.  
In het najaar van 2019 is een coördinatieteam 
van de Zandse kerk vol enthousiasme gestart 
met het organiseren van een Alzheimer Café in 
de gemeente Lingewaard. Alles stond in de start-
blokken om in maart 2020 te starten. En toen 
kwam corona. Dat zorgde ervoor dat alles rond 
het Alzheimer Café stil kwam te liggen. Intussen 
zijn we een jaar verder en corona is nog steeds 
een grote spelbreker en onzekere factor. Maar 
wij vertrouwen erop dat in het najaar weer meer 
mogelijk is.
Voor deze nieuwe start zijn wij nu op zoek naar 
een vrijwillige coördinator. Als coördinator draag 
je zorg voor de algehele organisatie van het Alz-
heimer Café Lingewaard, de financiën en de sa-
menwerking met Alzheimer Nederland. Je voert 
regelzaken uit samen met het bestuur van de 
Zandse kerk, enthousiaste vrijwilligers en betrok-
ken organisaties. In een werkgroep bestaande uit 
gespreksleiders en organisaties zoals RijnWaal, 
STMR, Buurtzorg, Zinzia Zorggroep en SWL wor-
den de onderwerpen voor de avonden bepaald. 
Als coördinator geef je samen met alle betrokke-
nen vorm aan de avonden. 
Ben je een organisator pur sang? Zit samenwer-
ken in jouw bloed? Wil je graag een bijdrage leve-
ren aan een positieve benadering van dementie 
en een podium bieden aan mensen die te maken 
krijgen met dementie? Dan is deze vrijwilligers- 
vacature wellicht iets voor jou. 
Heb je belangstelling of vragen over deze vrijwil-
ligersvacature dan kun je contact opnemen met 
bestuurslid Herman Geerts via M: 06 43435592 
of via E- mail:  bestuurslidASF@zandsekerk.nl

VVeejjaa  BBllooeemmeenn
Markt 51
6681 AG Bemmel
Tel.: 0481-462483

    ASSENBURG E-mail: info@vejabloemen.nl

Werkrelaties
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MUZIEK IN CORONATIJD
Hoeveel muziek voor mij betekent heb ik nooit zo-
veel beseft als in deze Coronatijd. Nu allebei mijn 
koren nagenoeg platliggen moet ik het doen met 
vooral muziek beluisteren. En om mijn stem gaan-
de te houden af en toe zingen, in je eentje. Ik mis 
ook verschrikkelijk het concertbezoek. Wij waren 
gewend in de Kersttijd naar de Messiah te gaan. 
Later met mijn zus, toen ik ook alleen kwam te 
staan, ook naar het Weihnachtsoratorium in Musis 
in Arnhem. Dat was meestal de zondag voor Kerst. 
Een middagvoorstelling. We lunchten samen en 
daarna de concertzaal in. Genieten. De Bachtrom-
petten in dit stuk, zo feestelijk. In de Paastijd naar 
de Mattheus, in de Stevenskerk in Nijmegen. Een 
van de eerste keren was de uitvoering in de Ver-
eeniging in Nijmegen. Bomvol, heel veel jeugd, 
waartoe ik mezelf ook rekende, gezien dat het vele 
jaren geleden is. Het Gelders Orkest, o.l.v. Carel 
von Caraguly, een gastdirigent. Een grote forse 
man. Die uitvoering herinner ik me nog altijd als 
heel bijzonder. Want toen de laatste noot van het 
slotkoor had geklonken begon men te applaudis-
seren. De dirigent stond nog met zijn gezicht naar 
koor en orkest. Hij maakte een driftig, afwerend 
gebaar met zijn armen achterwaarts. Zo van: stil, 
weg met dat geklap! En het werd stil, heel stil. En 
in die stilte verliet iedereen de zaal. Een grotere 
hommage aan de uitvoerenden is niet denkbaar. Zo 
mooi vond ik dat. Na de Mattheus, het lijdensver-
haal, hoort er eigenlijk ook geen applaus. Stilte is 
dan meer passend. Ik heb er nog altijd moeite mee 
als mensen te vroeg gaan klappen. Zo erg vind ik 
dat, alsof je een mooie vaas kapot gooit. Jaren ge-
leden was ik in Verona, in Italië. Life opera, avond-
voorstelling, buiten. Italianen gillen dwars door 
een aria heen als ze iets mooi vinden: “Bellissimo! 
Maestro”! Echt verschrikkelijk. Op YouTube vind je 
soms echte pareltjes. Ik koester die en beluister ze 
regelmatig. Pas ontdekt een prachtige uitvoering 
van de Mattheus, door Tölzer Knabenchor, Hof-
kapelle München, dirigent Christian Fliegner. Die 
concentratie waarmee die kinderen zingen. Ook 
een jonge evangelist, zo’n heldere stem. Het ont-
roert me als ik dat zie en hoor. Ik word er blij van. 
Want dan denk ik: “Gelukkig, het sterft niet uit. 
Deze muziek zal blijven klinken. Altijd.” Muziek kan 
je optillen, maar ook vloeren als als het zo intens bij 
je binnenkomt. Dat is het mooie van muziek, het 
heeft vele facetten. Ieder mens interpreteert het 
weer anders. Hoezeer je op jezelf wordt terugge-
worpen ervaart men in deze coronatijd. Ik wens u 
en mezelf kracht toe om vol te houden. Dat er licht 
gloort aan het eind van de tunnel.

Marie-Therese

BIEB: Online interactieve workshops april-mei 
2021 via Zoom of Teams
Workshop genealogie.
Elke maandagochtend van 10:00-11:00 uur via 
Teams: In deze workshop leer je hoe je informa-
tie over jouw stamboom opzoekt. Tijdens deze 
workshop volgt een korte uitleg van de mogelijk-
heden die internet en de diverse archieven ons 
bieden.
Oefenen met het gebruiken van uw Digi-D.
Elke dinsdagochtend van 10:00-11:00 uur via 
Teams: Vind u het gebruiken van uw Digid ook 
lastig? Zou u hiermee willen oefenen? In deze 
online workshop laten we u stap voor stap zien: 
Hoe u kunt inloggen met uw Digid op een web-
site van b.v. de Overheid, de Belastingdienst, uw 
zorgverzekeraar, de GGD, etc. Hoe u online een 
afspraak kunt maken voor een coronatest of vac-
cinatie (zodra u daar een uitnodiging voor ont-
vangen hebt!) Hoe u extra veilig kunt inloggen 
met uw Digid door gebruik te maken van de Di-
giD-App op uw mobiele telefoon of tablet. 
Online workshops over veilig internetten. 
Elke woensdagochtend van 10:00-11:30 uur via 
Zoom. Als je veilig wilt internetten, is het belang-
rijk dat jouw Windows-computer goed beveiligd is 
tegen computervirussen. Tijdens de online work-
shop ‘Veilig internetten op een Windows-compu-
ter’ leer je hoe je dit voor elkaar krijgt.
Phishing en WhatsApp-fraude. 
Elke donderdag van 10:00-11: 00 uur via Teams: 
tijdens de workshop ‘Phishing en WhatsApp-frau-
de’ leer je hoe je omgaat met mails van afzenders 
die jouw gegevens willen hebben. Ook leer je hoe 
je veilig kunt Whatsappen of online bankieren. 
Weet u niet hoe u Zoom of Teams moet gebrui-
ken. Bel dan de digitale hulplijn van de Bibliotheek 
Gelderland Zuid en zij helpen u graag verder! 
T: 024 3274999
Wilt u deelnemen aan een van onze workshops? 
Mail naar msteegh@obgz.nl of bel: 06 86 80 72 57

LENTE

ALLES NAAR DE

KNOPPEN

EN TOCH

GEWELDIG

LOESJE
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Sociaal Domein:
Vacature
Doornenburg:
Herman Vetsuypens
06 - 54 22 88 73
Educatie: 
Anja Berns
06 - 16 71 41 68 
Ontmoeting: 
Marianne Cartwright
0481 - 46 21 24
Ledenservice Lief- en Leedfonds:
Ans vd Burgt
0481 - 46 55 60
Vrijwillige Ouderen Adviseurs:
Gerda v.d. Pasch
0481 - 46 21 79
Marleen Beneken
024 - 32 23 006
Klussenhulpdienst: Meldpunt SWL
T:  088 - 25 52 555
meldpunt@swlingewaard.nl
Inloopmaaltijden Liduina:
0481 - 47 06 00

Vraag & Aanbod:
Ineke Koreman
0481 - 46 19 75
korefrank@planet.nl
Belastingservice leden:
René Haegens
0481 - 46 22 56
Wim van Meerkerk 
0481 - 46 30 01
Ger Stokman
06 - 48 83 30 73
Rijbewijskeuringen:
Regelzorg in Elst
088 - 23 23 300
De Weddam in Arnhem
026 - 36 11 741
J. van Remmen in Velp
026 - 36 36 208
G. Gootjes in Nijmegen Oost
024 - 32 36 553
Goedkope Keuringen
085 - 48 83 616
www.goedkopekeuringen.nl

BELANGRIJKE CONTACTPERSONEN

Majje no.4 verschijnt op donderdag 
29 april 2021. Inleveren kopij, foto’s en 
dankbetuigingen t/m woensdag 14 
april 2021. 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
06 -16 71 41 68 
José van Rossum 
0481 - 46 18 56

COLOFON

Seniorenvereniging KBO Bemmel-Doornenburg
 Brouwerslaan 46, 6681 EA Bemmel
 redactie@kbobemmel-doornenburg.nl
 www.kbobemmel-doornenburg.nl
Voorzitter:  Ben Platenkamp
 0481 - 35 46 15
 voorzitter@kbobemmel-doornenburg.nl
Secretaris:  Tonnie Bruins-van Vugt
 06 - 55 80 63 33
 secretaris@kbobemmel-doornenburg.nl
Vicevoorzitter:  Rien van Eldijk
 0481 - 46 42 37
 vicevoorzitter@kbobemmel-doornenburg.nl
Penningmeester a.i.:  Ruud Rouwmaat
 0481 - 46 50 55
 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
 0481 - 46 23 69
 Henk Peperkamp
 Tonnie Bruins-van Vugt
 redactie@kbobemmel-doornenburg.nl
Advertenties: Rien van Eldijk
 0481 - 46 42 37
 vicevoorzitter@kbobemmel-doornenburg.nl
Ledenadministratie: Erik Bruins
 06 - 21 80 45 43
 ledenadministratie@kbobemmel-doornenburg.nl
Bezorging Majje en 50+ magazine:
 Henny Ebben 
 06 - 13 16 16 68
 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 

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!



Welkom in de wereld van 
Thijssen…

Dorpsstraat 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

Maak een afspraak op finzie.nl/bemmel
voor een gratis oriënterend gesprek 

Een aanpassing 
aan je huis of 
een aanvulling 
op je pensioen?

Benieuwd naar jouw mogelijkheden? 
Maak dan een vrijblijvende afspraak 
met financieel coach Theo Nas 
van Finzie Bemmel en bespreek je 
situatie in een (online) gesprek.

Jouw financieel coach in Lingewaard en 
Nijmegen-Noord: 
Theo Nas  De Pollenbrink 3  
06 10 098 602

Verzilver de overwaarde van je huis!

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!


