
SAB
start weer op

Wie gaat
onze auto rijden?

Een ouderwets
gezellige 

verjaardag!

Nr. 06 juli 2021Nr. 06 juli 2021



OPENINGSTIJDEN:
Ma t/m Do  10.00 - 17.30 uur
Vrijdag  10.00 - 21.00 uur
Zaterdag  10.00 - 17.30 uur
Zondag  12.00 - 17.30 uur

Karstraat 95 Huissen 7 dagen per week open! 026-326 99 00 

15.000 m2 woonplezier onder één dak

Voor sfeervolle meubels, keukens, slaapkamers, woontextiel en accessoires kijk jansentotaalwonen.nl

METSEL- EN TEGELWERK - TIMMERWERK
 ONDERHOUD - RENOVATIE
 WONINGAANPASSINGEN

T: 0481 465466      M: 06 53630271   
www.giddingkleinbouw.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!

         
         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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INHOUD Van de redactie.

Puffend achter mijn pc zit ik te schrijven voor 
de Majje. Net als op de kalender de zomer 
begint, is het warme weer ook  gearriveerd. 
De eerste tropische dagen hebben we al binnen. 
Wel even wennen, maar ook genieten. Het vakan-
tiegevoel krijg je dan gratis thuis bezorgd. Het ziet er trouwens 
naar uit dat we deze zomer weer voorzichtig echt aan vakanties 
mogen gaan denken en misschien nog wel op reis kunnen. Dat 
zou geweldig zijn na die vervelende laatste anderhalf jaar! Nu 
de vaccinatie helemaal op stoom ligt, worden de vooruitzichten 
allemaal wat rooskleuriger. Maar laten we voorzichtig blijven!

Het is onze vereniging gelukt om in een mum van tijd het ge-
vraagde bedrag binnen te harken van Lingewaard Doet. De op-
roep uit de vorige Majje om uw voucher te doneren voor de 
opstart van de dorpsauto werd in een paar dagen volledig door 
u beantwoord. Hartelijk dank daarvoor. De voorzitter vertelt in 
deze Majje hoe het verder gaat, want er moet een auto aange-
schaft worden, de organisatie moet op poten gezet worden en 
er moeten vrijwilligers komen die gaan chaufferen! Maar onze 
club is niet voor een kleintje vervaard en dat gaat vast helemaal 
in orde komen. 
De SAB gaat voorbereidingen treffen om na de zomer weer op 
te kunnen starten met alle activiteiten, die door de corona zo 
lang stil gelegen hebben. Veel leden zitten te popelen om weer 
met hun lessen te kunnen starten of weer met hun (re)creatieve 
activiteiten aan de slag te gaan. Hopelijk gaat dat allemaal weer 
gebeuren in september.
Verder in deze Majje veel verhalen, gedichten en andere inte-
ressante onderwerpen die u weer door de zomer heen kunnen 
loodsen. De redactie wenst u een fijne zomer, veel leesplezier 
en hoopt dat we elkaar snel in levende lijve kunnen gaan ont-
moeten.

Henk Peperkamp
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.

Reageren of zin in schrijven in de Majje? 
Mail naar: redactie@kbobemmel-doornenburg.nl
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WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN

IN MEMORIAM

Mevrouw M.E.T. Janssen-Helsen
Mevrouw A.A.T.M. Vermasen-Remie
Mevrouw M.J.A. van Aalten-Janssen
De heer E.W.M. Bouwmeister
Mevrouw A.M.F. van Haperen
Mevrouw W.A.A. van de Riet

Mevrouw W.A.M. Graven-Borgers
Mevrouw A.J. Janssen-Buurman
De heer V.M. van Hoek

De heer P.A. Lemmen
De heer H.Th.M. Bongers
De heer H.J.P. Huisman

Mevrouw W.M.A. Holterman
De heer M.T.A. van Deelen
De heer J.A.D.S. Bertjens
De heer J.H.A.S. Stark
Mevrouw J.T.M. Barbier
Mevrouw A. Hofman

BEDANKJE
De heren T. Philips,  W.v. Diessen, 
Hofman en dames Peters-Rijken 
en Opgenoort-Thomassen be-
danken het KBO-bestuur harte-
lijk voor de leuke attentie die zij 
kregen t.g.v. hun verjaardag.

Mede namens mijn vrouw wil 
ik het bestuur, de bezorgers, 
Henny Ebben en Johan Jans-
sen bedanken voor het bloe-
metje dat ik kreeg nadat ik, na 
een lange periode in het zie-
kenhuis, weer thuis was. Het 
doet ons goed dat er met ons 
meegeleefd wordt. Tevens wil 
ik Maria Ebben bedanken voor 
het rondbrengen van de Majje 
tijdens mijn afwezigheid. Hope-
lijk kan ik het te zijner tijd zelf 
weer doen. 
Groeten Ben Kersten

Uw wijziging of afmelding kunt u doorgeven aan:
Ledenadministratie Seniorenvereniging KBO Bemmel-Doornenburg, 
Brouwerslaan 46, 6681 EA Bemmel, of via een e-mail aan: 
ledenadministratie@kbobemmel-doornenburg.nl 
Zie voor verdere info onze website: 
www.kbobemmel-doornenburg.nl/ledenadministratie

THEO BEDANKT
Jarenlang bezorgde Theo Weide-
veld de Majje bij onze sponsors 
in Bemmel. Hij genoot daarvan, 
maar het werd voor hem een 
steeds zwaardere opgave. Zijn 
mobiliteit werd steeds minder en 
in goed overleg met Theo is be-
sloten dat hij zijn taak overdraagt. 
Hij was nog zo enthousiast en 
gedreven dat hij de taak alleen 
wilde overdragen als bij ervan 
overtuigd was dat deze goed 
overgenomen werd. Theo ont-
zettend bedankt voor jouw inzet.

BEZORGERS
In eerdere edities heb ik een oproep gedaan voor (reserve)-bezor-
gers en reserve-coördinatoren. Gelukkig hebben zich enkele leden 
aangemeld die reserve-coördinator willen worden én die ook be-
reid zijn om in te vallen als bezorger als we omhoog zitten. Dit is 
geweldig nieuws en dank aan deze leden. We zoeken toch nog 
steeds (reserve)-bezorgers in Gendt, Doornenburg, Huissen, Lent 
en Elst. Hebt u enkele uren per maand tijd over en hebt u interesse 
om deze bladen rond te brengen? Neem dan contact op met Erik 
Bruins, ledenadministratie@kbobemmel-doornenburg.nl of via 
06 - 21 80 45 43
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Nu echter komt het er op aan om iedereen die 
erbij betrokken is in optimale stelling te krijgen 
en vanuit ‘pole position’ de auto te laten starten 
en vertrekken. Daar komt heel wat voor kijken. 
Om daarvan enig idee te krijgen geven we hier-
onder een korte opsomming van de belangrijkste 
te regelen zaken:
1. Uiteraard een auto, en wel een elektrische, 
met een ruime instap, en met een betaalbare 
aanschaf- en onderhoudsprijs;
2. Een laadpaal voor de auto en dus een stand-
plaats, waar de auto kan worden opgeladen, ’s 
morgens opgehaald en ’s avonds en in de week-
enden kan worden geparkeerd;
3. Een mobiele telefoon (met een smart app 
voor de boekingen), waarmee de aanvraag van 
een senior en de reservering van een rit door de 
organisatie digitaal, snel en soepel verwerkt kan 
worden;
4. Een haalbaar financieel uitgavenperspectief 
over jaren om de dorpsauto een aantal jaren ‘aan 
de praat’ te houden;
5. Het zeker stellen van inkomsten: sponsorgel-
den, subsidiegelden, kleine bijdragen van alle 
gebruikers, en andere bronnen;
6. Iemand die de eindverantwoordelijkheid voor 
de algehele organisatie van het rijden van de 
dorpsauto op zich neemt; een coördinator orga-
nisatie dorpsauto (CODA);
7. Iemand die alle financiële zaken rondom aan-
schaf en exploitatie beheert; een coördinator fi-
nanciën (COFI);
8. En ‘last but not least’: werving van een fors 
aantal vrijwillige (taxi-)chauffeurs.
De eerste vijf punten zijn zo goed als rond. Op 
de punten 6 en 7 worden besluiten voorbereid. 
Wat betreft punt 8 is nog slechts vastgelegd 
dat elke chauffeur in beginsel één halve dag per 
twee weken rijdt. Dat geeft hem of haar de gele-
genheid er privé ook even ‘tussenuit te gaan’, als 
dat wenselijk is. Elke week beschikbaar zijn legt 
doorgaans een (te) grote claim op een vrijwilliger.

Hierbij doen we dus een oproep aan ieder, die 
kans ziet om één vaste ochtend of middag per 
twee weken beschikbaar te zijn, om in onze 
dorpsauto vanuit de vaste standplaats in Bemmel 
passagiers bij huis op te halen en te rijden naar 
een bestemming in Bemmel, Haalderen of Res-
sen. Het gaat dus altijd om kleine ritjes binnen 
de grenzen van genoemde drie Lingewaardse 
woonkernen. 
Iets voor jou? Meld je dan aan bij: 
Secretariaat Seniorenvereniging KBO Bemmel-
Doornenburg, Tonnie Bruins,
Brouwerslaan 46, Bemmel.
Telefoon: 0481 46 10 34 of 06 55 80 63 33
E-mail: bruinst58@gmail.com

Van onze voorzitter
Ben Platenkamp

Al bijna twee jaar zijn we bezig voorbereidingen te treffen om een elektrische auto 
op de weg te zetten voor senioren en mensen die slecht ter been zijn. Maar nu is het 
dan bijna zo ver. De aanschaf is op een oor na gevild, mede dankzij uw steun om vouchers van Lin-
gewaard Doet massaal te doneren aan dit initiatief. Enkel het Pinksterweekend was nodig om het 
gevraagde bedrag van € 2.500 ter verlichting van de aanschaf van onze dorpsauto voor Bemmel, 
Haalderen en Ressen binnen te halen! Daarmee zijn we als Seniorenvereniging KBO Bemmel-Door-
nenburg zeer verguld en danken iedereen hartelijk die daaraan zijn of haar steen of steentje heeft 

ONZE DORPSAUTO KOMT ERAAN, CHAUFFEURS GEZOCHT!
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IK ROEP JE

Zo plotsklaps een stem
die de rampspoed mij bracht
Als een stortvloed van kou
in een midzomerse nacht

Wég vliegt de lichtheid
De kleuren vervagen
Vluchtend mijn dromen
Wég jubel der dagen

Zomer waar ben je?
‘k Ben bang en ik huil  
Zólang onze vriendschap
Houd je niet voor mij schuil

Stuur me een straaltje
dat m’n pijn wat verzacht
Schenk me nog zomer
vóór winter mij wacht
met duistere dagen
en ijzige wind

Gestaag blijf ik roepen
je zoeken
totdat ik je vind

Maria v. Zutphen-Verheijen

Juni

JUNI: 
Juni is afgeleid van JUNO, 
godin van het licht
Beschermster van huwelijk, 
geboorte en vruchtbaarheid
Veel echtparen trouwden in 
juni, omdat ze geloofden in 
extra zegen van Juno

Heeft U er wel eens over nagedacht wat er allemaal 
bij komt kijken om iedere keer weer de Majje in op-
tima forma bij de leden in de brievenbus te krijgen? 
Hoeft ook niet want ik zal het U vertellen. Nadat 
de redactie (Gonny, Henk en Tonnie) zich over de 
inhoud hebben ontfermd, d.w.z. de advertenties en 
de aangeleverde copy goed verdelen in het blad en 
de drukker (Anniek) haar werk heeft gedaan wor-
den ze bezorgd bij Miriam in Haalderen die ze in 
dozen verpakt in pakketjes van 15 om 15.In totaal 
1950 stuks in ongeveer 12 dozen. Dit is voor later 
weer gemakkelijk bij het verdelen per rayon. Deze 
worden dan bij Henny Ebben bezorgd. Dan wor-
den er lijsten gemaakt met adressen voor de bezor-
gers zodat zij weten waar en bij wie ze moeten zijn. 
In totaal 42 lijsten voor evenzoveel rayons en vrij-
willige bezorgers. 17 lijsten voor het buitengebied 
(Haalderen,Gendt,Doornenburg, Angeren en Huis-
sen). 25 lijsten voor hoofdzakelijk Bemmel en nog 
enkele in Oosterhout en Lent .Dan nog 2 lijsten van 
de bezorgers. Al deze lijsten worden gemaakt door 
ledenadministrateur Eric Bruins en worden daarna 
bij Henny bezorgd. Op de dag voor de bezorging 
gaan Henny en Johan Jansen de Majje’s aftellen en 
in de tassen doen die door supermarkt Jumbo gra-
tis ter beschikking zijn gesteld. Het aantal Majje’s 
wordt dan op routevolgorde in kratten geplaatst. 
Diezelfde middag worden de 50+- bladen die U bij 
de Majje krijgt bij Theo Rikken bezorgd. Dat zijn er 
dus ook 1950 en die worden door Henny en Johan 
opgehaald en verdeeld over de 2 wijken. 750 voor 
het buitengebied en 1200 voor het resterende ge-
bied. De 50+- bladen zijn verpakt in bundels van 
40. De auto’s van Henny en Johan zitten dan prop-
vol. Op donderdagmorgen gaan ze de tassen en 
het aantal 50+boekjes afleveren bij de bezorgers, 
die een paar dagen eerder een mailtje hebben ont-
vangen dat de boekjes er weer aankomen en met 
het verzoek om de tas van de vorige keer klaar te 
leggen. Die nemen Johan en Henny dan weer mee 
voor de volgende keer. Vanwege corona worden de 
tassen bij de voordeur gezet en bellen ze even aan, 
dan weet de bezorger ook dat ze er weer zijn. Dit is 
zo ongeveer het verhaal over de voorbereiding en 
de bezorging van de  “Majje” en de 50+-bladen. 
Zonder ook maar iemand iets te kort te doen wil ik 
Henny en Johan toch even extra noemen in dit ver-
haal, die dus bijna iedere maand op  woensdagmid-
dag en donderdagmorgen druk zijn en samen on-
geveer 100 km afleggen om ze op het juiste adres 
te krijgen. Hierna is het aan de vrijwillige bezorgers 
om ze bij de leden in de bus te krijgen, maar dat 
gaat over het algemeen prima. Succes!!

Martin van Asten

VAN HET BEGIN 
TOT IN DE BRIEVENBUS
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Datum/locatie Activiteit Tijd
21-07/De Kinkel Bewegen op muziek / Tai Chi  13.00 - 13.45 uur
21-07/De Kinkel Biljarten 13.45 - 14.45 uur
21-07/ De Kinkel Bingo/Instuif 14.45 - 15.30 uur
21-07/De Kinkel Bridge 15.30 - 16.30 uur
21-07/De Kinkel Creatieve handvaardigheden  16.30 - 17.00 uur

Datum/locatie Activiteit Tijd
22-07/De Kinkel Engels 13.00 - 13.45 uur
22-07/ De Kinkel Levensfilosofie 13.45 - 14.30 uur
22-07/De Kinkel Toneel/Jong Belegen  14.30 - 15.15 uur
22-07/ De Kinkel Kijken op Kunst 15.15 - 16.00 uur
22-07/ De Kinkel Spaans 16.00 - 17.00 uur

Datum/locatie Activiteit Tijd
23-07/De Kinkel Line Dance / Psychologie  13.00 - 13.45 uur
23-07/De Kinkel Seniorenkoor 13.45 - 14.45 uur
23-07/De Kinkel Sjoelen/Koersbal  14.45 - 15.30 uur
23-07/De Kinkel Yoga 15.30 - 16.30 uur
23-07/De Kinkel Koken 16.30 - 17.30 uur 

Heeft  u al een aanmeldingsformulier ingevuld en ingeleverd, dan 
hoeft u zich alsnog niet opnieuw aan te melden. Het aanmeldings-
formulier vindt u elders in dit blad of aanvragen via de mail: 
sab.anjaberns@gmail.com

Vacature docent Engels
Voor onze cursus Engels zijn wij 
op zoek naar een docent(e) Engels 
Wat kunt u verwachten?
- u geeft les aan beginners en 
 gevorderde (niveau 3 havo) 
 volwassenen;
- grootte van de groep is 
  maximaal 15 personen;
- locatie: de Kinkel te Bemmel;
- 20 lessen van 1 ½ uur. 
- periode oktober tot en met 
  april op dinsdag- of   
  woensdagavond. 

Op zoek naar docent(e) Spaaans
Onze docente Spaans gaat 
weer terug naar haar vader-
land. Wij zijn op zoek naar een 
nieuwe enthousiaste docent(e). 
Wat kunt u verwachten?
- U geeft les aan volwassenen 
  (beginners en gevorderden); 
- de grootte van de groepen: 
  10 tot 12 personen;
- de lessen vinden plaats in 
  de Kinkel (zowel s ’avonds als 
  overdag)

Herstart activiteiten Senioren Actief Bemmel
De ontwikkelingen in de coronacrisis gaan ontzet-
tend snel. Het RIVM is optimistisch. De besmettin-
gen zijn gedaald. Er worden steeds minder mensen 
met corona in het ziekenhuis opgenomen. En het 
aantal mensen dat gevaccineerd wordt, stijgt hard.
Daarom heeft het kabinet enkele coronamaatre-
gelen losgelaten of aangepast. Belangrijk blijft 
natuurlijk dat we drukte blijven vermijden en ons 
allemaal aan de basisregels blijven houden. Dat 
betekent dat de activiteiten van Senioren Actief 
Bemmel grotendeels ook weer mogen worden 
opgestart. Echter wij hebben besloten op advies 
van Senioren Netwerk Lingwaard en de directie 
van de Kinkel dat wij niet eerder opstarten met 
onze activiteiten dan in september 2021. 
Eerst genieten van een mooie hopelijk coronavrije 
zomer met veel licht aan het eind van de tunnel. In 
september starten wij weer: fris, fruitig en “live”.

Voor ons is het belangrijk om te weten, wie er 
in september terugkomt en gaat deelnemen. 
Wij verzoeken u dan ook om u opnieuw weer 
aan te melden. Wilt u niet meer deelnemen, dan 
ook graag afmelden. (Schriftelijk op de bekende 
adressen (zie aanmeldingsformulier) of via mail: 
sab.anjaberns@gmail.com)
Aanmelden voor de diverse activiteiten is alleen 
mogelijk volgens onderstaand schema. Bent u ver-
hinderd, dan kunt u ook altijd de aanmeldingen 
inleveren op de bekende adressen (zie aanmel-
dingsformulier). Inleveren uiterlijk voor 1 augustus 
2021.  Heeft u vragen of opmerkingen, dan ver-
zoeken wij u deze te stellen tijdens de aanmelding. 

Op 21, 22 en 23 juli zijn enkele bestuursleden van 
Senioren Actief Bemmel aanwezig in de Kinkel.
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Vroeger, toen ik nog een jungske was, woonden 
we met ons gezin bij opa en oma onder één dak. 
De verjaardagen van de oudjes waren voor ons, 
het kleine grut, echte hoogtepunten.  We keken er 
altijd reikhalzend naar uit. De laatste hap van het 
avondeten was nog maar net door de keel, of de 
visite stond al op de stoep. Als iedereen binnen 
was, werd er snel geïnventariseerd hoeveel drank 
er nodig was en dan werd ik nog wel eens naar een 
kroeg gestuurd om drank en sigaretten te halen. 
Als beloning kreeg ik bij terugkomst warme cho-
colademelk en een dun plakje cake. Bij het eerste 
koffierondje was het nog rustig in de kamer en 
gingen de serieuze gesprekken over het slachten 
van het varken van de buurman, het kruiende ijs 
op de Waal, wat voor groente er dat jaar op het 
land kwam te staan en het ‘motje’ van de dochter 
van ‘die-en-die’. Na de tweede koffieronde en het 
eerste neutje werd het zo zoetjes aan luidruchtiger. 
Oom Gerard, een flinke kerel met een imposant 
figuur, ging dan staan, schraapte zijn keel, spreid-
de de armen alsof hij Onze Lieve Heer was en dan 
begon hij met zijn luide gezang. Ja…, oom Gerard 
was de tijd van Idols ver vooruit. Uit de la van het 
dressoir toverde mijn vader zijn mondharmonica 
tevoorschijn en zorgde daarmee voor de muzika-
le begeleiding. Het duurde niet lang of het hele 
kamerkoor zong uit volle borst mee: ‘Toen ik nog 
een jungske was van een jaar of zes’, ‘Heizewitzka 
vooruit geef gas’ en ‘Ik zou nog wel een borreltje 
lusten, holladiejee, holladiejo’. Allemaal inhaken en 
dan ging het verder met ‘Poes, poes, lelijke poes, 
wist je niet wat er gebeuren moes?’ Tussen het zin-
gen door waren er geen discussies maar werden er 
schuine moppen verteld. Er was er altijd maar één 
die het hoogste woord had en het hele gezelschap 
zat dan zeer aandachtig te luisteren. Op tafel geen 
toastjes, chips, nootjes of snacks, maar hooguit een 
stukje kaas of leverworst. De glaasjes waren gevuld 
met jonge jenever of een citroentje met suiker.  De 
kamer zag blauw van de rook en wat misschien het 
belangrijkste was, wat hadden die mensen een lol. 
Na een paar uur leut was het voor het aangescho-
ten gezelschap tijd om naar huis te gaan. Door-
gaans een luidruchtig tafereel; de dames stonden 
buiten nog met geknepen knieën tegen elkaar om-
dat ze anders in de boks zouden piesen van het 
lachen. Met het geklots van de klompen op de klin-
kers verdwenen de laatste gasten vrolijk zwierend 
in de duisternis. Ruim voor middernacht was het 
weer stil in huis. Meestal lag ik dan al in bed maar 
het vrolijke gezang dreunde nog wel in mijn hoofd. 
‘Toen ik nog een jungske was van een jaar of zes’.  
Man, man, wat was het gezellig toen!
Willy Bongers

Verjaardag 
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neer ging (45). Maar óók een rondje “Defensie-
dijk” lopen (een kleine 10.000) en met m’n mo-
biel in de achterzak met Nederland in Beweging 
mee doen (gemiddeld 550, maar je verbrandt 
dan wel weer meer calorieën). In het begin ging 
ik er zelfs van balen als ik vergeten was dat ding 
bij me te dragen, want dan wordt er natuurlijk 
niets geregistreerd. Het leek dan toch alsof ik 
niet uit m’n stoel te branden was geweest. Na-
tuurlijk hoef ik daarover niemand verantwoor-
ding af te leggen, maar ik werd me wel meer 
bewust van het belang van in beweging blijven. 
Wat heel frappant was dat precies in die begin-
fase dat ik gebruik maakte van die stappentel-
ler er zo’n “kaartjesvraag” aan het DE-theezak-
je zat: “Hoeveel stappen zet jij op een dag?”. 
Ik bewaar die kaartjes al tijden (voor de Klet-
spot) en was het nooit eerder tegen gekomen 
en daarna ook niet meer; nou ja! Gelukkig werd 
het geen obsessie, want als ik uren in mijn leuke 
tuintje werk, weet ik ook wel dat ik goed bezig 
ben zonder daarbij veel stappen te zetten. Het 
mooie weer nodigt nu ook uit om meer naar bui-
ten te gaan. Van harte wens ik iedereen -uit en/
of thuis- en binnen zijn/haar mogelijkheden een 
goede, gezellige en bovenal gezonde vakantie-
periode.

Soms is het gewoon-
weg niet te bevatten…zitten we nu dan ècht al-
weer in de vakantieperiode? Er is het afgelopen 
jaar zo veel gebeurd en ook weer niet gebeurd 
en toch is het omgevlogen! Langzamerhand 
gaan we weer terug naar het “normale leven”, 
maar wat is normaal. Als je ziek bent geweest 
of nog bent, een dierbaar iemand hebt verloren 
of zorgen hebt over kinderen en/of kleinkinde-
ren, dan wordt het allemaal sowieso niet meer 
normaal en zal het je meer moeite kosten je 
weg weer te vinden. Zelf ben ik nogal gevoelig 
voor veranderingen en ik wende er – tot mijn 
eigen verbazing- min of meer wel aan in alle rust 
meer tijd aan andere zaken te kunnen besteden. 
Inmiddels is er weer meer mogelijk en blijk ik 
daaraan toch wel wat te moeten wennen. Het 
voelt nu een beetje als een overgangsfase en 
daarom dat dus maar stap voor stap doen, En 
daarmee bedoel ik dan ándere stappen dan die 
op de “stappenteller” in mijn mobieltje staan. 
Die kwam een paar maanden geleden voorbij en 
was zó, zonder al te veel gedoe met accounts en 
wachtwoorden, geïnstalleerd. En eerlijk is eer-
lijk: ik ging toch kijken hoeveel stappen ik zette 
als ik bijv. te voet in het dorp een boodschap 
ging doen (zo’n 3000) en in huis de trap op en 

met Ineke Koreman
Even bijpraten

ZOMER

ALS MIJN BLOEMETJESJURK
WEER EEN CAMOUFLAGEOUTFIT WORDT

LOESJE

Martijn Janssen, erkend audicien

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

www.janssenhoorzorg.nl
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Beste mensen, 

Deze keer wil ik u vertellen over de toneeluitvoe-
ringen die ik in de loop der jaren meemaakte. De 
eerste keer was “Macbeth” van Shakespeare. 
Dat was op het Canisius College in Nijmegen. 
Studenten mochten iemand meevragen, dus mijn 
broer nam zijn zus mee. Ik vond er eigenlijk niks 
aan; ik denk dat ik te jong was. In diezelfde tijd, 
de jaren zestig waren dat, mochten wij, als leer-
lingen van de Opleidingsschool voor kleuterleid-
sters naar “De vrek” van Molière. “L’Avare.” Ook 
dit kon me niet zo bekoren. Wat wel geweldig 
was, dat we op een middag permissie kregen van 
de directrice om naar de Grote Markt te gaan, bij 
de Waag, hartje Nijmegen. Daar trad een ze-
kere Toon Hermans op. Een jongeman 
aan het begin van zijn carrière. We 
hadden nooit van hem gehoord. 
We stonden geboeid, ik althans, 
te luisteren.
Wat ik me daarvan herinner 
was dat liedje: “Een ballonne-
tje, een ballonnetje dat danst in 
de wind, aan een draadje naar 
de zon...” We hebben wat jaren 
later nog veel voorstellingen van 
Toon Hermans meegemaakt. Dat 
was genieten. Ook nu kijk ik nog wel 
eens naar stukken van hem via YouTu-
be. Voor mij was hij een van de groten, hij 
kon je laten lachen, maar ook ontroeren. B.v. als 
hij zong: “Vierentwintig rozen...”  Wim Kan was 
een grootheid op politiek gebied, met zijn Ou-
dejaarsconference. Mijn vader genoot daarvan. 
Wim Sonneveld kon je ook laten lachen en ook 
ontroeren als hij zong. 
Het meest indrukwekkende klassieke toneel-
stuk was voor mij: “De Gysbreght van Aemstel” 
van Joost van de Vondel. Ko van Dijk als Heer 
Gijsbregt van Amsterdam, Ank van de Moer als 
Badeloch. Ko van Dijk, gekleed met de erete-
kenen van de stad Amsterdam, staande op het 
preekgestoelte, opent met de monoloog: “Het 
hemelsche gerecht heeft zich ten lange lesten 
erbarremt over my en mijn benauwde vesten en 
arme burgery... Dan dat prachtige gedicht, “de 
Rey van Klaerissen”: “O Kersnacht, schoner dan 
de daegen, Hoe kan Herodes ‘t licht verdraegen, 
dat in uw duisternisse blinckt, En word geviert en 
aengebeden? Zijn hooghmoed luistert na geen 
reden, Hoe schel die in zijn ooren klinckt.” Het 

verhaalt de kindermoord in Bethlehem. Ik ken 
het nagenoeg nog van buiten. (Middeleeuwse 
spelling.) Destijds was het traditie dat het stuk 
op 1 januari werd opgevoerd in de Schouwburg 
in Amsterdam. Ik maakte het in Nijmegen mee. 
Helaas is die traditie verloren gegaan; heel erg 
jammer vind ik dat. 
Vier groten uit de toneelwereld: Ko van Dijk, El-
len Vogel, Ank van de Moer en Han Bentz van 
de Berg speelden het beroemde stuk: “Wie is er 
bang voor Virginia Woolf?”  Het komt er eigen-
lijk op neer dat twee echtparen elkaar een hele 
avond verschrikkelijke dingen naar het hoofd zit-

ten te slingeren. Kon mij niet bekoren, de gro-
te namen ten spijt.

Mijn man en ik zijn ook wel eens weg-
gelopen bij een toneelstuk. We 

zouden naar “Een beschuit met 
muisjes” van Herman Heijer-
mans gaan. Dat was in “De Ver-
eeniging” in Nijmegen. Daar 
gekomen bleek dat het wegens 
ziekte niet doorging. Wat er-
voor in de plaats kwam was een 

stuk met Henk van Ulsen in de 
hoofdrol. Hij liet zich onderstebo-

ven kruisigen, gepaard gaande met 
heel veel tekst. Wij vonden het ontluis-

terend, godslasterlijk. De mevrouw van de 
garderobe zei: “Wat is er toch aan de hand?” Er 
liepen meer mensen weg, wij niet alleen.
Met een vriendin hebben we ook eens vreselijk 
gelachen om een toneelstuk met Mary Dressel-
huys. Hoe het heette weet ik niet meer, wel dat 
het ontzettend komisch was. Door het lachen 
vloog bij mijn vriendin een knoop van haar rok 
of broek. Nog nasnikkend doken we tijdens het 
applaus onder onze stoelen om de knoop te vin-
den. Of dat lukte weet ik ook niet meer.
Ellen Vogel heeft ook op tv in heel mooie stukken 
gespeeld. In  “Eline Vere” van Louis Couperus 
onder andere. Zo prachtig vond ik dat. Het meest 
recent van haar was de film “De tweeling.”
Mooie herinneringen, een bloemlezing van heel 
verschillende uitvoeringen van lang geleden. 
Het is ook wel weer eens leuk dat de revue te 
laten passeren. 
Het ga u goed,

Marie-Therese

LACHEN  
ONTROEREN

8



Kroon

Wie heeft dat eigenlijk bedacht om het ver-
schrikkelijke virus Covid-19 de naam Corona 
te geven? Waarom “kroon”? Want dat be-
tekent “corona”. Zou het vanwege die uit-
steeksels zijn, die je onder de microscoop 
rondom het virus ziet en die op de punten 
van een kroon lijken? Jammer, om iets dat 
vorstelijk en statig is als een kroon te verge-
lijken met zo’n dodelijk virus. Het lijkt bijna 
een misplaatste grap. Het gebeurt wel vaker 
dat iets schijnbaar moois als een kroon wordt 
gebruikt voor iets dat in werkelijkheid slecht 
en laag is. Of waar je liever niet gezien wilt 
worden. Nijmegen kende in de jaren 60 een 
horecagelegenheid met de naam Corona. 
Geen gezellig café maar een nachtclub met 
een twijfelachtige reputatie. En zo kennen 
we in het zuiden van Italië de “Sacra Corona 
Unita”, de “Verenigde Heilige Kroon”. Dat 
is geen onderdeel van de katholieke Kerk, 
maar de naam voor een uiterst misdadige 
en gewelddadige afdeling van de maffia! 
Terug naar kroon. In Nederland gebruiken 
we die term niet alleen voor het ceremoni-
ele hoofddeksel van de koning. De Kroon is 
ook de naam voor “de monarchie” en in het 
staatsrecht voor de “uitvoerende macht”. 
De koning en de ministers samen. Zo werd ik 
een paar jaar geleden door een collega met 
spoed naar de telefoon geroepen. “Snel! 
Het Koninklijk Huis voor jou aan de lijn!” Ik 
reageerde verbaasd en geschrokken. “Wat? 
Voor mij? Wie dan en waarover?” Mijn colle-
ga reageerde al even nerveus: “Geen idee; 
ze zeiden alleen maar de Kroon voor Ruud 
Vos!” Met lood in de schoenen liep ik naar 
het telefoontoestel en nam de hoorn op. 
Wiens stem zou ik te horen krijgen en waar-
om zouden ze mij willen spreken? Een van 
onze vorsten met een bijzondere opdracht? 
De ontnuchtering was groot toen ik aan de 
andere kant hoorde:”‘Ja, hallo, met Timmer-
fabriek De Kroon uit Gendt!” Mijn collega 
was op het verkeerde been gezet en had mij 
daarin meegenomen. Kroon is vaak niet wat 
het lijkt. 

Rudolf Vos

Vos’
visie

BERM
Wat weet ik van ijzerhard,
knikkende distel, de kleine 
ratelaar, van dwergviltkruid 
en gele morgenster  

of pimpernel? Geen fluit…
Ja, fluitenkruid dat ken ik wel,
het buigt juichend voor een fietser.
Ook de halmen talmen niet.

Maar een margriet knikt enkel,
schuilt haast opzichtig
in de schaduw van klaver
en wilde marjolein.

Zo veinst het liefje
van de zomer
de muurbloem
van het talud te zijn.

Wilma Peters

Onze oudste zoon Martijn was een jaar of twee, 
drie en op die leeftijd nogal verlegen. Toen we 
op Allerzielen naar het kerkhof in Malden wil-
den om een bloemetje te plaatsen op het graf 
van zijn opa die hij nooit gekend heeft, vertel-
den we hem dat, maar hij had daar geen zin 
in. Het moest natuurlijk wel doorgaan, dus wij 
probeerden hem uit te leggen waarom dat be-
langrijk was. Hij ging ermee akkoord als hij opa 
maar geen handje hoefde te geven.

Steef Weijers

9



Uw naaste heeft de diagnose dementie gekregen. 
Hoe onderhoudt u contact met uw omgeving?
Veel mantelzorgers ervaren dat het contact met 
familie en vrienden minder wordt als je naaste 
dementie heeft. Dit, terwijl de impact voor het 
gezin groot is en je juist behoefte hebt aan soci-
aal contact. Als je zelf de diagnose dementie ge-
kregen hebt, dan wil je het liefst zo lang mogelijk 
deelnemen aan de samenleving.
Het delen en open zijn over dementie is belangrijk. 
De omgeving weet vaak niet hoe ze hier mee om 
moet gaan en hoe ze kan helpen. Vaak wordt er 
ook gedacht dat het allemaal wel meevalt.
Door open te zijn over de veranderingen en de 
beperkingen die dementie met zich meebrengt, 

Rijbewijskeuringen CBR 
in Bemmel
Een medische keuring voor het 
verlengen van uw rijbewijs is no-
dig wanneer u 75 jaar of ouder 
bent of wanneer u een zoge-
naamd groot rijbewijs (C/D/E) 
gaat halen of vernieuwen, of wan-
neer u om medische reden een 
arts moet bezoeken van het CBR.
Automobilisten kunnen zich via 
Regelzorg in Fysio Lingewaard 
/ Sportcentrum Laco op dins-
dag 6, 13 en 20 juli medisch la-
ten keuren voor de verlenging 
van hun rijbewijs. 
Automobilisten van 75 jaar en ou-
der betalen € 50,00.
Voor houders van rijbewijs C/D/E 
tot 75 jaar is de prijs € 70,00.
Afspraak maken
Een afspraak voor het spreek-
uur kunt u uitsluitend maken via 
RegelZorg.

Werkrelaties
SWL: Samen naar een dementievriendelijk Lingewaard

begrijpt de omgeving beter wat je doormaakt. 
Het lezen van een boek of een film kan al veel 
duidelijkheid geven. Er is veel informatie te vin-
den in de bibliotheek en op de site van de Alzhei-
merstichting en dementie.nl
Is het lastig om mensen persoonlijk op de hoogte 
te houden, dan is een whatsapp groep misschien 
een idee. De omgeving biedt vaak hulp aan: “Laat 
maar weten als ik iets voor je kan doen”. Het helpt 
soms om duidelijk aan te geven wat je nodig hebt, 
bijvoorbeeld ruimte om boodschappen te doen, 
even een uurtje wandelen of een klusje doen.
Zoekt u activiteiten in de buurt of een vrijwilliger 
die kan ondersteunen? Kijk dan op 
www.swlingewaard.nl.

Gemakkelijk en snel via onze 
website: www.regelzorg.nl of 
tijdens kantooruren via de af-
sprakenlijn: 088 2323 300.
 De Procedure
Houd zelf de einddatum van uw 
rijbewijs in de gaten en begin 5 
maanden voor deze datum met 
het verlengen van uw rijbewijs, 
indien u ook medisch gekeurd 
moet worden. De eerste stap is 
het kopen en invullen van een 
gezondheidsverklaring. Dat kan 
online op mijn cbr.nl, via DigiD 
met SMS- of App-verificatie. Een 
papieren gezondheidsverkla-
ring kunt u kopen bij de mees-
te gemeenten of via RegelZorg. 
Deze vragenlijst over uw eigen 
gezondheid moet u eerst zelf 
invullen en opsturen naar het 
CBR. Als antwoord krijgt u van 
het CBR het verslag (soms meer 
dan één), dat de keuringsarts 

Gratis aangeboden
Diverse materialen voor het 
maken van (wens)kaarten en 
breigaren.
Info: Brigitta van Dalen – Jansen, 
T: 0481- 46 13 79

Gratis aangeboden 
Voor een serieuze verzame-
laar heb ik mijn oude mobiele 
telefoons met opladers en ge-
bruiksaanwijzing: 
Een KPN Pocketline Swing (op-
komst GSM midden jaren ’90); 

Een Sony Ericsson en een 
Samsung Galaxy Y(young).;
Over de laatste aanschaf, - een 
Huawei  (2018) -, geef ik graag 
nog nadere informatie.
Ineke Koreman
T: 0481-46 19 75

moet invullen. Op dat moment 
kunt u pas een afspraak maken 
voor de keuring.
De artsen waar Regelzorg mee 
samenwerkt, zijn aangesloten 
bij ZorgDomein. Zij vullen de 
formulieren digitaal voor u in en 
versturen deze direct naar het 
CBR.  Meer informatie over de 
procedure leest u op de website 
van Regelzorg.
Coulanceregeling EU voor alle 
rijbewijshouders
Verloopt het rijbewijs tussen 
1 september 2020 t/m 30 juni 
2021: uw rijbewijs is in de hele 
EU nog 10 maanden geldig van-
af de einddatum op uw rijbewijs. 
De doorlooptijden van het CBR 
zijn een stuk verbeterd, dus als 
u zich tijdig laat informeren en 
u zich goed voorbereidt op de 
keuring, zult u geen gebruik hoe-
ven maken van deze regeling.
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TIEREL IEREN
Natuurlijk zijn er allerlei mensen, vreemde vogels, 
die allerhand dingen doen. Je hoort ervan, maar je 
ziet ze niet. Zijn ze er wel? Neen, ze zijn er niet, die 
leeuweriken. Je hoort hun gezang ergens hoog 
ver weg en je ziet ook een ondefinieerbaar geflad-
der en dat is ’t dan: de leeuwerik. Ze zijn er wel, 
maar ze bestaan niet, althans als vogelsoort; wel 
als verschijnsel. De leeuwerik: Niemand heeft er 
ooit één van dichtbij gezien, zelfs geen vogelaar. 
Die spot met die vogel, want het diertje laat zich 
zo goed horen, dat de vliegspieder zijn verrekijker 
snel van het geluid wegdraait, omdat de leeuwe-
rik al zo bespottelijk makkelijk te vangen is in de 
gehoorzone. Verre-kijker komt overigens uit het 
Frans, van ‘verre’, wat glas betekent. Vogelaars 
willen nogal eens te diep in het glas kijken, van-
daar deze geuzebenaming. Zij hebben zich die ge-
woonte ingevreten, door het overdadig eten van 
vogeltjes doorvoed en doordrenkt met cognac 
en bijtijds een aspirine tegen de koppijn, tot de 
dood erop volgt. De oorsprong van het woord vo-
gel-aars moet overigens niet te ver gezocht wor-
den; aambeikringen misschien? Nu ben ik toeval-
lig, door overdaad aan tijd, in de gelegenheid het 
fenomeen leeuwerik onder de loep te nemen. Dat 
wil zeggen, dat ik studiepunten aan ’t verzamelen 
ben voor de opleiding ‘Veldwerk’ op de ‘Acade-
mie voor Toegepaste Invallen en Bedenkelijke We-
tenschappen’.  Ik zit dus in ’t veld en de dag begint 
nog niet te krieken of de krekels doen dat al voor 
dag en dauw. Niets vreemds, maar het valt mij in, 
dat die diertjes toch veelbelovend vroeg te pas en 
te onpas tekeergaan. Alert als altijd wacht ik gela-
ten op de dingen die komen gaan en waarschijnlijk 
al zo vaak achteloos gepasseerd zijn. Even tevo-
ren dacht ik nog een leeuwerik gezien te hebben, 
maar ik had er nog nooit een gezien, dus dat kon 
best. Ik kijk onopvallend ogenschijnlijk onder de 

haag door, waar ik voor of achter lig. Op het wei-
land zit een stomme mus stilletjes te zwijgen. Ik zie 
niks anders, dus ik kijk gebiologeerd naar de mus, 
die veldwerk verricht. Wat gebeurt daar?
Een krekel kruipt op de rug van de mus, de mus 
stijgt op en fladdert flink de hoogte in. Ik volg 
het tafereel als veldkijker met mijn veldkijker. Het 
woord veld-kijker is overigens afgeleid van het 
Nederlandse woord ‘veldfles’. Om tot nog toe 
onopgehelderde redenen, daar de veldkijkers te 
dronken waren, om het waarom van het woord 
duidelijk te maken. En daar spot ik het hemelse 
fenomeen: hoog boven de horizon, aan het firma-
ment word ik verwend door de mus en de krekel, 
die een soort lammetje stommetje spelen. De kre-
kel maakt door het Dopplereffect enigszins flink 
vervormde orgastische geluiden op de rug van 
meneer mus, tierelierelier. Waarom? Nou, een mus 
en een krekel willen ook wel eens wat. En dat doen 
ze dan onder het pseudoniem ‘leeuwerik’. Je kunt 
als jezelf niet altijd te pas en te onpas te keer gaan 
en allerhand gefingeerde gefantaseerde dingen 
laten horen, zien of vliegen! Neen, dat schreeuwt 
om camouflage, om een schutting die taal kan 
verwerken, zonder de schutter die vuurt prijs te 
geven. ’t Is reeds avond en ik pak mijn nachtkijker, 
nieuwsgierig naar wat de vleermuizen van plan 
zijn. Nacht-kijker is overigens afgeleid van ‘nacht-
dronken’ en daar liet nog niemand eerder zijn licht 
over schijnen. Na zo’n vlucht met een krekel is een 
mus overigens een week niet aanspreekbaar; tie-
relier. Dan moet je hem schriftelijk benaderen, of 
een mooie tekening voor hem maken, dat kunnen 
mussen erg waarderen. Krekels zijn overigens licht 
autistisch van aard, wat wil zeggen, dat hun talen-
ten anders verdeeld dan bij een mus.

Jan Vrijuiter

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

    ASSENBURG E-mail: info@vejabloemen.nl

0481 793 963  l  06 43 16 55 932
De Plak 17, Bemmel  l  www.fransknorthmakelaardij.nl
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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.7 verschijnt op donderdag 26 
augustus 2021. Inleveren kopij, foto’s en 
dankbetuigingen t/m woensdag 11 
augustus 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 52 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 

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

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!



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

BUITING SCHOENEN
DORPSSTRAAT 25
BEMMEL • T. 0481-461443     
        BUITINGSCHOENEN

BALANS 
TECHNOLOGIE

BUITING SCHOENEN
DORPSSTRAAT 25
BEMMEL - 0481-461443
    BUITINGSCHOENEN

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

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!


