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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!

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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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.

Beste lezer,

Als u de voorpagina van deze Majje goed 
bekijkt, ziet u daar het neusje van de zalm. 
Het trotse resultaat van inspanningen van 
velen, niet in de laatste plaats van onze senio-
renvereniging, om in de kernen Bemmel, Haalde-
ren en Ressen een zogenaamde dorpsauto de weg op te 
krijgen. Vandaar de titel “onze dorpsauto”! Het bestuur van de se-
niorenvereniging is de laatste jaren, ondanks de turbulente tijden 
waar we doorheen moesten en moeten, met niet-aflatend door-
zettingsvermogen bezig geweest dit initiatief te realiseren. Een 
welgemeend dank-je-wel is hier op zijn plaats. Laten we hopen dat 
het een goed en vruchtbaar concept mag blijken. Waar we samen 
al niet toe in staat zijn! Verderop leest u nog veel meer over onze 
dorpsauto. Ik hoop dat ik ‘m vaak mag zien rijden!
Ik krijg het gevoel dat we de laatste tijd alleen maar via de Majje 
met elkaar gecommuniceerd hebben. Dan treffen we het wel: er 
zijn maar weinig plaatsen in ons land waar de senioren zo goed en 
zo regelmatig geïnformeerd worden over allerlei zaken waar ze 
mee bezig zijn. Actuele columns, prachtige verhalen en gedichten, 
mooie illustraties, kortom: een kwaliteitsblad waar we òòk trots op 
mogen zijn. Als redactie zijn we dat in ieder geval wel. En uit de 
reacties van de lezers merken we dat we goed bezig zijn.
Veel lees- en kijkplezier met deze Majje, blijf gezond en in beweging!

Henk Peperkamp

Reageren of zin in schrijven in de Majje? 
Mail naar: redactie@seniorenbd.nl

SPREUK VAN DE MAAND
JE LACH IS DE ZON

DIE DE WINTER 
VAN JE GEZICHT VERDRIJFT
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WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN
Mevrouw A.S.G. Wolters-Janssen 
De heer P.G.P.C. Zweers
De heer M.H.J. van Mullem
De heer H.H. van Dongen
De heer W.M. Bosch

De heer J.M.B. Peters
De heer T.W.L. Meertens
De heer J.J.J.F. van Swaaij
Mevrouw J.M. Plones

BEDANKJE
De heren Jan Francissen, John 
Ruiter, Wim Meeuwissen, Henk 
Peters bedanken het KBO-be-
stuur hartelijk voor de leuke 
attentie die zij kregen t.g.v. 
hun verjaardag

Uw wijziging of afmelding kunt u doorgeven aan:
Per brief:
Ledenadministratie Seniorenvereniging KBO Bemmel-Doornenburg,
Brouwerslaan 46, 6681 EA Bemmel.
Per e-mail: 
ledenadministratie@seniorenbd.nl 
Via een formulier op de website:
een wijziging via: www.seniorenbd.nl/leden/wijzigen
een afmelding via: www.seniorenbd.nl/leden/afmelden

IN MEMORIAM
Mevrouw M.H.J. Visser-Jansen 
Mevrouw B.C.M. Peters-Roelofs
Mevrouw T.G.E.M. Janssen-van der Welk
Mevrouw A.M.J. Vernooij-van den 
Heiligenberg 

Mevrouw M.T.C. Melchels 
De heer H.G. Bouwman
De heer J.C.T. Schouten
De heer P.C. Duifhuizen

Gezocht: secretaris
Door het aanstaande vertrek van 
onze secretaris ontstaat er bin-
nen het bestuur een vacature.
De taken van de secretaris zijn o.a.
• het contact houden (telefo-
nisch maar voornamelijk via 
mail) met leden, bestuursleden 
en externe contacten;
• het opstellen van de agenda 
van bestuursvergaderingen en 
de jaarlijkse ledenvergadering;
• de verslaglegging van deze 
vergaderingen;
• het mede actueel houden van 
de website.
Heb je interesse en zou je nog 
wat meer willen weten over wat 
deze taak binnen het bestuur 
inhoudt, neem dan gerust con-
tact op met Tonnie Bruins-van 
Vugt (secretaris@seniorenbd.nl 
of via 06-55806333). 
Of misschien ken je iemand in je 
omgeving die lid wil worden en 
deze uitdaging op zich wil nemen? 
Dan horen we dat ook graag.

Gezocht: bestuurslid PR & 
communicatie
Voor uitbreiding van het be-
stuur zoeken wij een enthousi-
ast bestuurslid die helder kan 
communiceren.
De taken van het bestuurslid 
PR & communicatie zijn o.a.:
• het onderdeel uitmaken van 
de redactie van ons vereni-
gingsblad “De Majje”;
• de website mede up-to-date 
houden en regelmatig nieuws-
berichten plaatsen;
• social media beheer: facebook;
• persberichten schrijven en 
mailen naar regionale media;
• communicatie rondom pro-
jecten verzorgen;
• 8 x per jaar een bestuursver-
gadering bijwonen.
Heb je interesse en zou je nog 
wat meer willen weten over wat 
deze taak binnen het bestuur 
inhoudt, neem dan gerust con-
tact op met Ben Platenkamp 
(voorzitter@seniorenbd.nl of 
via 06-20674426). 
Of misschien ken je iemand in 
je omgeving die lid wil worden 
en deze uitdaging op zich wil 
nemen? Dan horen we dat ook 
graag.

Destijds werd ons gevraagd om 
enkele dagen op onze jongste 
kleinzoon Milo te passen, toen 
net 4 jaar en nu een stoere mid-
delbare scholier. En als opa en 
oma stelden we voor om sa-
men een spelletje te doen. Hij 
kwam met een voor ons onbe-
kend bordspel. Dat zou hij ons 
eerst uitleggen. Het spel kwam 
op tafel en alle kaartjes werden 
open gelegd. Heel duidelijk gaf 
Milo aan hoe er moest worden 
gespeeld. Na de uitvoerige 
uitleg wilden we nu echt gaan 
beginnen, maar Milo had een 
ander idee: “Zo, nu kunnen jul-
lie het wel zelf” en hij ging naar 
de speelhoek om met zijn au-
tootjes te gaan spelen.
Frans Teunissen
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Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om 
onze dorpsauto voor Bemmel, Haalderen en Res-
sen mogelijk te maken. Vooral financieel en orga-
nisatorisch was het een hele opgave. Veel mensen 
hebben zich daarvoor bijzonder ingespannen.
Het begon met een vooronderzoek door stu-
denten van de HAN onder begeleiding van onze 
bestuursleden, Anton Verhoeven en Herman Vet-
suypens. Zij hebben ons geadviseerd in welke 
richting en via welke constructie(s) een en ander 
opgestart en aangepakt zou kunnen worden.
Daarnaast zijn diverse gesprekken gevoerd met 
‘ervaringsdeskundigen’, o.a. met de beheerders 
van De Wielewaal in Gendt en met collega-senio-
renverenigingen in Beuningen en Wijchen.
Ook met de gemeente – wethouder en ambtena-
ren – is op gezette tijden overleg geweest over 
mogelijkheden en onmogelijkheden en haar me-
dewerking.
In het bestuur van Senioren Netwerk Lingewaard is 
bij herhaling besproken hoe dit initiatief te steunen.
Diverse gesprekken over mogelijke medewerking 
werden gevoerd met garagehouders, rijschool-
houders en geldverstrekkers.
Al die gesprekken hebben uiteindelijk medio 2021 

geleid tot vaststelling van een gedetailleerd plan 
met te nemen besluiten. Allengs werd de ene na de 
andere ‘hobbel’ genomen en kwam er groen licht.
In december 2021, na een extra algemene leden-
vergadering op 25 november tussen alle Coro-
na-maatregelen door, is de auto aangekocht door 
onze seniorenvereniging. Nog voor de jaarwisse-
ling was onze vereniging aldus een auto ‘rijker’ en 
17.950 euro ‘armer’.
Vervolgens is met inspanning van vooral garage 
Huijbers, rijschool Van Brandenburg, de gemeen-
te Lingewaard in de persoon van wethouder Aart 
Slob, de grote sponsoren als de Stichting Bemmel 
Haalderen, de Stichting MGZ, Stichting Mi Cora-
zon, het Project Noaberschap en last but not least 
alle inwoners van Bemmel, Haalderen en Ressen 
die hun voucher van Lingewaard Doet aan ons 
gegeven hebben, de financiering van aanschaf en 
exploitatie voor het eerste jaar rond gekomen. 
Een belangrijke ‘hobbel’ echter hebben we pas in 
de tweede week van januari kunnen nemen. Dat 
was namelijk het afsluiten van de verzekering van 
de auto. Na een half jaar shoppen bij diverse ver-
zekeraars zijn we in het nieuwe jaar erin geslaagd 
een goede allriskverzekering af te sluiten. 

Van onze voorzitter
Ben Platenkamp

Onze Dorpsauto staat op ‘pole position’! Op zondag 23 januari j.l. is – zo is de verwachting nu bij het schrij-
ven van dit stukje - onze elektrische Dorpsauto gepresenteerd aan het publiek van Bemmel, Haalderen en 
Ressen. Hopelijk is het een gezellige happening geweest die middag op het Marktplein in Bemmel.  Zater-
dagmiddag 29 januari krijgen de chauffeurs hun rij-instructies. Vanaf 1 februari kunt u het nummer bellen, 
dat op de voorpagina van deze Majje staat: op de kentekenplaat van de auto,  een prachtige blauwe Citro-
en Berlingo. Wilt u binnen onze woonkernen Bemmel, Haalderen en Ressen ergens naar toe gebracht wor-
den, omdat uzelf niet over vervoer beschikt? Dan kunt u bellen en afspreken wanneer en waar u naar toe 
gebracht wilt worden. De chauffeur van onze Dorpsauto komt op het afgesproken tijdstip bij u aanbellen 
om u op te halen en naar de plaats van bestemming te brengen. Beter kunnen we het niet maken, toch?!

Inmiddels hebben we 12 chauffeurs bereid ge-
vonden in onze Dorpsauto te rijden. 
Nogmaals doen we een dringende oproep aan 
ieder, die één vaste ochtend of middag per twee 
weken beschikbaar heeft, om als chauffeur inge-
zet te worden. Iets voor jou? Meld je dan aan bij:
Secretariaat Seniorenvereniging KBO Bem-
mel-Doornenburg (Tonnie Bruins), Brouwer-
slaan 46, Bemmel. Telefoon: 0481461034 of 
0655806333. secretaris@seniorenbd.nl
Namens het bestuur van de vereniging grote 
dank voor je medewerking!

ONZE ELEKTRISCHE DORPSAUTO OP ‘POLE POSITION’
NOG CHAUFFEURS GEZOCHT!
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Waar ik in de laatste uitgave van de Majje al bang 
voor was, is helaas toch gebeurd. We moesten 
voor de feestdagen weer in een strenge lock-
down, alle niet-noodzakelijke winkels en horeca 
in de drukste periode van het jaar dicht, gewoon 
dicht. Onbegrijpelijk!  Waar massa’s mensen bij 
elkaar komen, vaak ook nog niet eens gevacci-
neerd, -denk bijvoorbeeld aan demonstraties 
tegen het coronabeleid-, wordt niets tegen ge-
daan. En wordt er al iets tegen gedaan, dan 
loopt het in de meeste gevallen gruwelijk uit de 
klauwen. En bedrijven die alles goed geregeld 
hebben, moeten sluiten, mogen niets en kunnen 
niets. Hoe krom wil je het hebben. Inmiddels zijn 
we flink aan het boosteren in de hoop dat we uit-
eindelijk toch weer uit die lockdown komen (als 
het al niet gebeurd is) en dat we weer een be-
tje een normaal leven krijgen en dat 2022 toch 
echt een beter jaar wordt dan de laatste twee 

jaar. Dat het een bijzonder jaar wordt is zeker. Als 
alles doorgaat dan kunnen we weer genieten van 
een aantal prachtige sportevenementen. 
Wat te denken van het WK-voetbal eind dit jaar 
in Qatar. Of in juli het EK-voetbal voor vrouwen 
in Engeland. Daarbij de jaarlijks terugkerende 
toernooien in het tenniscircuit, de grote rondes 
in de wielersport, (Tour, Giro en Vuelta), de no-
dige wereld- en Europese kampioenschappen in 
de diverse takken van sport, o.a. hockey, atletiek, 
zwemmen en niet te vergeten de grand-prixwed-
strijden in de Formule 1 autoraces.
Maar we beginnen met de Olympische Winter-
Spelen van 4 tot 20 februari en de Paralympi-
sche spelen van 4 tot 13 maart in Peking, ook 
wel Beijing genoemd. Peking is een gigantische 
grote stad met 21,54 miljoen inwoners in 2018. 
Het is sinds 1644 de hoofdstad van China en is 
na Shanghai de grootste stad van China. Met een 

CORONA EN DE OLYMPISCHE 
WINTERSPELEN 

Als je twijfel zoekt
Door de eenzaamheid die toeslaat
Als je van twijfel twijfelt aan de zin
Als je van twijfel twijfelt aan jezelf
Dan is twijfel vaak zoek
Dan is twijfel vaak paniek
Dan is twijfel angst
Dan is twijfel naakt
Dan is twijfel kwetsbaar
Dan is twijfel roepend
God wat twijfel ik
Als de twijfel over is
Geloof ik weer in God
Of ik zo moet sluiten
Betwijfel ik

Herman

Twijfel
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oppervlakte van16.800 vierkante kilometer is het 
zelfs groter dan de helft van België. Peking staat 
op plaats 14 van grootste metropolen ter wereld 
en heeft een aantal bijzondere bezienswaardig-
heden. De stad is de laatste jaren enorm gemo-
derniseerd, heeft een mooie skyline en het hoog-
ste gebouw is de 528 meter tellende China Zun. 
Ook heel bekend is “het plein van de Hemelse 
Vrede”. Hier bevindt zich ook het graf (mauso-
leum) van Mao Zedong en ”de verboden stad” 
het keizerlijk paleis. In 1989 werd er een opstand 
van studenten tegen de regering neergeslagen. 
Het meest bekend is toch wel de Chinese Muur 
met een lengte van ongeveer 21.000 km. Ligt bij-
na over de hele breedte van China en wordt ook 
wel de slapende draak genoemd en is een van de 
grootste trekpleisters van het land en staat op de 
Werelderfgoedlijst. (Bron Wikipedia)
Tijdens de Olympische Winterspelen in Peking 

moeten de sporters het doen zonder publiek en 
zich houden aan hele strenge coronaregels. Dit 
vanwege het hoge aantal besmettingen met de 
omikron-variant. Dat is zonde voor de sporters 
die toch het liefst voor een volle bak de strijd 
aangaan en de aanmoedigingen zullen missen. 
De winterspelen bestaan uit 15 disciplines, waar-
van voor ons land schaatsen en shorttrack de tak-
ken van sport is waar voor Nederland de meeste 
kansen liggen. Met misschien hier of daar een 
onverwachte uitschieter. Dat zou natuurlijk heel 
mooi zijn, je weet maar nooit. Wat nog mooier 
zou zijn is dat we eindelijk weer eens een beetje 
een normaal leven terugkrijgen waar we allemaal 
zo ontzettend naar verlangen, zonder al die be-
perkingen.
Dat zou pas echt mooi zijn.
 
Martin van Asten

GEZOCHT: CHAUFFEURS VOOR DE DORPSAUTO
De dorpsauto is met de hulp van een aantal en-
thousiaste vrijwillige chauffeurs van maandag t/m 
vrijdag van 09.30-12.30 uur en van 13.30-17.30 uur 
beschikbaar voor alle bewoners uit de kernen Bem-
mel, Haalderen en Ressen.
Op dit moment zijn wij nog dringend op zoek naar 
chauffeurs.
Vind je het leuk om 1 x per twee weken een dag-
deel als vrijwilliger beschikbaar te zijn? Dan ko-
men wij graag met je in contact. Voor meer in-
formatie kun je via e-mail contact opnemen met 
Ben Platenkamp, voorzitter (voorzitter@senio-
renbd.nl), of Wim Bongers, de coördinator van 
de dorpsauto (dorpsauto@seniorenbd.nl).

DE ELEKTRISCHE DORPSAUTO
• is een initiatief van de Seniorenvereniging KBO 
  Bemmel - Doornenburg
• rijdt binnen de grenzen van Bemmel, 
 Haalderen en Ressen
• wordt ingezet van maandag t/m vrijdag van 
 09.30 - 12.30 uur en van 13.30 - 17.00 uur
• is bedoeld voor personen zonder eigen vervoer, 
 in het bijzonder voor senioren of mensen die  
 moeilijk ter been zijn
• rijdt gratis, hoewel een gift zeer welkom is
• wordt gereden door vrijwilligers
• staat geparkeerd aan de laadpaal op het terrein 
 Autobedrijf Huijbers
• is te reserveren via het telefoonnummer 
 06 82338056

ONZE 
DORPSAUTO
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Was het winter in de zomer?
’n Jaar met schaduw van verdriet?
Was het lente in de winter?
Wat je onverwacht rijk leven liet?
Een jaar als ijz’ge winterwind?
Of gul als warme voorjaarsregen?

DECEMBER met herinnering
Van omzien naar wat was
DECEMBER met stil dromen
van een bonte nieuwjaarsjas
Maand van weten en van wegen
wat je verloor en wat gekregen

Heeft geluk mijn baan verlaten
dan huil ik steevast in de regen
Wied het onkruid in mijn hart
Kom daar een tuin vol bloemen tegen

Maria v. Zutphen-Verheijen

D E C E M B E R
WINTERMAAND

Maria van Zutphen heeft 2021 benut 
om maandelijks een prachtig gedicht 
te schrijven over de maand van dat jaar. 
In deze Majje het slotgedicht van 2021. 

VULPEN
Afgelopen december werd prinses Amalia 18 jaar. 
Daags daarna werd zij door haar vader koning Wil-
lem Alexander binnengeleid in de Raad van State. 
Dat is traditie als de toekomstige troonopvolgster 
die leeftijd bereikt. Er volgden toespraken en ook 
Amalia richtte het woord tot de aanwezigen. En 
tenslotte ontving zij van de vicevoorzitter van de 
Raad een mooi cadeau: een fraaie vulpen waar-
mee zij in de toekomst wetten en andere belang-
rijke documenten mag gaan ondertekenen. Mij 
spreekt dit cadeau heel erg aan, want ik schrijf 
al tientallen jaren met een vulpen. Het begon 
natuurlijk op de lagere school. Herinnert u zich 
dat ook nog? Nadat we een klein beetje hadden 
leren schrijven met een potlood, kregen we onze 
eerste ‘kroontjespen’. In de houten schoolbank 
zat rechts bovenaan, onder een schuifje dat je 
kon openen en sluiten, een glazen potje dat door 
de schoolmeester met inkt werd gevuld. Daarin 
kon je de pen dopen en telkens een paar woord-
jes schrijven. Als je klaar was, mocht je de pen 
schoonmaken met een ‘inktlap’ en opbergen in 
een van thuis meegekregen etui. Blauw-zwarte 
vingertoppen hield ik eraan over. Een paar jaar 
later kreeg ik mijn eerste vulpen die nog ge-
vuld moest worden met inkt uit een potje. Maar 
daarna volgden de modellen met plastic inktpa-
tronen. In principe een stuk makkelijker, hoewel 
ook die soms lekten en voor inktvlekken in boe-
ken, schriften en kleren zorgden. Rond de 18e 
verjaardag van kroonprinses Amalia zag ik op 
TV beelden van jonge meiden op straat aan wie 
een vulpen werd getoond. Een aantal van hen 
had zo’n ding nog nooit gezien, en geen van al-
len had er ooit mee geschreven. Ze vonden het 
maar vreemd, want ze waren immers een balpen 
of stift gewend. Ondanks alle nadelen (waar laat 
je de pen als je op pad gaat, hoe voorkom je ge-
knoei) ben ik nog steeds verknocht aan de vul-
pen. Het exemplaar dat ik nu heb, begint dienst 
te weigeren en is aan vervanging toe. Ik zag on-
langs nog OP1-presentator Sven Kockelmann 
met een mooie zwart-glanzende vulpen stevig 
in zijn hand. Het leek wel een klein toverstafje, 
zoals hij die bewoog terwijl hij de tafelgasten in-
terviewde. Kijk, dat is nu de vulpen die ik ook wel 
wil aanschaffen!

Ruud Vos

Vos’
visie
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Een Bemmels slimste mens kwisvraagje: wat heb-
ben de namen Herman, Wim, Vince, Leo, Hans, 
Hennie, Theo en Theo, Henk en Henk, Toon en 
Toon met elkaar gemeen?
Toegegeven, het is geen gemakkelijke opgave. 
Daarom bij deze het antwoord: het zijn de voor-
namen van de spelers van het legendarische voet-
balelftal van Sportclub Bemmel dat in 1959 promo-
veerde. Ik moest aan al die dubbele namen denken 
toen ik vorige maand Het Gemeentenieuws las met 
de kerstwens van het Zeuvende. Het was vooral zo 
grappig, omdat er bij de namen van de ballenjon-
gens ook twee Fritsen, twee Paulen en maar liefst 
vijf (!) Theo’s stonden.
Toen ik jong was, en dat is alweer een tijdje gele-
den, was het normaal dat kleinkinderen de naam 
van opa kregen. Heette opa Theo, dan kon je er 
gif op innemen dat een stel kleinzonen ook Theo 
heette. Kleindochters werden meestal vernoemd 
naar oma van moederskant. Het was dan ook niet 
vreemd dat er vroeger meerdere Geerten, Henken, 
Riekie’s of Thea’s 
in een klas zaten. 
In het durpse 
leven deed de 
achternaam er 
dikwijls niet toe. 
Zo trapte ik in 
mijn jeugdjaren 
nog wel eens 
een balletje met 
Theet van Koos 
en trouwde mien 
bruur met een 
dochter van Hent 
van Cato.
Als ik oud-buurt-
genoten spreek 
en namen laat vallen als Ansje van Fritske, Rick van 
Jèjje of Mientje van de Suus, dan weet men me-
teen wie ik bedoel. In andere kerkdorpen was het 
niet anders. Haalderense oudjes weten vast nog 
wel wie Willie van Vic, Hanne van Chris en Hent van 
Miet waren. Op een Gendtse brùllof was er meest-
al muzikaal vermaak door Wim van Huub en ik heb 
ook een tijdje gewerkt met de Doornenburgse 
boer-bouwvakker Jan van Majje. In sommige geval-
len kwam er nog een toevoeging bij. Bij veel oude 
Bemmelaren zal de naam Jan van Cup van de Neije 
Vat bekend in de oren klinken. 
Omdat veel families in de geboorteplaats bleven 
wonen, waren er vanzelfsprekend ook weer neven 
en nichten met dezelfde naam. Om te weten wie 
nou wie was, werden vaak de namen van de tante 
en oom eraan toegevoegd. Wim was niet gewoon 

Wim. Nee…, het werd Wim van Tante Mientje van 
Ome Toon. Nog erger werd het als er een aange-
trouwde Marietje bijkwam. Het djènje zou spon-
taan de slappe lach krijgen als ze hoorde dat ze de 
familie rondging als Marietje van Piet van Betsie 
van ome Jan.  
Ongetwijfeld zullen deze benamingen bij veel Ma-
jje-lezers herinneringen oproepen. Als ze met een 
bekske koffie bij elkaar zitten, komen die oude 
namen vaak ter sprake. Ik hoor het de oudjes zo 
zeggen: ‘Bij jullie hadden ze toch ook drie Jannen 
en twee Leo’s in de familie?’ Of: ‘Bij ons hadden ze 
ook een Marietje van Herman van tante Dien en 
ome Jan.’ Al dit geproat heeft in mijn ogen wel zijn 
charme en wat is het heerlijk als je met een aan-
tal oudjes zo gezellig over vroeger kunt keuvelen. 
Vooral als het over onderwerpen gaat die eigenlijk 
helemaal niet zo belangrijk zijn.
Het is jammer dat er door de televisie en social me-
dia veel veranderd is. Het lijkt of de wereld steeds 
kleiner is geworden en zelfs bij ons in het dorp 

hoor je nu al de 
meest vreemde 
en exotische 
namen. Als op-
pas-opa heb 
ik wel eens de 
kleinkinderen 
van school ge-
haald. Het was 
leuk als het grut 
dan heel jolig 
vanuit school 
naar je toe 
kwam dartelen. 
Maar moeilij-
ker werd het 
als kleindochter 

vroeg: ‘Opa, mag ik afspreken met Chiara?’ Tja, 
daar sta je dan! En in deze tijd kun je echt niet meer 
vragen: ‘En Chiara, van wie bin gij d’r een?’  
Ik ben nog van de ouwe stempel en regelmatig 
proat ik mee met het ouwe koeien (namen) uit de 
sloot halen. Als we een paar jaar verder zijn, zal al 
dat geneuzel en gereutel over de namen van vroe-
ger waarschijnlijk niet meer bestaan. Sterker nog, 
men weet dan niet eens meer wie elkanders bu-
ren zijn. Toch hoop ik stiekem dat er ooit weer een 
tijd komt dat er een aantal Theo’s, Fritsen, Riekies 
en Bertha’s het Wapen van Bemmel binnenlopen. 
Want hoe mooi en exotisch al die hedendaagse na-
men ook mogen zijn, ik ben blij en trots dat ik dit 
jaar gewoon weer de Majje bij u mag bezorgen

Willy (van Carel) Bongers

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

    ASSENBURG E-mail: info@vejabloemen.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 

 
          
 

De aarde lijkt sneller en sneller te draaien om 
haar as; 
alweer meer dan 50 weken voorbij alras. 
Vluchtig als een luchtballon
vliegen we rond de feller en feller brandende zon.
Met Max en menig hype ging het plankgas;
waarheen, waarvoor? Mieke Telkamp is allang as.
‘Onze’ jongens gaan naar Qatar, 
niemand houdt hen tegen.
Goud, goud, goud, 
een kar vol trekt hen over ondoorgrondelijke wegen.
Terwijl Filipino’s en andere armen voor gingen en 
het leven hen werd ontstolen,
gaan ‘onze’ miljonairs hersendood, blind, stom en 
doof voor de gladiolen.
De stadions kleuren rood, zijn met geen oranje te 
overschilderen,
omdat we met normen en waarden gelijk 
kannibalen verwilderen.
Zijn wij misschien en masse geestesziek, 
maar leidt een virus ons af van die waarheid? 
Moet misschien niet de bovenarm geprikt 
worden, maar de bovenkamer geprikkeld? 
Zijn we massaal vergeten waarheen waarvoor 
en gaan we als lemmingen rechtdoor?
Kop uit het zand, 
het hart boven het verstand geheven:
op deze aarde hoeven we maar een ding te doen 
en dat is onze goede genen doorgeven. 
Dus geen slachtoffers maken, maar met de kracht 
van scheppingsdrang het kaf -meer en meer- 
willen scheiden van het koren, er gezond voor 
gaan en waarvoor?
Voor een toekomst waarin ons kroost zeker 
zoveel schoonheid ende troost kan genieten, 
als wij hebben mogen erven via de goede genen 
waarover wij nu mogen beschikken. 
Samen een beetje op de rem trappen, dan komen 
we verder met bescheiden stappen.
Pluk de dag gewapend met een lach met hoop als 
dope en geniet 
met wondermuzikale Wouter Planteijdt 
voor 6 mei in de TheaterKerk in het verschiet.

Allemaal goeie dagen in 2022
Jan Vrijuiter

HET SNELSTE
JAAR OOIT...
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Wanneer u deze eerste uitgave van het nieuwe jaar 
ontvangt ligt het oude jaar alweer even achter ons. 
Ik hoop dat de decembermaand -onder de gege-
ven beperkingen en uw eigen omstandigheden-  u 
heeft gebracht wat u ervan verwachtte en waar u 
op hoopte. Voor mij waren er naast verdrietige mo-
menten zeker ook, zelfs onverwachtse, geluksmo-
menten en die brengen dan weer fijn evenwicht. 
Veel mensen hadden voor de Sint in ’t land kwam 
hun huis -van binnen en aan de buitenkant- al in 
Kerstsfeer. Er was behoefte aan lichtjes in de don-
kere (lockdown) dagen, maar ik verbaasde me er 
wel wat over dat op maandag 3 januari daarvan al-
weer zoveel was verdwenen. De dagen waren nog 
net zo donker en “Drie Koningen” op de 6e  moest 
nog komen. Vroeger (o jee, je wordt oud moeders) 
werd na deze dag alles opgeruimd en zo heb ik 
dat ook nu nog  gedaan. Voor de tussenliggende 
tijd stonden er genoeg andere bezigheden op mijn 
“things to do” lijstje. De agenda evenals de admi-
nistratie overzetten naar 2022; ik werk ook nog 
graag aan de tafel met papieren versies van diverse 
zaken. De lege flessen en batterijen en oude lamp-
jes wegbrengen naar de daarvoor bestemde afval-

bakken en de restanten 
van de (stomp)kaarsen 
afgeven bij een liefhebber die er dan weer nieu-
we kaarsen van maakt. De folders doorlopen voor 
de aanbiedingen zodat ook de voorraadkast weer 
gevuld is en nog veel kranten en tijdschriften op 
m’n gemakkie doorgespit. En het fijnst van alles…
de vele Kerst- en Nieuwjaarspost nog eens door-
lezen en waar nodig op reageren. De vaak daarbij 
mooie gedachten en spreuken overgeschreven in 
mijn speciaal daarvoor bestemde opschrijfboekje 
omdat ze me raken en ik ze vast wil houden. Dat 
ruimen en ordenen heb ik gewoon ook nodig om 
weer wat rust in ‘t hoofd te krijgen na zo’n speciale 
en altijd toch ook wel weer wat onrustige maand. 
En natuurlijk horen daar ook de 2 wekelijkse wan-
delingen met mijn vriendinnen bij, fijn bewegen en 
lekker buiten zijn en verhalen delen; zo fijn dat wij 
dat nog kunnen!  Inmiddels heb ook ik “de boel”  
weer in de daarvoor bestemde dozen zitten en op-
geborgen in de garage. Tot slot maak ik u graag 
deelgenoot van enkele  van de mooie ontvangen 
teksten; wellicht kunnen ze ook u wat steun bieden 
voor als het even niet zo loopt als u zou willen. 

met Ineke Koreman
Even bijpraten

Wens jou veel licht 

in de donkere dagen. 

Met je gezicht naar de zon, 

valt de schaduw achter je. 

CURSUS ‘IN BALANS’ VOOR OUDEREN IN 
BEMMEL
Fysiotherapiepraktijk Fysio Lingewaard start bin-
nenkort weer met de cursus ‘In Balans’. Als je ou-
der wordt krijg je vaak moeite met je evenwicht. 
Misschien merkt u dat u soms even uw evenwicht 
kwijt bent. Of misschien bent u al eens gevallen 
of bent u bang om te vallen. Dan is deze cursus 
voor u. Thijs Kersten, fysiotherapeut bij Fysio Lin-
gewaard, leert hoe u steviger op uw benen kunt 
staan en beter in balans blijft. U krijgt praktische 
oefeningen die u op uw eigen niveau en in uw 
eigen tempo kunt doen. En u krijgt tips waar u op 
moet letten als u loopt of opstaat. Na de cursus 

loopt u gegarandeerd met meer zelfvertrouwen 
rond, heeft u minder risico om te vallen, en zijn uw 
balans, coördinatie en kracht beter. Doe dus mee!
Wanneer: De cursus wordt op variabele dagen en 
tijden gegeven.  
Hoe lang: De cursus duurt 12 weken.
Waar: In het gebouw van Stichting Welzijn Linge-
waard, Cuperstraat 9 in Bemmel.
Meer informatie en aanmelden: Bel met Thijs 
Kersten, fysiotherapeut van Fysio Lingewaard 
op nummer 06 23 82 75 53 of mail naar thijs@
fysio-lingewaard.nl

Als gewone dingen ineens niet 

meer gewoon zijn, 

besef je hoe bijzonder 

gewone dingen zijn!

Vriendschap vergroot het geluk 

en vermindert ellende door 

onze vreugde te 

verdubbelen en ons verdriet 

te delen.
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SWL:
Een coronaproof praatje maken 
Door de nieuwe coronamaat-
regelen zullen veel activiteiten 
van SWL helaas niet doorgaan, 
in ieder geval tot 14 januari. 
Toch zijn er nog mogelijkheden 
om in het nieuwe jaar een co-
ronaproof praatje met elkaar te 
maken. 
Behoefte aan een praatje? Aar-
zel niet en bel gerust een van 
de onderstaande nummers om 
je verhaal te doen of hart te 
luchten. Deze mensen staan in 
veel gevallen dag en nacht voor 
je klaar. 
• De luisterlijn, voor een (ano-
niem) luisterend oor en een 
goed gesprek per telefoon 
24/7 dacht en nacht 088 0767 
000
• Nationaal Ouderen Fonds Zil-
verlijn, als u behoefte heeft aan 
een praatje of goed gesprek 
088 344 2000
• Rode Kruis Hulplijn, voor 
hulp/advies en een luisterend 
oor tijdens de coronacisis 
070 44 55 888
• De Kindertelefoon (8 tot 18 
jaar), anoniem luisteren, advies, 
tips, doorverwijzing 
0800 0432

Bieb:
Ook zo’n zin om weer andere mensen te ontmoeten en inspiratie op 
te doen? Dat kan! In de Bibliotheek Bemmel, Gendt en Huissen gaan 
we weer van start met digitale workshops, lezingen, cursussen etc.! 
Om deel te kunnen nemen aan onze activiteiten hoef je géén 
lid te zijn van de Bibliotheek of SeniorWeb. Voor meer info zie: 
https://www.obgz.nl/activiteiten/digitaal-vaardig.html

Voor vragen en aanmelding kunt u contact opnemen met Inge 
de Vries via mail: idvries&obgz.nl of M: 06 59817049

Digitale erfenis (lezing in 2 
dagdelen door SeniorWeb)
Datum: 07-02 en 14-02
Plaats: Bibliotheek Bemmel
Tijd: 10:00-12:00 uur
 €8,00 (voor 2 lezingen)
Als je overlijdt weten nabe-
staanden vaak niet hoe ze toe-
gang krijgen tot jouw digitale 
informatie zoals bijvoorbeeld 
inloggegevens. Tijdens deze 
lezing leer je hoe je je digitale 
leven voor jouw nabestaanden 
inzichtelijk maakt.

INTRO iPad-iPhone
Datum: 10 -17 en 24-02
Plaats: Bibliotheek Huissen
Tijd: 10:00-12:00 uur
Leden Bibliotheek en SeniorWeb 
€21,00. Overige deelnemers 
€24,00
Tijdens deze cursus van drie bij-
eenkomsten maak je kennis met 
de belangrijkste functies van 
deze mobiele apparaten. Je zult 
zien dat het helemaal niet zo 
moeilijk is als het lijkt.

Welkom online op pc; leer je 
weg vinden in de digitale wereld
Datum: 21 en 28-02 en 7-14 en 
21-03
Plaats: Bibliotheek Bemmel
Tijd: 10:00-12:00 uur
GRATIS
Tijdens verschillende themales-
sen leer je digitaal vaardiger te 
worden in het ‘dagelijks leven’, 
het ‘actieve’ leven, het ‘sociale 
leven’ en het ‘gezonde’ leven. 
Onder begeleiding van een vrij-

williger van het Ouderenfonds 
en SeniorWeb ga je met andere 
deelnemers aan de slag. Graag 
je eigen laptop meenemen. 

Welkom online op tablet; leer 
je weg vinden in de digitale 
wereld
Datum: 25 en 4 -11-18 en 25-03
Plaats: Bibliotheek Gendt
Tijd: 10:00-12:00 uur
GRATIS
Tijdens verschillende themales-
sen leer je digitaal vaardiger te 
worden in het ‘dagelijks leven’, 
het ‘actieve’ leven, het ‘sociale 
leven’ en het ‘gezonde’ leven. 
Onder begeleiding van een vrij-
williger van het Ouderenfonds 
en SeniorWeb ga je met andere 
deelnemers aan de slag. Graag 
je eigen tablet meenemen. 

DigiDemo50+
Datum: 09-02-2022
Plaats: Bibliotheek Huissen, 
tijd: 14:00-16:00 uur
Demonstratiemiddag VIRTUAL 
REALITY (VR)

Digitaal café/ informatiepunt 
Digitale Overheid (IDO) 
Datum: Elke dinsdagmiddag
Plaats: Bibliotheek Bemmel, 
Tijd: 14:00-16:00 uur
GRATIS
Je bent welkom zonder afspraak 
te maken!

Wij zijn op zoek naar digitale 
vrijwilligers! Misschien ook iets 
voor u?

Werkrelaties
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Lagune Jokulsarlon
Terwijl een wolk de top omhult
kraakt en breekt het ijs.
Het water kolkt, het ijsblok tult
en tolt
en wankelt op zijn reis;
neemt bij het meer dan even rust..
en tinkeltankelt naar de kust.

Sigurdson
Spekkige wangen en een stukje haaienhuid
in verlegen knuistjes
doen mij plots verlangen
naar levertraan

Kerkhof bij Tinquevellir
Wat IJsland geeft, pakt het weer af:
zoon kijkt verwezen om zich heen
en tast naar letters in de steen
die pa eertijds aan moeder gaf
vlak voor zijn eigen zeemansgraf Wilma Peters

Beste mensen,

Mijn eerste stukje in dit nieuwe jaar wil ik beginnen 
met u alle goeds te wensen. Gezondheid, vreug-
devolle en misschien ook verrassende momenten.
Ik noem dit stukje: de redding van Fezzik. Maar 
het was meer schokkend dan verrassend wat er 
gebeurde met Fezzik tijdens mijn vorige verblijf bij 
mijn zoon in Colorado. Mijn zoon heeft 3 katten, 
alle 3 uit het asiel. Wel jonge katten. Fezzik is de 
jongste en laatste die ze opnamen. Een mooie don-
kergrijze dondersteen, met fluwelen ogen. Het is 
een echte klauterkat. Hij zat al eens op het hoog-
ste keukenkastje en keek vanuit die hoogte op ons 
neer. “ Doet ie wel vaker,” zei mijn schoondochter, 
“ komt vanzelf weer naar beneden.” Dat was ook 
zo. Maar...op ‘n dag, ik was alleen. Schoondochter 
‘n paar dagen weg voor haar werk. Mijn zoon naar 
zijn werk, kleinzoon naar school. (Was nog voor dat 
corona ons gijzelde.) Ik belde met mijn zus, hoorde 
toen een krrr, krrr, krrr geluid achter mij. Ik keek 
om. Wat ik toen zag deed mij bevriezen! Fezzik 
hing met zijn nagels in de horizontale roosters van 
de afzuigkap. Het was duidelijk dat hij vastzat, zijn 
achterpootjes hingen in het niets, geen grip meer. 
Ik zei snel tegen mijn zus dat er iets met de kat 
was, dat ik op moest hangen. Mijn gedachten gin-
gen razendsnel, wat te doen? De trap halen uit het 
basement, de kelder, duurde te lang, was ook te 
zwaar. Bij de bar stonden 4 witte stevige kunststof 
barstoelen. Ik sleepte er een zo dicht mogelijk bij 

DE REDDING VAN FEZZIK
de kat in nood, klom erop. Ik kon er net bij, God zij 
dank! Ik pakte Fezzik vast, tilde hem iets op, zodat 
zijn nagels vrij van de rooster waren. Mijn handen 
om zijn lijfje, zo stapte ik met hem op de begane 
grond. Zette hem neer, met trillende benen. Zei, 
met opgeheven vinger naar hem: “ Don’t do that 
again!” (Doe dat niet weer!) Hij keek me aan met 
zijn mooie ogen, ach diertje, wat ben ik blij dat je 
met je 4 pootjes op de grond staat! Later gingen er 
allerlei doemscenario’s door mijn hoofd: Wat als ik 
niet thuis was geweest, was gaan wandelen? Niet 
aan denken, het is goed afgelopen. Het zijn stevi-
ge stoelen, ik ben er niet afgevallen. Fezzik veilig 
op de grond. Toen mijn kleinzoon thuiskwam uit 
school, vertelde ik hem wat er was gebeurd. Toen 
mijn zoon thuiskwam: “ Papa, Fezzik hing daar! 
Weet je wat oma deed?”  Mijn zoon zei, wijzend 
naar de stoel: “ Ben je daarop geklommen?” Ik 
knikte, “ ja, hoe had ik het anders moeten doen?”
Dit voorval kwam nog wel eens ter sprake, we 
lachten er ook wel om. Fezzik was wel 2 meter kat, 
toen hij hing, zo lang. Mijn zoon zei maanden later 
met Face Time: “ hij heeft het nooit meer gedaan.” 
“Had ik niet anders verwacht, ik zei het toch in het 
Engels,” was mijn reactie. Ik kijk er naar uit mijn 
zoon en zijn gezin en ook de viervoeters daar weer 
echt te kunnen begroeten. Twee jaar is een onmen-
selijk lange coronatijd.

Het ga u goed, 
Marie-Therese

11



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
Klussenhulpdienst: Meldpunt SWL
T:  088 - 25 52 555
meldpunt@swlingewaard.nl
Vraag & Aanbod:
Ineke Koreman
0481 - 46 19 75
korefrank@planet.nl

Inloopmaaltijden Liduina:
0481 - 47 06 00
Belastingservice leden:
Rene 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.02 verschijnt op donderdag 
24 februari 2022. Inleveren kopij, foto’s 
en dankbetuigingen t/m woensdag 
09 februari 2022. E-mail: 
redactie@seniorenbd.nl of 
Kinkelenburglaan 30, 6681 BJ Bemmel

SENIOREN ACTIEF BEMMEL

Maandag:  Bridge
 13.30 - 16.30 uur
 Toneel (Jong Belegen)
 09.30 - 11.30 uur
 Yoga 
 09.30 - 10.30 uur
 11.00 - 12.00 uur
 13.30 - 14.30 uur
 15.00 - 16.00 uur
Dinsdag:  Bridge 
 13.30 - 16.30 uur
 Tai Chi  
 20.15 - 21.15 uur
 Yoga 
 09.30 - 10.30 uur
 11.00 - 12.00 uur
 13.30 - 14.30 uur
 15.30 - 16.30 uur
 17.00 - 18.00 uur
Woensdag:  Biljarten 
 13.00 - 17.00 uur
 Bingo, 2e en 4e wo.
 14.00 - 16.00 uur
 Instuif, 1e en 3e wo.
 14.00 - 16.00 uur
 Tai Chi
 09.30 - 10.30 uur
Donderdag:  Bewegen op muziek 
 14.00 - 15.00 uur
 Biljarten 
 13.00 - 17.00 uur
 Creatief  
 13.30 - 15.30 uur
 Line Dance
 09.30 - 11.30 uur
 Seniorenkoor
 10.00 - 11.30 uur
 Seniorenorkest
 09.15 - 11.00 uur
Vrijdag:  Biljarten
 13.00 - 17.00 uur
 Yoga
 10.15 - 11.15 uur

Voor verdere informatie kunt u 
contact opnemen met:
Anja Berns
06 -16 71 41 68 
Jose van Rossum 
0481 - 46 18 56

COLOFON

Seniorenvereniging KBO Bemmel-Doornenburg
 Brouwerslaan 46, 6681 EA Bemmel
 redactie@seniorenbd.nl
 www.seniorenbd.nl
Voorzitter:  Ben Platenkamp
 0481 - 35 46 15
 voorzitter@seniorenbd.nl
Secretaris:  Tonnie Bruins-van Vugt
 06 - 55 80 63 33
 secretaris@seniorenbd.nl
Vicevoorzitter:  Rien van Eldijk
 0481 - 46 52 37
 vicevoorzitter@seniorenbd.nl
Penningmeester a.i.:  Ruud Rouwmaat
 0481 - 46 50 55
 penningmeester@seniorenbd.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@seniorenbd.nl
Webredactie: Ruud Rouwmaat
 Tonnie Bruins
 webredactie@seniorenbd.nl
Webbeheer: Erik Bruins
 webbeheer@seniorenbd.nl
Advertenties: Rien van Eldijk
 0481 - 46 52 37
 vicevoorzitter@seniorenbd.nl
Ledenadministratie: Erik Bruins
 06 - 21 80 45 43
 ledenadministratie@seniorenbd.nl
Bezorging Majje en 50+ magazine:
 Henny Ebben 
 06 - 13 16 16 68
 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 

0481 793 963  l  06 43 16 55 932
De Plak 17, Bemmel  l  www.fransknorthmakelaardij.nl

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



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


