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Beste lezer,

En dan staan alle seinen op veilig terug 
naar een soort van normaal, krijgt het virus 
je toch nog te pakken. Blij met alles wat weer 
mag en kan, weer lekker aan het sporten en 
dan begint het met een keelpijntje, wat hoesten 
en snotteren. Zal wel een verkoudheidje zijn, hoort erbij. 
Dan hoor je opeens in je omgeving van een aantal mensen met 
een positief bericht. Maar dan in de negatieve betekenis: positief 
getest. Zelftestje: bingo! GGD-test: ook raak…. Dan moet je in 
isolatie. Marianne loopt een dag achter en treft hetzelfde lot. 
Na alle voorzorgsmaatregelen, prikken en boosters, krijgt het vi-
rus ons toch nog op de valreep te pakken. Gelukkig met milde 
symptomen. En een paar dagen verplicht binnen zitten is ook nog 
wel te doen. Ik mis alleen het dagelijkse uurtje bewegen. Ik ben 
niet iemand die thuis op de vloer gaat liggen en allerlei gymnasti-
sche toeren uit gaat halen. Nee, dat doe ik liever met een groep 
mensen om me heen. Ook mijn hardloopmaatje treft hetzelfde lot. 
“Hebben we het in ieder geval gehad”, en zonder vaccinaties was 
het waarschijnlijk veel problematischer geweest. Dus de dagen af-
tellen en dan gaan we weer! De dagen lengen, de temperatuur 
stijgt, de eerste bloemen verschijnen en de merels beginnen met 
hun ochtendconcerten. De lente komt eraan.
De nieuwe Majje ook. Weer heerlijk gevuld met verhalen, schitte-
rende gedichten en mooie illustraties. En de Algemene Ledenver-
gadering is in aantocht. De agenda en een aantal stukken vindt 
u hier. Ik hoop velen van u te zien op 24 maart. Goed en gezond 
begin van de lente.

Henk Peperkamp

2022
Maart
Algemene ledenvergadering
24-03 
Aanvang 14.30 uur
In CC de Kinkel, Bemmel

1  Van de redactie
2  Vanuit de vereniging
3 Van onze voorzitter
4 Het gekrompen leven
 Hulp bij inkomstenbelasting
5 Educatie
 Ontmoeting
6 Een blijvende herinnering in 
 de torpedo factory
7 Algemene ledenvergadering
9 Contributie 2022
10 Voorjaars-schoonmaak
11 Even bijpraten
12 Tabee
13  Vos’ Visie
14 Werkrelaties
15 Markt van verlangen

AGENDA

INHOUD

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

Reageren of zin in schrijven in de Majje? 
Mail naar: redactie@seniorenbd.nl
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WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN
Mevrouw J.L.M. Hoogakker-Klomp 
Mevrouw R.A. Roelofs-Sengers
Mevrouw M.L.G. Jacobs
Mevrouw A.L.M. Doeleman

De heer T.W. Willemsen
Mevrouw M.I. Rijnaard
De heer T.M.G. Basten
De heer G.J. Kuster

BEDANKJE
De heer Toon Krebber en me-
vrouw Deelen-Rikken bedan-
ken het KBO-bestuur hartelijk 
voor de leuke attentie die zij 
kregen t.g.v. hun verjaardag.

ANJA BEDANKT
Anja Engels heeft afgelo-
pen januari voor het laatst 
haar bezorgronde gedaan. 
Zij bezorgde de bladen 
jarenlang op een groot 
aantal adressen in Bem-
mel. De leeftijd noodzaakt 
haar het wat rustiger aan 
te doen. Tekenend is dat 
zij nog wel een klein wijk-
je zou willen lopen in het 
centrum van Bemmel. Wij 
danken Anja voor haar to-
meloze inzet.

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:
Zie voor verdere info onze website: www.seniorenbd.nl/leden.

IN MEMORIAM
Mevrouw C.H. Zandstra-Ketel
Mevrouw H.M. Ansink-Spoorenberg

De heer A.B. Polman
De heer F.J.G. van Loon

AANKONDIGING
Na 3 maart staan de gewijzigde  
concept-statuten op de website
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Van onze voorzitter
Ben Platenkamp

De presentatie van onze Dorpsauto op 23 januari kon vanwege corona geen doorgang vinden. 
Weliswaar teleurgesteld, maar gesterkt in het voornemen hem toch per 1 februari te laten rijden, 
hebben we inmiddels de eerste ritten met succes gemaakt. Ik nodig ook u uit u niet te schromen om 
uw telefoon te pakken en te bellen naar 06-82338056, de Dorpsauto. U krijgt dan onze vriendelijke 
coördinator, Dick van Ringen, aan de lijn. Hij zal samen met u uw ritje inplannen en de chauffeur bij 
u langs laten komen op de gewenste dag en het gewenste tijdstip. Makkelijker kunnen we het u 
niet maken! 

BON VOYAGE

De nieuwe electrische Dorpsauto Bemmel Haalderen Ressen is een feit!
Het is een initiatief van de Seniorenvereniging KBO Bemmel Doornenburg.
De auto is voor senioren zonder eigen vervoer of personen die moeilijk 
ter been zijn.

De DORPSAUTO:
•  rijdt binnen de grenzen van Bemmel, Ressen en Haalderen
•  kan men reserveren op maandag t/m vrijdag tussen 09.30 tot 17.00 uur
•  rijdt gratis, hoewel een gift zeer welkom is
•  wordt bestuurd door vrijwillige chauffeurs
•  staat geparkeerd aan de laadpaal op het terrein Autobedrijf Huijbers 
 in Bemmel
•  reservering minstens een dag van tevoren! 

BEL: 06-82 33 80 56
Coördinator is Dick van Ringen, Wardstraat 26, Bemmel.

3



LIVE AS IF YOU WERE TO DIE TOMORROW

LEARN AS IF YOU WERE TO LIVE FOREVER
- MAHATMA GANDHI - 

Woorden vluchten in het duister
Onzegbaar wordt wat hij soms voelt
Verdwaald geraakt in zijn omhulsel
wordt vaardigheid ruw omgewoeld

Zoals schuif’len door de kamer
zoekend naar verloren dingen
verglijdt zijn wezen almaar meer
in dwalen door herinneringen

Zodra hij zich weer jongen voelt
zie ik een twink’ling in zijn ogen
Hoe verward ook het verhaal
zijn reis terug maakt opgetogen

Puzzelstukjes van zijn leven
raken steeds meer door elkaar
Gevangen, kromgebogen mensje: 
Ik hou van jou om elk gebaar

Maria v. Zutphen-Verheijen

Grote zus heeft met haar kleine zusje een 
gesprek over de toekomst;

Grote zus: “Wat wil jij later eigenlijk worden”?
Haar kleine zus antwoordt: “Een politiemens”.
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Wijziging deelname activiteiten en cursussen 
Senioren Actief Bemmel
Zoals de meesten van u gewend waren, moest u 
aan het begin van het nieuwe jaar voor het deel-
nemen aan onze activiteiten altijd een aanmel-
dingsformulier invullen. 
Op dit ogenblik zijn er bij onze stichting onge-
veer 400 deelnemers actief bij één van de door 
ons georganiseerde activiteiten en cursussen. 
Met zo’n groot aantal deelnemers is het te be-
grijpen dat wij aan het begin van dit jaar niet 
alle aanmeldingsformulieren terugkregen. Ook 
werd er vaak gereageerd met de vraag waarom 
dit steeds weer nodig was. “Jullie hebben alle 
gegevens; waarom moet ik weer een formulier 
invullen?” Om al deze redenen hebben wij beslo-
ten het jaarlijks opnieuw laten invullen van een 
aanmeldingsformulier af te schaffen. 
Het formulier wat u destijds heeft ingevuld, blijft 
geldig en deelname aan onderstaande activitei-
ten worden dan na 1 jaar stilzwijgend verlengd. 
- Bewegen op muziek
- Biljarten
- Bridge
- Creatief handvaardigheden
- Koersbal
- Line Dance
- Seniorenkoor
- Seniorenorkest
- Sjoelen
- Toneel
- Tai Chi
- Yoga

Maar er zijn uitzonderingen!
Deelname aan onderstaande cursussen is alleen 
mogelijk door jaarlijks opnieuw aan te melden 
per aanmeldingsformulier. 
- Talencursus Engels en Spaans (20 of 24 lessen)
- Kookcursus (10 lessen)
-	 Levensfilosofie	(5	lessen)
- Kijk op Kunst (5 lessen)
- Muziekgeschiedenis (5 lessen)
- Psychologie (6 lessen)

Afmelden en wijzigingen
Beëindiging van een activiteit of cursus kan door 
middel van een schriftelijk opzegging. Er is een 
opzegtermijn van een maand. Dit geldt uitslui-
tend voor de activiteiten die na één jaar stilzwij-
gend worden verlengd.
Vroegtijdige beëindiging van de overige cursus-
sen kan uitsluitend schriftelijk met vermelding 
van redenen.

Wijzigingen en beëindigingen mailen naar 
sab.anjaberns@gmail.com 
of per post naar één van onderstaande adressen:
Anja Berns: Schaapskamp 55, 6681 MT Bemmel
José van Rossum: Sandershof 6, 6681 BT Bemmel

Voor meer informatie verwijzen u naar de website: 
www.seniorenbd.nl

Vanaf 1 maart is het weer moge-
lijk om uw voor-ingevulde aan-
giftebiljet inkomstenbelasting 
2021 in te vullen. Wij staan weer 
tot uw beschikking om u als lid 
van de Seniorenvereniging KBO 
Bemmel-Doornenburg daarmee 
te helpen. Door de coronamaat-
regelen kan het zijn dat het voor 
u wat lastig is om ons als invullers 
thuis te ontvangen. U kunt ons 
bellen om hierover afspraken te 
maken. Eventueel geeft u ons te-
lefonisch de informatie door die 
wij nodig hebben. Onder andere 

de DigiD-code of de brief met 
code die u van de belastingdienst 
heeft ontvangen, en informatie 
met betrekking tot zorgkosten 
die u in 2021 heeft gehad. Ook 
kunnen wij een afspraak maken 
om uw gegevens aan huis op te 
halen. Uiteraard met in achtne-
ming van de coronaregels. 
Ger Stokman: 
T 06 48833073
Wim van Meerkerk: 
T 0481 463001
René Haegens: 
T 0481 462256

HULP BIJ INVULLEN 
AANGIFTE 

INKOMSTENBELASTING 2021
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Beste mensen,

Deze keer wil ik u vertellen over de torpedofa-
briek in Alexandria, V.S. Nu een kunstcentrum, 
gelegen aan de Potomac rivier in de oude bin-
nenstad.
Mijn oudste zoon woonde 10 jaar in Alexandria, 
voordat hij in 2015 naar Colorado verhuisde. Al-
exandra is vlakbij Washington D.C. gelegen. Deze 
voormalige marinemunitiefabriek, gebouwd in 
1918, leverde torpedo’s tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. In 1974 werd het complex getransformeerd 
in een enorme kunsthal, de grootste in Amerika 
voor publiek toegankelijke kunstenaarsateliers on-
der één dak. Het gebouw bevat drie verdiepingen, 
op dit moment 82 studio’s en 7 galerieën. Het aan-
bod is divers: schilderkunst, op doek en aquarel. 
Weven, schilderen op zijde en wol. Keramiek, glas-
kunst, smeden. Wellicht vergeet ik kunstvormen te 
noemen die zeker daar aanwezig zijn. Het Torpedo 
Factory	Art	Center,	zoals	het	officieel	heet,	wordt	
beheerd door het Kunstcentrum van de stad Alex-
andria. Het blijft een cultureel icoon, dat een be-
zoek meer dan waard is. Onder de zeven galerieën, 
door het hele gebouw verspreid, bevindt zich de 
Target Gallery. Dit is de eigen tentoonstellingsruim-
te van de Torpedo Factory, die nationale en inter-
nationale tentoonstellingen verzorgt. Ook is in de 
Factory het Archeologisch Museum van Alexandria 
ondergebracht.

In de tijd dat mijn zoon in Alexandria woonde, 
bezochten we de Factory altijd. Gelegen aan het 
eind van Union Street, gelegen aan de haven 
van de Potomac rivier. Een prachtige locatie. We 
spraken met diverse kunstenaars. Ook met een 
Nederlandse mevrouw. Zij schilderde, had daar 
een galerie. We kwamen altijd tijd tekort, er was 
en is zoveel moois te zien. De eerste keer dat ik 
daar was viel ik helemaal voor een zijden sjaal, 
gedrapeerd op een hand van gips. Twee dames 
waren daar aan het werk. Met zoveel enthousias-
me vertelden ze daarover. Ik kocht die sjaal, die 
heb ik nog steeds. Er waren ook hoeden, pet-
ten, jasjes. In prachtige kleuren, een lust voor het 
oog. Eenmaal buiten naar de haven, ook genoeg 
te kijken. Schepen en scheepjes, in alle soorten 
en maten. Ik heb er ook eens gelopen toen het 
erg hard vroor. De schepen lagen in het ijs, ver-
derop was het ijs dunner en ging het over in wa-
ter. Eendjes zwommen er en hopten ook op het 
ijs. Zo leuk om te zien.
Op dit moment ben ik in Colorado, de Rocky 
Mountains in de verte. De zon schijnt vanuit een 
lichtblauwe lucht. Maar al het moois dat ik zag in 
de Torpedo Factory is een blijvende herinnering, 
die ik koester.
Van over the ocean: Het ga u goed.
Marie-Therese.
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AGENDA
1.  Opening
2.  Vaststelling van de agenda
3.  Mededelingen en ingekomen stukken
4.  Verslag ALV 25 november 2021 (bijlage)
5.  A. Jaarrekening 2021 en begroting 2022
   B. Verslag kascommissie
6.  Activiteitenplan 2022
7.  Bestuursverkiezing
   A. Afscheid van de aftredende en niet herkiesbare leden:
    -  Willemien Hermsen
    - Tonnie Bruins
   B.  Nieuwe bestuurskandidaten: 
    - Reeds gemelde kandidaten worden voorgedragen
    - Ter vergadering zich aanmeldende kandidaten
Korte pauze
8.  Wijziging concept-statuten
9.  Rondvraag en sluiting
Informele afsluiting onder het genot van een drankje

1  Opening
Voorzitter Ben Platenkamp opent de vergadering en heet allen welkom. Er zijn 15 leden aanwezig, 
inclusief bestuursleden. 
In maart 2019 was er de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV). Door corona zijn de ALV van maart 
2020 en voorjaar 2021 niet doorgegaan. In deze vergadering maken we een inhaalslag en zullen we de 
jaarrekening 2019 en 2020 en begroting 2020 nog moeten bekrachtigen. 
De overdracht van Unie KBO naar de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen FASv is afge-
rond. Ben en Ruud hebben de zoom-vergadering over de pensioenvoorstellen georganiseerd door de 
FASv bijgewoond. Het was vooral een erg technisch en ingewikkeld verhaal. 
Erik Bruins (ledenadministratie) heeft de ledenadministratie helemaal opgeschoond. Deze ledenadmi-
nistratie is overgenomen via KBO Brabant en wij betalen daarvoor € 0,24 per lid aan Brabant. 
De website is vernieuwd en er zijn nieuwe ledenpasjes. 
De nieuwe concept-statuten zullen op de ALV van 24 maart 2022 worden gepresenteerd. Er is veel 
tijd besteed aan de dorpsauto. 
In september 2022 is het 40-jarig jubileum van de KBO. Hier is een commissie voor gevormd o.l.v. Henk 
Peperkamp, die het jubileum zal organiseren. 
Ondanks corona is er elke maand een mooie Majje verschenen. De Majje was genomineerd en is twee-
de van Nederland geworden voor de prachtige inhoud en uitvoering.

2  Vaststelling van de agenda
De agenda wordt vastgesteld.

Concept 
Verslag Algemene Ledenvergadering Seniorenvereniging KBO Bemmel Doornenburg
Donderdag 25 november, aanvang 14.30 uur in zaal De Kinkel, Bemmel

Donderdag 24 maart 2022, aanvang 14.30 uur in CC de Kinkel, Bemmel

Algemene ledenvergadering

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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3  Jaarrekening 2019 en begroting 2020
Jaarrekening 2019 samengesteld door Henk van de Looi. Deze jaarrekening is gepubliceerd in de 
Majje en Rien van Eldijk vraagt of er nog vragen over zijn. Er zijn geen vragen. 

4 Jaarrekening 2020 en begroting 2021
Er is teruggang in aantal leden, dit komt o.a. door het opschonen van de ledenadministratie en Laco 
heeft het contract aangescherpt en is dus minder aantrekkelijk voor 65-plussers. Ook vanwege de 
ontvlechting van KBO naar de FASv hebben leden opgezegd. 

5   Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
Ton	van	de	Kamp	meldt,	dat	hij	en	Misjá	Heinink	de	financiën	over	2019	op	6	maart	2020	bij	Henk	van	
de Looi hebben gecontroleerd en in orde bevonden. 
Tevens hebben Ton en Misja de Jaarrekening 2020 op 27 oktober 2021 bij Henk van de Looi en in het 
bijzijn van de nieuwe penningmeester Ruud Rouwmaat gecontroleerd en in orde bevonden. 
De kascommissie vraagt het bestuur voor de controle op beide jaarrekeningen decharge te verlenen. 
De beide jaarrekeningen worden vervolgens vastgesteld. Voor het jaar 2021 stellen Corrie Bruning en 
Huib Fienieg zich beschikbaar als commissielid voor de kascontrole 2022. Ton van de Kamp en Misja 
worden hartelijk bedankt voor hun inzet als leden van de commissie. De controle voor 2022 zal plaats-
vinden in de volgende ALV van maart 2022.

6   Bestuurssamenstelling
Henk van de Looi, Henk Peperkamp en Vera Grol zijn afgetreden. In oktober heeft het bestuur op 
informele wijze van hen afscheid genomen.
Rien van Eldijk is nu vicevoorzitter en Ruud Rouwmaat penningmeester. Beiden zijn al ruim een jaar 
actief in de bestuursvergaderingen. In maart hopen we enkele nieuwe bestuursleden te verwelkomen. 

7   Dorpsauto
Rien	geeft	toelichting:	de	financiering	voor	de	auto	is	een	heel	eind	op	weg.	Van	de	gemeente	is	er	
een toezegging van € 2500,00 plus € 750,00 vanwege de aanschaf van een elektrische auto. Via Lin-
gewaard Doet is er € 2500,00 opgehaald. Een Bemmelse garagehouder denkt mee over aanschaf en 
standplaats met oplaadpunt. Verder zijn er de drie Goede Doelenstichtingen in Bemmel benaderd 
met	de	vraag	voor	medefinanciering.	De	aanschafkosten	van	de	auto	zijn	€	16.000,00	en	daarbij	ko-
men nog de jaarlijkse exploitatie kosten. De vergadering stemt in met de aanschaf zoals voorgesteld. 
Er worden nog vrijwilligers gevraagd om deze auto te bemannen/bevrouwen. Het doel istwintig per-
sonen die dan een halve dag in de veertien dagen kwijt zijn chauffeur van de auto. Er zal een handlei-
ding komen voor de chauffeurs en de mensen die van de auto gebruik zullen gaan maken. Momenteel 
hebben zich dertien vrijwilligers aangemeld. De verwachting is dat men ongeveer 15.000 km. zal 
rijden en dat alleen in Bemmel, Haalderen en Ressen.

8   Rondvraag en Sluiting
Klaas Vos vraagt hoe het kan dat hij nog steeds mail ontvangt van de Unie KBO, terwijl hij geen lid meer 
is. De Unie KBO schijnt te pas en te onpas nog mails te sturen en mensen te benaderen om lid te worden. 
Klaas kan zichzelf afmelden onderaan de mail van de KBO. Corrie Bruning is gebeld door de KBO of zij het 
energiecontract via de Unie KBO Unie wil laten lopen. Ook SWL is door de KBO Gelderland gebeld om 
samen activiteiten te ontwikkelen. Dit laatste is niet aan de orde, daar SWL die aangelegenheden regelt 
i.s.m. de SNL, waarin ook onze Seniorenvereniging KBO Bemmel-Doornenburg vertegenwoordigd is.
Misja Heinink vraagt via Henk Peperkamp hoe de relatie met de Minkhof nu is. Zit daar nog toekomst 
in, zeker nu we meer middelen hebben? Ben antwoordt dat men in gesprek is met de Minkhof over 
welke mogelijkheden er zijn voor samenwerking.

PAUZE
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Na de pauze wordt de nieuwe website letterlijk als een raket gelanceerd door Erik Bruins. We zien 
een mooi uitgevoerde website. Deze is gebouwd door Willem Bosma en wordt onderhouden door 
Erik. Alle pagina’s worden doorlopen. Er wordt geconstateerd dat de teksten niet erg duidelijk zijn; 
grijs en niet zwart. Dit zal worden aangepast. Verder wordt door Erik de vraag gesteld of men zelf de 
veranderingen en nieuwe teksten tijdig aan hem wil doorgeven om de website up to date te houden.

De voorzitter sluit de vergadering tegen 16.30 uur

Beste leden,

De contributie voor het jaar 2022 bedraagt even-
als de afgelopen jaren € 22,00 per lid.
Nieuwe leden ingeschreven vóór 1 oktober betalen 
voor 2022 ook € 22,00.
Nieuwe leden ingeschreven ná 1 oktober betalen 
€ 10,00 voor de rest van 2022.
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. 
Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap 
wordt - gelet op onze lopende verplichtingen aan 
derden - geen restitutie over een deel van het 
jaar gegeven.

Automatische incasso
De meeste leden hebben voor de inning van de 
contributie een incasso-machtiging afgegeven. 
Voor die leden wordt de Incasso van de contribu-
tie 2022 automatisch door onze Rabobank ver-
werkt en afgeschreven van de bankrekeningen 
op 28 februari 2022.
Voor nieuwe leden zal in de loop van het jaar nog 
enkele keren een incasso plaatsvinden.

Betaling contributie zonder machtiging
De betaling van de contributie 2022 door leden 
zonder incasso-machtiging (of bij storneren) dient 
vóór 15 maart 2022 bijgeschreven te zijn op ons 
rekeningnummer NL14 RABO 0102 9233 02 ten 
name van ‘KBO afdeling Bemmel-Doornenburg’.
Bij niet tijdige betaling of niet kunnen incasseren 
(storneren i.v.m. onvoldoende saldo, terugboeking 
of dergelijke) ontvangt u in april een herinnering 
van mij met het verzoek tot betaling. In verband 
met de extra kosten (o.a. porti-/bankkosten) bren-
gen wij u hiervoor wel € 1,00 extra in rekening.

Nog geen automatische incassomachtiging af-
gegeven?
Er is helaas nog een (gelukkig beperkt) aantal le-
den dat bij aanmelding in het ‘verre verleden’ nog 
geen automatische machtiging heeft verstrekt, 
maar dat destijds heeft aangegeven om zelf voor 
de betaling van de contributie te zorgen.
Aan hen verzoeken wij om alsnog een incas-
so-machtiging af te geven!
Gelet op het groot aantal leden van onze seni-
orenvereniging werkt een machtiging het meest 
efficiënt	voor	de	administratieve	vastlegging	en	
verwerking daarvan.
Dit kan heel gemakkelijk door gebruik te maken 
van het ‘Wijzigingsformulier’ op onze nieuwe 
website: www.seniorenbd.nl 
Het wijzigingsformulier is opgenomen onder 
‘Wijzigen’ dat u kunt vinden onder het kopje 
‘LedenKBO’.

Hebt u geen internet? Stuur dan een brief aan 
onze Ledenadministratie, p/a Brouwerslaan 46, 
6681 EA Bemmel. Daarin geeft u aan dat u onze 
vereniging machtigt om incasso-opdrachten te 
sturen naar uw bank om de jaarlijkse contributie te 
innen, onder vermelding van uw IBAN rekening-
nummer, de juiste tenaamstelling en adres. Wij 
verzorgen de rest. 

En als er nog vragen zijn kunt contact met mij 
opnemen, telefoon: 0481-465 055  

Met vriendelijke groet.
De penningmeester, Ruud Rouwmaat

INNING CONTRIBUTIE 2022
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Het	is	bijna	maart	en	het	eerste	fluitconcert	van	
een merel heb ik al gehoord. Mijn ouders waren 
altijd blij als ze dit vrolijke gezang hoorden. De 
lente kondigde zich aan en dat was dé tijd van 
de grote schoonmaak. Wat er ook gebeurde, in 
deze periode moest het huis aan kant gemaakt 
worden. Gek genoeg was iedereen besmet met 
die plotselinge poetswoede. Bij ons in de buurt 
was het bij alle families hetzelfde liedje. Een exac-
te datum voor die voorjaars-schoonmaak was er 
niet. Maar er gold wel een soort ongeschreven 
wet dat vóór Pasen alles spic en span moest zijn.
Zo gauw de kachel ’s avonds niet meer opge-
pookt hoefde te worden en er sprake was van 
‘korte boksen-weer’, dan stroopte mijn moeder 
de mouwen op. Het startsein was meestal op 
zondag want dan kon vader de kolenkachel naar 
de deel slepen. Met een velletje schuurpapier 
van Tante Blank werden de vuile vlekken van de 

kachel verwijderd. Daarna werd de kachel met 
glansspul mooi opgepoetst. De kachel werd ver-
volgens onder een deken in een hoekje van de 
deel gezet. Pas in de herfst, als de gure najaars-
dagen waren aangebroken, zou-ie weer van stal 
worden gehaald. 
Het ‘echte werk’ begon op maandag. Wij hadden 
het voordeel dat opa en oma bij ons in huis woon-
den. De hulp van die oudjes was meer dan wel-
kom. Opa was er voor de hand- en spandiensten 
en trok voor deze gelegenheid zijn beste overall 
aan.	Oma	zorgde	voor	koffie	en	een	snelle	hap.	
Moeders krullen verdwenen onder een rode zak-
doek en de zondagse schort werd verwisseld 
voor een bonte doordeweekse. Gewapend met 
zwabber, mattenklopper, ragebol, stoffer & blik 
en een emmer met groene zeep trokken ze ten 
strijde.
Het schoonmaken begon met het verwijde-
ren van de stofnesten op zolder. Daarna waren 
de slaapkamers op de bovenverdieping aan de 
beurt. Voor het luchten werden de matrassen 
naar buiten gesjouwd en op een paar stoelen ge-
legd. De dekens kregen een plek op de waslijn. 
De lakens lagen na een wasbeurt verspreid op 
de bleik om in het zonnetje te drogen. Als er een 
muurtje gerold, geschilderd of behangen moest 

worden, dan was dat de taak van opa. Het be-
hangen ging meestal laag over laag met als re-
sultaat dat enkele muren door de jaren heen wel 
een halve centimeter dikker waren geworden. 
Wij, de blagen, kregen van al dat koortsachtige 
gesop en gepoets niet veel mee want we zaten 
op school. Na schooltijd was het voor ons ‘Code 
Rood’ in huis. We liepen alleen maar in de weg en 
werden zo snel mogelijk het huis uit gebonjourd. 
Met een botteram op de vuus gingen we dan ver-
plicht buiten spelen. De oudere jeugd mocht zich 
nog wel uitleven door met een mattenklopper de 
stof uit de matrassen en vloerkleden te meppen. 
Na de bovenverdieping kwam de benedenver-
dieping aan de beurt. Nu gingen de kokosmatten 
en gordijnen naar buiten en werd de vitrage ge-
wassen. Alle kasten werden leeggehaald, gesopt 
en er kwam schoon kastenpapier op de schap-
pen. Ook de kelder werd geveegd en geschrobd 

en	de	weckflessen	werden	op	houdbaarheidsda-
tum gesorteerd.
Op vrijdag, als er al heel veel klusjes geklaard wa-
ren, kwam het meubilair aan de beurt. Het zicht-
bare hout van de kasten, stoelen en tafels werd 
grondig onder handen genomen. Van ver kon je 
de boenwas al ruiken. Tegen de avond stond al-
les weer keurig op z’n plaats en dat werd gevierd 
met heerlijke pannenkoeken van oma.
De voorjaars-schoonmaak duurde ongeveer 
een week. Op zaterdag was er nog tijd voor het 
schoonmaken van kleine frutseltjes zoals het 
poetsen van het koperwerk met Brasso. Tot slot 
werden buiten de ramen gelapt met een natte 
ragebol. Voor een streeploos resultaat kwakte 
moeder met een grote pollepel schoon water te-
gen de ramen. Het werk zat er dan weer op. De 
rode zakdoek en de bonte schort konden in de 
wasmand. Laat in de middag was de rust in hui-
ze Bongers wedergekeerd. Opa las zijn krantje 
en oma had haar breiwerk weer opgepakt. Vader 
was nog op zijn werk en moeder zat met een kop 
vol krulspelden vermoeid maar voldaan te knik-
kebollen onder de droogkap. Het huis was weer 
helemaal fris en helder!

Willy Bongers

VOORJAARS-SCHOONMAAK

10



met Ineke Koreman
Even bijpraten

De “vulpen-column” van Ruud 
in de vorige Majje heb ik met 
plezier gelezen en deze riep bij 
mij soortgelijke herinneringen 
op. En laat ik nou de oude hou-
ten Tekendoos met inhoud van 
mijn vader nog hebben. Enke-
le maanden geleden kwam die 
bij toeval weer tevoorschijn. 
De aanleiding daarvoor weet 
ik niet meer precies, maar mijn 
kleindochter Elske van acht 
kwam op een dag bij een be-
zoekje met de vraag: “Weet je 
nog oma dat je mij een keer 
met de kroontjespen zou leren 
schrijven?” Zogezegd, zo ge-
daan	 en	 dus	 een	 flinke	 place-
mat op de tafel gelegd. Zo’n 
èchte inktpot van Gimborn 
met een knikker bovenin voor 
de dosering erbij gepakt - die 
heb ik dus ook nog- en die Te-
kendoos, waarin onder ande-
re nog enkele pennenhouders 
voor de kroontjespennen die 
er ook bij zaten evenals een 
vloeirol (als alternatief voor de 
inktlap). Zelf had ik nog wat 
blaadjes uit zo’n groen schrift-
je met van die dubbele lijntjes 
om de letters tussen te schrij-
ven, zodat ze allemaal dezelf-
de grootte krijgen. We konden 
starten; dát was spannend! 
Maar omdat zij linkshandig 
is bleef die pen dus steeds in 
het papier haken met gespatte 
vlekken van de inkt tot gevolg. 

Wát een teleurstelling! Geluk-
kig wist mijn zoon haar goed 
uit te leggen dat iedereen 
vroeger juist daarom rechts 
moest leren schrijven. Echt te-
gen je natuur in en vervelend 
voor veel kinderen, want dat 
kwam de ontwikkeling van je 
handschrift niet altijd ten goe-
de. Fijn dat het tegenwoor-
dig	zo	niet	meer	werkt.	Enfin,	
de lol van het schrijven met 
de kroontjespen was er voor 
haar zo snel weer vanaf, maar 
ze is dus wèl een ervaring rij-
ker! Zelf ben ik rechtshandig 
en schreef al jong schriftjes en 
dagboeken vol en nu zit ik aan 
de tafel m’n bijdrage voor de 
nieuwe Majje te schrijven. Mijn 
inspiratie haal ik uit de dingen 
die ik meemaak. En ja, ik schrijf 
alles eerst op “in klad” in mijn 
schrijfblok en dan is het vaak 
nog schrappen en herschrijven 
en daarbij is goed schrijfgerei 
voor mij ook belangrijk. Ben ik 
“eruit” dan pas pak ik het toet-
senbord van de laptop erbij. 
Mijn man Frank wist mij nogal 
eens te verrassen. Zo kreeg ik 
25 jaar geleden van hem een 
mooie lederen etui met 3 pen-
nen (vulpotlood, balpen en een 
pen met inktpatroon). In elke 
liet hij een datum, zijn naam en 
“hou me vast” graveren. Mooi-
er kun je het niet krijgen en is 
nog altijd troostrijk voor mij.

“VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT”, ZEIDEN DE ROMEINEN AL:
“HET GESPROKEN WOORD VERVLUCHTIGT, MAAR HET GESCHREVEN 

WOORD BLIJFT BESTAAN”.  
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TABEE
Zoetjesaan is het tijd
om te vertrekken
weg te gaan

dag lief, tot later

hier vandaan
maar eens op huis aan
naar de kaai

de muur
de plank
het water

Wilma Peters

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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Grensoverschrijdend
Al sinds mijn kinderjaren is de ‘grens’ voor mij 
een vertrouwd begrip. In Millingen aan de Rijn, 
het geboortedorp van mijn moeder waar ik veel 
tijd doorbracht, was de grens altijd dichtbij. In de 
verte lag Duitsland en de brede rivier kwam daar 
ook vandaan. En hoewel de mensen aan de ande-
re kant van de grensovergang een dialect spra-
ken dat niet veel afweek van het Millings, bleef 
er toch altijd een natuurlijke barrière bestaan 
waar je niet zomaar overheen ging. Intussen ga 
ik geregeld naar Kranenburg om te tanken of 
naar Kleef om een middagje gezellig te winke-
len.  Maar het blijft bijzonder om dan de grens 
over te steken, al is die nu onbewaakt. De afge-
lopen weken heeft het begrip ‘grens’ ineens een 
heel andere betekenis gekregen. Het begon met 
berichten over grensoverschrijdend gedrag van 
enkele bekende mensen bij The Voice of Holland. 
Intussen zijn bij de politie vijf aangiftes en twin-
tig meldingen gedaan in verband met mogelijk 
strafbare zedenfeiten. We waren geschokt door 
deze berichten en verdrietig bij de gedachte aan 
de jeugdige slachtoffers. Het nieuws bracht een 
kettingreactie teweeg. Ajax meldde dat direc-
teur voetbalzaken Marc Overmars per direct de 
club had verlaten wegens grensoverschrijdende 
berichtjes aan meerdere vrouwelijke collega’s. En 
een dag later moest Gijs van Dijk van de PvdA uit 
de Tweede Kamer vertrekken nadat verschillende 
vrouwen hem hadden beschuldigd van ongeoor-
loofd gedrag. Onlangs werd de corona-lockdown 
beëindigd en ging de horeca onder voorwaarden 
open. Voor mijn vrouw en mij een goede reden 
om lekker te gaan lunchen bij de Thornsche Mo-
len, vlakbij Persingen. Weldra kwamen er aan een 
tafeltje achter ons drie keurige dames zitten van 
ruim in de tachtig. Tenminste één van hen liep 
met een stok en een ander had een koord met 
een alarmknop om haar nek. Ze aten en dronken 
en praatten geanimeerd met elkaar. Opeens vin-
gen we een stuk van hun gesprek op. “Die Riet-
bergen, je weet wel de man van Linda de Mol, 
die zit zogenaamd in therapie! Geloof jij dat?” 
We keken elkaar gniffelend aan. Dat was nog niet 
alles. “Weet je wat ik op TV zag bij Spuiten en 
Slikken?” Nou ja, dames, er zijn grenzen! 

Rudolf Vos

Vos’
visie

13



Bieb:
Universiteit van Lingewaard
Iedereen is welkom bij de laagdrempelige hoor-
colleges van de ‘Universiteit van de bieb’. Kom 
naar de Bibliotheek Bemmel voor colleges met 
uiteenlopende onderwerpen. Een leuke gelegen-
heid om elkaar te ontmoeten en je te verdiepen 
in verrassende thema’s. Zeker zijn van een plaats-
je? Koop vooraf een kaartje in de bibliotheek of 
via onze website.

Humanisme 
16 maart van 19.30 tot 21.30 uur. 
Bekijk details: https://www.obgz.nl/agenda/Uni-
vanLingewaard-16mrt.html
Humanisme is een levensbeschouwing die men-
sen vooropstelt en uitgaat van de waarde van 
mensen. Tijdens dit college gaat oud-docent Be-
stuurskunde Frans Eijkelhof in op het ontstaan 
van het humanisme als levensvisie en het huma-
nisme anno 2022.

De dynamiek van natuurlijke landbouw 
7 april van 19.30-21.30 uur 
Bekijk details: https://www.obgz.nl/agenda/Uni-
vanLingewaard-7apr.html
Louis Dolmans, voorzitter van Stichting Doornik 
Natuurakkers, vertelt over de combinatie van 
biologisch-dynamische landbouw met vogelbe-
scherming. Op akkerland verbouwt de stichting 

SWL:
Nieuw te starten Open Eetcafé Bemmel zoekt 
vrijwilligers
Vanwege de coronamaatregelen was het op-
starten uitgesteld, maar wij hopen weer snel te 
kunnen beginnen. Het nieuwe Open Eetcafé in 
Bemmel, aan de Cuperstraat 9 in Bemmel zoekt 
daarom nieuwe vrijwilligers die graag een hand-
je willen helpen! Zonder vrijwilligers kan dit ini-
tiatief namelijk niet starten. Elke dinsdag zullen 
inwoners van Bemmel kunnen aanschuiven en 
een vorkje meeprikken. Lijkt het je leuk om voor 
gasten een gezellige avond te verzorgen? Meld 
je dan aan!

De vrijwilligers zetten een heerlijke, versbereide 
maaltijd voor maximaal 24 gasten per avond neer 
en eten vanzelfsprekend zelf ook mee. Als team 
vrijwilligers bedenk je het menu, bepaal je welke 
boodschappen gedaan moeten worden, bereid 
je het eten voor en kook je. Je dekt de tafels, 
ontvangt gasten en serveert de maaltijd. Na af-

loop help je mee met afruimen en afwassen.
De maaltijd zorgt voor aanspraak, gezelligheid 
én de mensen gaan tevreden naar huis. En daar 
doen we het natuurlijk voor! 

Interesse, vragen en/of aanmelden hiervoor? 
Neem contact op met het SWL-meldpunt.
Stuur een e-mail naar meldpunt@swlingewaard.nl 
of bel naar 088-255 25 55

oude graanrassen met lupines als wisselteelt. De 
natuur mag hier gewoon zijn gang gaan.

Het belang van natuur om ons heen 
20 april van 19.30-21.30 uur 
Bekijk details: https://www.obgz.nl/agenda/Uni-
vanLingewaard-20apr.html
Dit college over duurzaamheid spitst zich toe op 
het begrip ‘natuur’. Oud-docent Bestuurskunde 
Frans Eijkelhof bespreekt wat het belang is van 
natuur om ons heen en hoe de natuur effectief 
kan worden beschermd. Maar ook: hoe verhou-
den natuur en cultuur zich tot elkaar en welke be-
dreigingen voor de natuur zien we om ons heen 
en elders?
wo20apr

Waarheid, feiten, meningen en misverstanden 
in politiek en samenleving 
18 mei van 19.30-21.30 uur
Bekijk details: https://www.obgz.nl/agenda/Uni-
vanLingewaard-18mei.html
Het komt in de politieke verslaggeving regel-
matig aan bod: waarheid, kennis en mening, al-
ternatieve feiten en ‘verkeerde herinneringen’. 
Hoe verhouden deze begrippen zich tot elkaar? 
Oud-docent bestuurskunde Frans Eijkelhof legt 
uit hoe deze politieke processen werken en te 
verklaren zijn. Hiermee legt hij ook de complexi-
teit van onze samenleving bloot. 

Werkrelaties
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Jan Vrijuiter

De Minkhof:
Ontmoetingsplek voor senioren De Minkhof 
opent haar deuren weer!
Vanaf 31 januari is ontmoetingsplek De Minkhof 
weer open na een sluiting van 2 maanden door 
de oplopende besmettingen van de Omikron-va-
riant. Inmiddels is duidelijk dat de Omikron-va-
riant, wanneer je gevaccineerd en geboosterd 
bent, minder ziekmakend is. Daarom durven wij 
het weer aan!
Deelnemers en vrijwilligers zijn na vertoon van 
een corona-toegangsbewijs weer van harte wel-
kom. Binnen gelden de basisregels en moet er 
bij verplaatsing door de ruimte een mondkapje 
gedragen worden.
De Minkhof in Bemmel is een ontmoetingsplek 
voor senioren uit Lingewaard en omgeving. Vindt 
u	het	fijn	om	anderen	te	ontmoeten,	gezellig	met	
elkaar	samen	te	zijn,	koffie	te	drinken,	een	praat-
je te maken? Kom dan eens naar de Minkhof. De 
Minkhof biedt ook leuke activiteiten aan; schilde-
ren, stoelyoga, houtbewerken, tuinieren, biljar-

ten etc. Tussen de middag kan er ook een warme 
maaltijd gegeten worden. 
De Minkhof staat op een mooie, ruime, rustige 
en inspirerende plek aan de rand van Bemmel. 
Wij kunnen u informeren over het vervoer naar 
de Minkhof.
De Minkhof is op maandag, woensdag en vrijdag 
van 9.30-16.00 uur geopend. Mogelijk dat we 
in de toekomst ook op dinsdag en donderdag 
opengaan. Er zijn twee gastvrouwen/heren en 
een timmerwerkplaatsbegeleider aanwezig die 
de deelnemers ontvangen en begeleiden. 
Kom gerust eens langs of neem contact met ons 
op. Bel 06-30907805 of mail naar deelnemers@
minkhof.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
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:
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.03 verschijnt op donderdag 
31 maart 2022. Inleveren kopij, foto’s en 
dankbetuigingen t/m woensdag 16  
maart 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:  Tai Chi  
 20.00 - 21.00 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 
José 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 010.57.09.948 
 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

16



      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 

Martijn Janssen, erkend audicien

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

www.janssenhoorzorg.nl



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

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������ ��!�"�"��� ������"�"	� ��
"���� ���!�����
"�"����� ����"�"	�����
" �����������������"

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!


