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2020

Oktober
29-10
Algemene Ledenvergadering 
Tijd: 14.30 uur
Locatie: CC De Kinkel

BESTE LEZER,

Net als ik aan dit stukje begin, valt er een 
heerlijk verkoelend mals regentje. Lek-
ker windje erbij en dan vergeet je al bijna 
weer dat we een recordperiode tropische 
dagen achter de rug hebben. En volgens 
de deskundigen moeten we ons voorbe-
reiden op meer en langere herhalingen 
van hittegolven. En dat allemaal in het jaar dat we geteisterd wor-
den door het coronavirus. Na de eerste golf van afgelopen voor-
jaar leek het allemaal weer wat makkelijker te worden, maar op dit 
moment wijst alles erop, dat we richting tweede golf gaan. Naast 
alle dingen die niet konden, zoals familie- en vriendenbezoek, va-
kanties, winkelen, uitgaan, festiviteiten bezoeken, hebben we ook 
ervaren dat er ook positieve kanten aan deze periode zaten. Dank-
zij het prachtige weer konden we veel naar buiten, kregen we meer 
oog voor onze eigen omgeving en ontdekten we de voordelen van 
het digitale tijdperk.
Onze eigen afdeling heeft met twaalf andere afdelingen de stap 
gemaakt om uit de provinciale KBO-Gelderland te stappen. Na 
veel bestuurlijk getouwtrek en gemanipuleer is het voornemen er 
om definitief te stoppen met de KBO en PCOB. In zijn voorzitters-
woord laat Ben Platenkamp nog eens alles de revue passeren en 
laat ons zien waar we op af stevenen: een eigen zelfstandige af-
deling binnen de Koepel van Gepensioneerden, goede belangen-
behartiging, financieel voordeliger en toch een eigen maandblad. 
De komende maanden zullen worden gebruikt om de overgang 
soepel te laten verlopen.
De afdeling Bemmel-Doornenburg heeft onlangs het contract met 
de Laco weer vernieuwd, zodat onze leden nog steeds gebruik 
kunnen maken van het financiële voordeel. Blijven bewegen dus; 
goed voor lichaam en geest.
De SAB hoopt dat per 1 september alle activiteiten weer opge-
start kunnen worden, zij het natuurlijk wel met inachtneming van 
de regels van het RIVM. Tijd om weer aan de slag te gaan!
Veel leesplezier en blijf gezond!

Henk Peperkamp
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INHOUD

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 R.C.M. van Schaik-Kilsdonk
De heer en mevrouw Leenders 
De heer E.W.B.M. Rosendaal 
De heer V.C.A. van Leeuwen

Mevrouw A.M. Korthof-van der Horst 
Mevrouw S. van Leeuwen-Kruissen
Mevrouw G.J. Wilting-Peters 

De heer S.H.C. van Woesik
Mevrouw G.A.R. Rensen

De heer en mevrouw Philips
Mevrouw A. Waage
Mevrouw D.C.W. Derksen

BEDANKJE
De dames Okx, Hakemulder, 
Evers, Slaghuis, van Zutphen- 
Verheijen, Bonder, Hoefnagels 
en de heer Francissen bedan-
ken het KBO-bestuur hartelijk 
voor de leuke attentie die zij 
kregen t.g.v. hun verjaardag.

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

Noteer alvast in uw agenda:

ALGEMENE LEDENVERGADERING
KBO-BEMMEL-DOORNENBURG

Op donderdag 29 oktober om 14:30 uur
In CC De Kinkel te Bemmel

SPREUK VAN DE MAAND
MOOIE HERINNERING

WEET JE NOG VAN TOEN WIJ

DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG WAREN
LOESJE

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

    ASSENBURG E-mail: info@vejabloemen.nl
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Van onze voorzitter
Ben Platenkamp

De G-13 doet allereerst drie voorstellen om de 
weg vrij te maken voor vernieuwing van organi-
satie. 
1. Aansluiting bij de Unie KBO (bij KBO) als 13de 
bond wordt afgewezen. Hoofdreden: die aanslui-
ting betekent je conformeren aan de oude struc-
turen, waarbij enkele grote bonden de dienst 
uitmaken;
2. Aansluiting bij Majeur (bij PCOB) wordt niet 
geëffectueerd. Hoofdreden: de toegezegde ope-
rationalisatie van die organisatie binnen de Fede-
ratie KBO-PCOB heeft niet plaats gevonden;
3. Als G-13 (zelfstandig) onafhankelijk verder 
gaan wordt afgewezen. Hoofdreden: te klein en 
dus moeilijk levensvatbaar, nog afgezien van de 
praktische uitwerking op alle fronten.
Uitgaande van voornoemde drie voorstellen kiest 
de G-13 voor:
a. Aansluiting bij andere seniorenorganisaties, 
i.c. de Federatie van Algemene Senioren Vereni-
gingen (FASV met zo’n 18.000 leden) en via haar 
automatisch bij de Koepel van Gepensioneerden 
(KvG met meer dan 300.000 leden). Fasv levert 

Contributie per lid per jaar: €22,00 waarvan PS: Nog te regelen zaken:

* Opgave bij Fasv (en KvG)

* Op maat maken ledenadministratie

* Afspraken met Maypress

* Overgangssituatie G-13

* Afrekening bij Unie KBO over 2020

* Aanpassing statuten.

diverse diensten (belastinghulp, ledenvoorde-
len, cursussen e.d.) en een ledenadministratie-
programma (dat overigens op een aantal punten 
nog wel ‘op maat’ moet worden gemaakt), KvG 
zal onze belangen in Den Haag behartigen.
b. Goede belangenbehartiging in Den Haag 
door de Koepel van Gepensioneerden;
c. Inhoudelijke vernieuwing via a. afname van 
het eigentijdse maandblad Vijftig+ van Uitgeve-
rij Maypress en b. kortingenbeleid op voor se-
nioren belangrijke terreinen als mobiliteit (fiets 
en auto), huisvesting (verzekeringen), duurzaam-
heid (zonne- en windenergiecontracten, groene 
thuisinstallaties), gezondheid (verzekeringen) en 
digitalisering (smartphone, tablet, pc enzovoort). 
d. Het primaat van de lokale vereniging; activitei-
ten van en voor de senioren op lokaal niveau die-
nen accent en voorrang te krijgen (lokaal beleids- 
en activiteitenplan, overleg SNL - gemeente).
e. Een financiële huishouding per 1 januari 2021 
zoals hieronder weergegeven (voorheen bleef lo-
kaal slechts € 7,00 i.p.v. € 12,50 over; bijna € 15,00 
werd afgedragen aan Unie KBO en KBO-G!).

Naar Vernieuwing van onze Seniorenvereniging 
KBO Bemmel-Doornenburg per 1 januari 2021
Ondanks alle ontwikkelingen rond Corona heeft het bestuur in de afgelopen maanden bepaald 
niet stil gezeten. In het overleg van de G-13, de 13 Gelderse KBO-verenigingen die op 1 januari 
2020 hun lidmaatschap van KBO Gelderland en van de KBO Unie beëindigd hebben, tekent zich 
een ontwikkeling af die mij als voorzitter van KBO Bemmel-Doornenburg hoopvol stemt. Het geeft 
uitzicht op een goed en financieel gezond functionerende seniorenvereniging in de komende ja-
ren. We zullen daarover in de Algemene Ledenvergadering (ALV 2020) uitgebreid verslag doen. 
Hieronder wil ik alvast op hoofdlijnen vertellen waarop die hoop gebaseerd is. Met andere woor-
den: ik wil u even meenemen naar een samenhangend geheel van voorstellen voor herorganisatie 
van onze seniorenvereniging per 1 januari 2021, zoals die ontwikkeld zijn in de afgelopen maan-
den binnen de G-13. Besluitvorming in de G-13 daarover dient nog plaats te vinden nadat ook de 
besturen van de 13 verenigingen hun fiat hebben gegeven op die voorstellen. Wij zullen er dus op 
29 oktober in onze ALV uitgebreid op terugkomen.
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DE STAPPENTELLER
aan mijn gordel
scoort de ferme stappen trouw
Ik loop en loop
alsof ik zoek
alsof ik hoop te vinden
wat ik elders vinden wou
Met elke pas 
dichter bij een and’re levensjas
Cadans voert naar verbeelding
Oren open. Ogen wijd
Vergeten is de tijd

Ook al loop ik duizend mijlen
rechtuit, linksom, rechtsom
geprikkeld al mijn zinnen
enkel luchtspiegeling alom
Geen nieuwe jas
Huiswaarts met kordate pas 

Ik ben zelf de architect
Ontwerp het leven diep van binnen

Ontspannen veel gelopen
in polders, bergen, langs de zee
Mijn kleine stappenteller
bungelt altijd zachtjes mee

Maria v. Zutphen- Verheijen
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Anja Berns
Educatie

Het (hopelijke) opstarten per 1 september 
van de cursussen en activiteiten SAB.
Op dit moment is het bestuur van SAB in overleg met coördinato-
ren, docenten en CC de Kinkel over de manier waarop op 1 septem-
ber weer opgestart kan worden. Wij kiezen voor eenduidigheid en 
veiligheid, verder vinden wij van belang dat iedereen uitgaat van 
eigen verantwoordelijkheid in deze situatie en dat er alleen maar 
actief bijeengekomen wordt als er zekerheid is over de genomen 
maatregelen. Voor het opstarten proberen wij onze deelnemers/
cursisten (binnen onze mogelijkheden) op tijd te informeren. 

Anja Berns

Gazpacho stilt de honger, lest de dorst en voorziet het lichaam 
van de nodige vitamines en zout. Het gerecht wordt zowel als 
amuse, voorgerecht, hoofdgerecht, tapas of als tussendoortje 
gegeten. 

GAZPACHO

Ingrediënten
75 ml olijfolie 
2 tenen knoflook
500 gr  tomaten 
3 el rode wijnazijn
1  rode ui
1 komkommer
snufje  peper en zout
1 snee brood
1  geroosterde paprika 
 (uit pot)
1/2  rode peper 
 (naar smaak)
 croutons
 verse basilicum voor
 garnering 

Bereidingswijze
Snijd de tomaten en rode ui in grove stukken en doe in een blen-
der. Bewaar ¼ van de komkommer en snijd de rest ook in stukken 
en voeg toe aan de blender. Voeg de olijfolie, knoflook, rode wijn-
azijn en rode peper toe en mix door elkaar.

Voeg dan de gegrilde paprika en het brood toe en mix nogmaals 
goed door. Breng de gazpacho op smaak met peper en zout. Als 
het goed is, is de gazpacho precies de juiste dikte. Maar als de 
gazpacho toch te dik is kun je een beetje water toe voegen, is hij 
te dun dan voeg je wat extra brood toe. 

Schenk de gazpacho in glaasjes en zet ze minimaal 1 uur in de 
koelkast zodat de soep goed koud wordt. Snijd de overgebleven 
komkommer in kleine blokjes en garneer samen met de croutons 
en basilicum over de glaasjes gazpacho.

Voor informatie over cursussen 
zie website: 
www.kbobemmel-doornenburg.nl
Voor vragen, aan- en afmelden 
kunt u contact opnemen met 
Anja Berns,  
E: sab.anjaberns@gmail.com
T: 06 16714168 en/of José van 
Rossum, T: 0481 461856
Telefonisch zijn wij alleen te be-
reiken tussen 16.00-18.00 uur 
(ma.t/m vr.)
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Nog nooit hebben we een pe-
riode meegemaakt als het af-
gelopen half jaar, de Corona 
periode. Nog nooit hebben we 
zoveel vragen over iets gehad 
waar zelfs de knapste koppen 
geen antwoord op hadden. 
Nog nooit waren er zoveel 
deskundigen, die het zelf ook 
allemaal niet precies wisten en 
ook waren er nog nooit zoveel 
mensen die dachten dat ze het 
zelf allemaal wel wisten. Nog 
nooit hebben we met z’n allen 
zo massaal naar de persconfe-
renties van Mark Rutte geke-
ken, meestal samen met Hugo 
de Jonge maar vooral met Irma 
Sluis, onze nationale gebaren 
tolk. We gingen zelfs proberen 
gebarentolk te begrijpen. Mooi 
toch. Maar ook nog nooit heb-
ben we zoveel andere dingen 
gedaan, maar vooral niet ge-
daan als in dit afgelopen half 
jaar. Neem alleen al het spor-
tieve gebeuren, eerst twee/ 
drie keer in de week zwemmen 
was ineens afgelopen. Mijn 
vrouw ging evenzovele keren 

naar de yoga, was ook ineens 
afgelopen. Of met de kleinzo-
nen naar het sportveld of naar 
de sportzaal was ook niet meer, 
maar dit is inmiddels weer al-
lemaal aardig op gang zij het 
dat de voetballers nog even 
moeten wachten. Tennissen 
was voor mij persoonlijk al eer-
der gestopt, vanwege visuele 
problemen, maar zelfs het kla-
verjassen was ineens gebeurd 
en er waren ook geen feestjes 
meer. Zelfs de vierdaagse was 
afgelast. Nou zijn dit maar een 
paar van de ongetwijfeld tien-
tallen gebeurtenissen of evene-
menten, die niet doorgingen of 
uitgesteld zijn. Maar dat neemt 
niet weg dat het overal onge-
kend rustig was. Gelukkig ging 
het ondertussen allemaal weer 
wat beter, maar helaas zijn we 
op dit moment toch weer iets 
aan het inleveren. Dus voor al-
les wat niet meer kon of mocht 
moest er toch maar iets anders 
komen, want stil blijven zitten 
kennen wij niet en is ook niet 
goed voor lijf en leden. Zijn we 

Voor de liefhebber om zo 
mee te nemen
Kindertijdschriften:
Ingebonden Bobo; 
jaargang 1978
Ingebonden Okki; 
jaargang 1979/1980 
en 1980/1981
Ingebonden Jippo; 
jaargang 1980/1981

Volwassenen:
Gerald Seymour; thriller-
schrijver:  8 x paperback
John Wyndham; science-
fiction auteur: Omnibus 
deel 1 en 2
Joseph Wambaugh; politie 
romans en misdaadverha-
len: 3 x paperback 

Alain Corbin: Pestdamp en 
bloesemgeur; een geschie-
denis van de reuk

Info: Ineke Koreman; 
T: 0481 461975; 
Email: korefrank@planet.nl
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immers niets open. Je kon geld 
overhouden maar daar heb ik 
ook niets van gemerkt. De eni-
ge die iets aan ons verdiende 
was de ijscoman op de Ooster-
houtse dijk in Lent. Later namen 
we, als ze goed waren, een zak 
kersen mee naar huis. Heerlijk, 
maar eigenlijk niet goed voor 
diabetici. Echter een keertje 
zondigen mag, word weleens 
gezegd. Kwamen we tijdens 
onze fietstochtjes dan weleens 
over de Heuvelsestraat richting 
huis, dan gingen we in de kapel 
van Maria van de Bloeiende Be-
tuwe weer om vergiffenis vra-
gen. Of even een klein gebedje 
doen en een kaarsje opsteken. 
Zo ook in Hulhuizen in Munnik-
hofsestraat, Maria Kapel. Te-
vens een mooi rustmomentje. 
Als we daarna weer op de fiets 
stapten richting huis was het 
net of het veel sneller ging. Ik 
dacht dat het kwam door het 
kaarsje, dat we net hadden op-
gestoken, maar dan zei mijn 
vrouw dat het kwam doordat 
we de wind in de rug hadden. 
Althans...... je weet maar nooit. 
Kwamen we uiteindelijk toch 
nog met een goed gevoel thuis 
en smaakten de kersen nog lek-
kerder. Maar ook de kersentijd 
is inmiddels alweer een tijdje 
voorbij en we gaan weer voor-
uitkijken in de hoop dat het niet 
opnieuw weer helemaal mis-
gaat. Want we zijn er nog lang 
niet.
Martin van Asten

gaan fietsen, niet dat we dat 
voor die tijd nooit deden maar 
nu vrijwel dagelijks.
Hebben we wel de mazzel, dat 
we beiden in het bezit zijn van 
een elektrische fiets en dat het 
tot ongeveer half juni soms te 
heet (net zoals nu op het mo-
ment dat ik dit schrijf) maar, 
over het algemeen toch wel 
aardig weer was. Alleen als het 
echt slecht weer was, regen 
of harde wind, gingen we niet 
want het is geen verplicht num-
mer en het moet wel een beet-
je leuk blijven. En dat was het 
meestal ook wel, behalve als 
je op de dijk fietste en bijna in 
tweeën werd gereden door een 
automobilist of een motorrijder 
die nog even snel moesten in-
halen, terwijl er tegenliggers 
waren. Ze zullen toch eens even 
vaart moeten minderen en ach-
ter de fietsers blijven, dat kan 
toch niet. Of de hardrijders op 
die extreem snelle fietsen en 
de wielrenners die altijd haast 
lijken te hebben en de weg of 
liever gezegd het fietspad het 
liefst helemaal voor zichzelf 
zouden willen hebben. En dan 
(met alle respect) de oudjes 
de schuld geven als er iets ge-
beurt. Maar verder is het heel 
gezellig onderweg. Vooral als 
je eens even ergens pauzeerde 
had je al heel gauw aanspraak 
van mede-fietspadgebruikers. 
Niet op een terras of zo, maar 
gewoon op een bankje aan het 
water of op de dijk, want er was 
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G R I N D G A T
Aan de rand, in niemands land
geworteld
in gewonnen zand
verbergt hij alles wat hij ziet                                                          
in het diepe water
spiegelt wat laag is niet
rimpelt het hoog
onzichtbaar voor een mensenoog

Aanmelden is een vereiste en wel bij Henk Lamers, 
E: h.lamers24@gmail.com of T: 0481 357185 tijdens de openingsu-
ren van De Minkhof op maandag, woensdag of vrijdag.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van De Minkhof.
De kosten zijn € 4,50 per dagdeel. Voor het materiaal en koffie of 
thee wordt gezorgd.

Werkrelaties
Senioren Boerengolf op De Minkhof
Sinds het voorjaar van 2020 is ons boerengolf gereed in een prachtige wei aan de dijk in Bemmel. 
Deze zou op 18 april geopend worden, maar Corona gooide roet in het eten. Nu zijn we zover dat De 
Minkhof weer geopend is en er Boerengolf gespeeld kan worden. Vanaf maandag 31 Augustus stelt 
De Minkhof het terrein open voor senioren van Lingewaard. Boerengolven is bewegen zonder inspan-
ning maar met veel ontspanning dus veel lachen. Er is een mooi kort parcours van 10 holes uitgezet 
in de wei rondom De Minkhof. U kunt op 2 openstellingsdagen van De Minkhof, de maandag en de 
woensdag boerengolven vanaf 10.00 uur tot 12.00 of van 13.30 tot 15.30 uur. U kunt zich aanmelden 
met minimaal 2 personen en maximaal 6, twee teams van drie personen. 

Uit de bundel “Bomen in Bemmel” 2020 van Wilma Peters en Hai Verstappen 

(verkrijgbaar in boekhandel De Toren van Bemmel)
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met Ineke Koreman
Even bijpraten

Maandag 10 augustus 2020: Na een zwoele 
nacht is het opnieuw tropisch warm met zo’n 
35 graden en voor mij toch even te warm voor 
lichamelijke activiteiten; dus mijn bijdrage aan 
de Majje lekker aan de grote tafel binnen ge-
schreven. Daar zit ik sowieso graag vanwege het 
uitzicht op mijn leuke, met groen omgeven, tuin-
tje. Het vraagt wat onderhoud, maar dat houd 
je in beweging en je bent in de buitenlucht. Als 
je goed kijkt valt er binnen die 12 x 8mtr. best 
veel te beleven. Meesjes die er in het voorjaar 
nestelen evenals een merelpaar dat zelfs nu 
nog haar laatste jong verzorgt. Ook was daar 
weer de pad onder de container en later zag ik 
jonkies onder het blad van de Vrouwenmantel; 
nooit eerder gezien. Tja…maar dus ook kraaien 
en eksters, altijd op zoek naar een lekker mals 
hapje. Dan zijn er nog de kevers, de torren en 

mieren en dat zandhoopje van waaruit plots veel 
vliegende mieren het luchtruim kozen. Er flad-
deren vlindertjes en de bijtjes doen zich te goed 
aan de bloemetjes. Met de muggen en de wes-
pen valt het tot op heden gelukkig nog heel erg 
mee. ’s Avonds komen de naaktslakken tevoor-
schijn; ik kon zelfs een parend stelletje op de 
foto zetten! ’s Nachts is er altijd weer een egel-
tje, ‘s morgens te zien aan het dagelijks poepje 
aan de rand bij de keukendeur. Van de mollen 
ben ik gelukkig alweer een paar jaar verlost en 
ook de woelmuis heeft geen sporen meer ach-
tergelaten. Nu heb ik ook één grote beukeboom 
en juist daarin nestelde dus een duivenpaar en 
zó veel bomen en ruimte aan de overkant van 
de weg! Wat kunnen die een lawaai maken met 
hun gefladder tussen het blad en hun gekoer, 
vooral in de vroege ochtend. Om de omgeving 
in de gaten te houden zitten ze om beurten op 
de dakrand en zij schrikken natuurlijk als ik de 

keukendeur uitstap en laten dan een flats vallen. 
Ik moet dan ook oppassen dat ik daar niet in 
stap of erger, dat die op mijn hoofd valt. Op een 
avond zit ik lekker in mijn relaxstoel, met mijn 
rug naar het raam gekeerd, voor de televisie en 
ineens een KLAP! Ik schrok me wild. Was een van 
de duiven tegen het raam gevlogen, tussen het 
blad in een terraspot terechtgekomen en keek 
verbaasd/verdwaasd om zich heen. Zo op het 
eerste oog zag ik geen verwondingen en hem 
maar even met rust gelaten. Wat later zag ik de 
duif al op het terras en bewoog die zich, met 
wat vallen en weer opstaan, richting de border 
en liet ik het maar zo. De volgende ochtend was 
mijn eerste gang een rondje tuin maar geen duif 
meer gezien. Wat later op de dag zat ik met een 
vriendin aan de koffie op het terras en scheerde 
er plots een duif vlak over ons heen en wat we 

toen zagen….. Die ging zijn/haar liefje helpen, 
die inmiddels bij de vogeldrinkbak was opgedo-
ken en blijkbaar dus niet meer kon vliegen. Zó 
aandoenlijk, maar ook tijd nu om in te grijpen 
en de Dierenambulance gebeld. Het hele ver-
haal verteld en met een kwartiertje stonden er 
al 2 vrijwilligers in de tuin! Het duifje werd on-
derzocht en had geen gebroken pootjes en vleu-
gels, maar was wel verlamd. Die zou het zo dan 
ook niet gered hebben, dus goed dat we ge-
beld hadden en voorzichtig zetten ze het in een 
kooitje en namen het mee. Je twijfelt of je voor 
zoiets de Dierenambulance kunt bellen, maar: 
ieder dier moet geholpen worden. Dat is zelfs 
verplicht sinds 1996. Artikel 36 van de Gezond-
heids- en Warenwet voor dieren bepaalt dat “ie-
dereen verplicht is een hulpbehoevend dier de 
nodige zorg te verlenen”. Vakantie vieren zat er 
dit jaar niet echt in, maar in “Achtertuinesië” valt 
dus ook nog wel het een en ander te beleven.    
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Café “De Roskam” 
Dorpsstraat 95 Bemmel • 0481 - 46 14 77

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

bijeenkomsten • Catering  
• Logementverhuur

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

         
         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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EEN GEWAARSCHUWD MENS

OVERROMPELD
Het is nog wat vroeg, een grijzige maandagmor-
gen. Ik ben met de krant en een kopje thee weer 
naar bed gegaan als de “hoorhulp”, het alarmap-
paraat onder mijn kussen, begint te ratelen: de 
voordeurbel. Een keurige heer, die zich voorstelt 
met zijn kaartje, waarvan ik maar een glimp kan 
opvangen, zo snel is het weer in zijn colbertje 
verdwenen. “Ik mag u namens de Gemeente een 
cadeautje aanbieden.” De Gemeente heeft mij 
niets laten weten en mag toch niet zomaar adres-
sen vrijgeven? “Mag ik even binnenkomen, dan 
kan Ik het uitleggen.” Eer Ik het besef stapt hij 
mij voorbij de gang in met een grote doos. Heb 
mijn hoorapparaatjes nog niet in als hij begint 
te vertellen dat de Gemeente nog twee andere 
mensen heeft uitverkoren voor een bijzonder ca-
deau en dat deze mensen heel blij verrast waren 
met deze inderdaad prachtige pannenset. Maar 
ik heb ze niet nodig. Geeft niet, ik mag ze ook 
weggeven aan vriend of familielid. Of Ik even te-
kenen wil voor ontvangst, een moeilijk leesbaar 
kattenbelletje. Ik moet wel een klein bedragje 
betalen als tegemoetkoming voor de gemaakte 
kosten: “viervijftig” versta Ik. Ik grijp naar mijn 

portemonnee, maar contante betaling kan niet.
Hij herhaalt het bedrag heel snel zodat ik niet 
goed versta dat het om vierhonderd vijftig euro 
gaat, ik laat het hem paar keer herhalen. En de 
set kost eigenlijk € 1350,- alleen maar even mijn 
pin intikken op zijn pinapparaat, een klein ding 
waar geen bedrag op te zien is. Eer ik het weet 
is mijnheer vertrokken, zie zijn auto ook niet 
meer. Wat een handige verkoper, denk ik nog.... 
De hele operatie heeft misschien 5 minuten ge-
duurd. Omdat ik het toch niet vertrouw bel ik 
met de fabrikant (adresgegevens keurig toege-
voegd in het pakket). Deze heeft geen zicht hoe 
de verkoop verloopt. Bel met de bank: met het 
gebruikte pinapparaat is niet te achterhalen van 
wie dit rekeningnummer is. Er zijn geen andere 
bedragen afgeschreven van mijn rekening, maar 
ik vraag toch maar een nieuwe betaalpas aan. 
Een aangetekende brief aan de fabrikant heeft 
geen respons opgeleverd. De mooie pannenset 
heeft inmiddels een dankbare gebruiker bereikt 
(duur cadeautje). Mijn leergeld.

Alie Verbaas

‘Om u te kunnen helpen, zal ik in de wond moe-
ten kijken mevrouw Schram.’ ‘’Gaat u mij dan 
genezen?’’ ‘Neen mevrouw Schram, genezen 
kunt alleen uzelf, Ik ben slechts het verband 
tussen u en uw verwonding.’ ‘’Hoe moet dat 
nou?’’ ‘U geeft mij een diepe blik in uw ver-
wonding, u vertelt mij hoe u de blessure heeft 
opgelopen. Daarmee reikt u mijn geest de ma-
gie aan, die mijn handen het verwonde vlees 
insturen om daar het helende werk te verrich-
ten.’ ‘’Gaat het zo diep dokter? Wat vind ik dat 
knap!’’ ‘Onderhand hoor ik liever van u wat u 
uitgevreten hebt, waardoor zo’n stinkende 
wond zich kan manifesteren?’ ‘’Nou dokter, zal 
ik dat wel doen, het  valt niet licht, om mijn 
donkere pad vanuit de duisternis in de schijn-
werper te plaatsen.’’ ‘Nou mevrouwtje Schram, 
toch maar vlot voor het licht ermee, ik heb 
nog meer pijn te bestrijden en arme drom-
mels van hun duivels te bevrijden; u kunt het 
mooi zeggen, maar ik ook.’ ‘’Nou dokter, ik 
vind het best gezellig; heeft u de aquarel daar 
zelf geschilderd? Lastig hè met een waterige 

penseel op een vloeiend blad een mooie vloei-
ende lijn trekken, dat zie je meteen, dat lukte 
mij ook niet.’’ ‘Ja, en dit bureau heb ik zelf in 
elkaar getimmerd en iets in elkaar timmeren is 
een nauwlijks onderdrukbare behoefte mijner-
zijds: zal ik u eens even door de spreekkamer 
rossen, dan is uw wond meteen schoon en u 
genezen van uw wel heel persoonlijke Schram-
syndroom.’ “Laatst wond u mij ook al op, maar 
nu negeert u mijn gevoel wel heel professio-
neel.” ‘O, zijn we bij dat hoofdstuk aangeland, 
dan verwijs ik u stante pede door naar een nog 
knappere dokter: collega dr. Singer, heel ge-
liefd bij de dames, naait van Gogh een oor aan, 
geeft Freud voorlichting, zaait Madeliefjes bij 
de vleet en zal de wond in uw hoofd ontsmet-
ten met brandend maagzuur. Ik ben van u ge-
nezen, mijn spreekkamer verf ik van vreugde 
blauw en met u veeg ik de vloer aan. Het was 
mij onwaarschijnlijk een genoegen, volgende 
patient aub.’

Jan Vrijuiter

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

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

BELANGRIJKE CONTACTPERSONEN

Majje no. 8 verschijnt op woensdag 23 
september 2020. Inleveren kopij, foto’s 
en dankbetuigingen t/m dinsdag 8 
september 2020. E-mail: 
redactie@kbobemmel-doornenburg.nl 
of Kinkelenburglaan 30, 6681 BJ Bemmel

SENIOREN ACTIEF BEMMEL

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

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

COLOFON

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

 

Ondersteuning en begeleiding voor senioren 

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

Kom naar onderstaand verkooppunt en laat u adviseren!

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

COMPLETE BRIL OP UW STERKTE
INCLUSIEF GRATIS OOGMETING!

verkrijgbaar bij D.A. Drogisterij van Appeldoorn

EYELOVE BRILLEN IN BEMMEL

Bril op sterkte
voor veraf óf 

dichtbij

COMPLEET

€49

Multifocale bril
met standaard 
leesgedeelte

COMPLEET

€99

Multifocale bril
met breder 

leesgedeelte

COMPLEET

€149

Keuze uit 350 monturen!

Erilin Automatisering
advisering ▪ hard en software ▪ reparaties 

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

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

Internet: www.erilin.nl
 

Wij leveren uw nieuwe 
apparatuur geheel 

werkend bij u thuis af.  
Naderhand nog vragen? 

Wij helpen u snel op weg!

Vraag vrijblijvend 
informatie.  

Ook 
voor het 
oplossen 
van al uw 

pc of 
laptop 

problemen!



Welkom in de wereld van 
Thijssen…

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

brilmode I contactlenzen I optometrie

U bent welkom, ongeacht waar u bent verzekerd

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

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

Dag en nacht bereikbaar:  06 421 160 93

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

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

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

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

Verzilver de overwaarde van je huis!

Martijn Janssen, erkend audicien

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

www.janssenhoorzorg.nl

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

NO CURE, NO PAY!

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


