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Algemene Ledenvergadering 
Geannuleerd

Van de redactie

Op het moment dat ik dit stukje schrijf, 
zijn net weer een heleboel nieuwe maat-
regelen bekendgemaakt om te proberen 
het coronavirus in te dammen. Het blijkt in 
de praktijk erg moeilijk te zijn om gewoon 
alle regels in acht te nemen. Ik weet ook 
wel dat je makkelijk de fout in gaat, maar dat het zo massaal ge-
beurt…. En ik word zo moe van al dat gediscussieer over die maat-
regelen. Niemand weet precies wat goed of fout is en iedereen 
doet alsof men deskundig is. Dat schiet niet op. Laten we nu maar 
gewoon doen wat er afgesproken wordt en hopen dat dat snel 
resultaat op zal leveren. 
Ondertussen moeten weer een aantal dingen afgezegd worden. 
De Algemene Ledenvergadering kan niet doorgaan, de ledenont-
moetingsdag in Doornenburg en de kerstviering in Bemmel gaan 
dit jaar eveneens niet door. Jammer, maar het is even niet anders.
Het is lastig om alternatieven te bedenken. Er kan niets in of voor 
groepen georganiseerd worden en we mogen ook niet uit het oog 
verliezen, dat we als senioren tot de risicogroep behoren. Maar 
wees er van overtuigd dat we ons uiterste best doen om met de 
mogelijkheden die er zijn er het beste van te maken.
Wat wel doorgaat is de Majje. Ook deze keer weer een boorde-
volle met verhalen, gedichten en prachtige afbeeldingen. Fijn om 
even met je gedachten af te dwalen naar een ander onderwerp. 
In de huidige situatie is het ook erg lastig om iedereen op de hoog-
te te houden van de ontwikkelingen rondom de status, plaats en 
toekomst van onze eigen KBO Bemmel-Doornenburg. Achter de 
schermen wordt keihard gewerkt aan de door het bestuur ge-
wenste ideale situatie. Dat gaat met vallen en opstaan en er zijn 
verschillende barrières die geslecht moeten worden. Toch lijkt het 
ideaal: autonomie, invloed en meer financiële armslag dichterbij te 
komen. We blijven u op de hoogte houden.
Blijf gezond, verstandig en tevreden: er komen betere tijden.

Henk Peperkamp
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AGENDA

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 K.E. Hoksbergen-de Wit
De heer en mevrouw Minkhorst
De heer en mevrouw H. Lamers
De heer en mevrouw Gerritsen
Mevrouw M.M.M. Terwindt
Mevrouw H.G.A.M. Rooding

Mevrouw R. Huisman-van Egerschot
Mevrouw J.H. Polman-Roelofs
Mevrouw B.W. Verheijen-Croes
Mevrouw H.J. Kösters-Jonker

De heer A.TH. Clappers 
De heer B.H. Zandstra
De heer G.J. Klomp

Mevrouw B.E. van de Kolk
De heer A.G.M. Kerkman
Mevrouw R.C.M. Rikken
Mevrouw C.H.G. Dirks
De heer E.T.E.J. Derks 
De heer J. Lamers

BEDANKJE
Mevrouw  Stoeten-van Deelen 
bedankt het KBO-bestuur har-
telijk voor de leuke attentie die 
zij kreeg t.g.v. haar verjaardag.

AAN- EN AFMELDING EN ADRESWIJZIGING LEDEN
Wilt u tijdig uw adreswijziging of beëindiging van uw lidmaatschap 
doorgeven aan onze ledenadministratie. 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 Schip-
perheyn. T: 0481 465011 of E: waltraud.schipperheyn@gmail.com 

EEN GOEDE HERFSTWIND

WAAIT GEDACHTEN OP EEN RIJ

LOESJE

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
OPNIEUW UITGESTELD

De al eerder uitgestelde Algemene Ledenvergadering, welke gepland stond voor 29 oktober, moet he-
laas in verband met de Coronamaatregelen weer doorgeschoven worden. Het bestuur zal zich op de 
eerstvolgende bestuursvergadering beraden over de manier, waarop ze met de leden in gesprek kan 
komen in de komende maanden. In de volgende Majje zult u daarover verder geïnformeerd worden.
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Van onze voorzitter
Ben Platenkamp

Misvatting 1: ‘We doen het allemaal samen’.
Waar in maart van dit jaar in heel Nederland te-
recht klonk, dat we ‘samen er de schouders onder 
zetten’, is nu eind oktober, een half jaar later, die 
slogan zeer misleidend. In de afgelopen maan-
den moeten we toch minstens ingezien hebben, 
dat als we ons niet individueel verantwoordelijk 
voelen voor ons doen en laten, ‘we het virus er 
niet onder krijgen’, zoals minister De Jonge zo 
fraai zegt. Zonder dat ieder individueel de ver-
antwoordelijkheid neemt zeer zorgvuldig de RI-
VM-regels na te leven en zeer zorgvuldig zichzelf 
in elke situatie afvraagt, wat wijs of verstandig is 
te doen en te laten, komen we er niet. Zonder in-
dividuele prestatie geen teamprestatie, leerden 
we vroeger. Dat geldt ook hier. 
Dus: laat ieder vooral zelf de verantwoordelijk-
heid nemen; dat betekent in elke situatie strikt 
de landelijke voorschriften naleven en bij enige 
twijfel zelf verstandig het zekere voor het onze-
kere nemen en de voorgenomen ontmoetingen 
niet aangaan.

Misvatting 2: ‘Mijn ‘baas’ zal wel zeggen wat ik 
wel of niet mag’.
Samenhangend met voorgaande misvatting is de 
opvatting dat anderen ons wel zullen zeggen wat 
wel en niet mag tijdens deze crisis. ‘Luister maar 
naar de politiek leider, naar de leidinggevende 
van de groep of naar de voorzitter; hij of zij zegt 
wel wat we moeten doen en laten’. Enkel lande-
lijk – door de politiek op advies van de RIVM – 
worden richtlijnen gegeven en geboden en ver-
boden opgelegd aan alle Nederlanders. Voor het 
overige is ieder zelf beslisser of hij/zij deelneemt 
aan een ‘activiteit’ of niet. 
Dus: Blijf zelf voor eigen handelen verantwoor-
delijk; niemand mag je kwalijk nemen wanneer 
je je onttrekt aan een activiteit op grond van 
de overweldiging dat je het te riskant vindt om 
deel te nemen. 

Misvatting 3: ‘Het is maar een griepje’.
We hebben allemaal wel wat meegekregen van 
hoe de presidenten van de VS, Trump, en die van 
Brazilië, Bolsenaro, over de crisis en de maatre-
gelen daartegen denken. Wereldwijd beschikken 
we al geruime tijd over een anti-griepvaccin. Dat 
maakt het griepvirus tot een vrij onschuldig virus, 
waaraan overigens jaarlijks toch nog een behoor-
lijk aantal mensen overlijdt. Maar zolang we niet 
beschikken over een vaccin tegen Corona, is de 
ziekte Corona niet zomaar een ‘griepje’. 
Dus: laten we het virus zeer serieus nemen en 
er niet mee spotten; het is vooralsnog levens-
bedreigend.

Misvatting 4: ‘Een mondkapje werkt niet’.
Trump negeerde in zijn laatste contacten, voor-
dat ie positief werd bevonden, het advies van het 
dragen van een mondkapje. De gevolgen ervan 
zijn bekend. Het psychologisch effect ervan - een 
veilig gevoel - is mogelijk nog groter dan het me-
dicinale - minder risico lopen -. 
Dus: Gebruik een mondkapje in openbare ruim-
tes waar het risico van besmetting reëel is.

Misvatting 5: ‘(Klein)kinderen vormen voor se-
nioren nauwelijks een besmettingsgevaar’.
Zeker nu kinderen weer volop naar school gaan zijn 
zij wel degelijk een mogelijke bron van besmetting. 
Dus: Beperk in deze crisistijd als senior de om-
gang me je (klein)kinderen, hoe moeilijk dat ook 
is. Daarmee loop je als senior minder risico een be-
smetting op te lopen.

Maar misschien is in deze Coronatijd wel van het 
allergrootste belang dat ikzelf serieus stil sta bij de 
vraag of ík voldoende bijdraag om het virus geen 
kans te geven? ‘Echt bij mezelf stilstaan’, zoals 
Thomas Quatier, een bekend eigentijdse theoloog 
en Benedictijner monnik, in een radio-interview in 
dit verband op 6 oktober benadrukte. 

Staan we even stil bij vijf grote misvattingen rond Corona
Tot nu toe heb ik als voorzitter van KBO Bemmel-Doornenburg me weinig 
uitgelaten over de Covid 19-pandemie, die ons wereldwijd overvallen heeft. 
Niet op de laatste plaats omdat er overal en doorlopend aandacht aan besteed wordt. Nu echter 
blijkt dat we het virus ‘niet onder controle krijgen’ en we in Nederland in een ‘tweede golf’ be-
land zijn, bekruipt mij de behoefte u toch enkele gedachten mee te geven in deze Majje. Ik wil dat 
doen in de vorm van een vijftal misvattingen over Corona, te vertalen naar wat ik als senior tijdens 
deze ‘tweede golf’ kan doen of laten om anderen niet te besmetten en zelf niet besmet te raken.  
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Een antropoloog stelde een 
spel voor aan de kinderen van 
een Afrikaanse stam. Hij zette 
een mand vol fruit bij een boom 
en vertelde de kinderen dat de-
gene die er het eerste was, de 
zoete vruchten had gewonnen.   
Toen hij zei dat ze moesten ren-
nen, pakten ze elkaars hand en 
renden samen. Daarna zaten ze 
samen te genieten van hun lek-
kernijen. Toen de antropoloog 
hen vroeg waarom ze samen 
naar het fruit liepen, terwijl een 
van hen al het fruit voor zichzelf 
had kunnen krijgen, zeiden ze: 
“UBUNTU. Hoe kan een van ons 
gelukkig zijn als alle anderen 
verdrietig zijn?” ‘UBUNTU’ in 
de Xhosa-cultuur betekent: “Ik 
ben omdat wij zijn”. Wat zou de 
wereld er prachtig uitzien als ie-
dereen zo zou denken!

Bron: Christianne Putting 
Children of the new earth

Verrijk uw omgeving:
Het brein gedijt goed bij veran-
dering. Wie zich blootstelt aan 
iets nieuws, zorgt ervoor dat 
zijn brein nieuwe cellen aan-
maakt, nieuwe verbindingen 
maakt en verval van de hersen-
kernen tegengaat, als je ouder 
bent, moet je weer leren veel 
energie te steken in oefenen. 
Je moet daarvoor uit je com-
fortzone komen, je veilige om-
geving. Je moet iets van wrij-
ving voelen, want dat betekent 
dat je iets nieuws aan het leren 
bent. En leren is goed voor je 
hersenen en goed voor je wel-
zijn.

Verhoog uw hartslag:
Bewegen heeft een positief ef-
fect op de doorbloeding in de 

hersenen. Goede beweging 
houd je langer scherp en geeft 
een zekere bescherming tegen 
ontstekingen en ziekten in het 
algemeen, tip: bewegingspro-
gramma’s op tv kunnen je sti-
muleren om meer te bewegen. 
Maak er een vaste gewoonte 
van.

Verbind u met anderen:
Als je eropuit ging om met 
mensen contact te hebben, dan 
kun je dat nu vanuit huis doen. 
Bel ze op, stuur een kaartje, 
neem contact op via Zoom Sky-
pe, verzin nieuwe initiatieven, 
noem maar op.

Voed uw hersenen:
Eet gezond en gevarieerd, ver-
der kun je denken aan het be-

perken van alcohol en verzadig-
de vetten (zit veel in roomboter 
en vet vlees), zuinig zijn met 
zout en suiker en niet roken. En 
probeer op gewicht te blijven.

Voorkom ziektes:
Je kunt jezelf en je hersenen 
gezond houden door ziektes 
te voorkomen. Dat doe je al-
lereerst door de leefregels om 
corona buiten de deur te hou-
den na te volgen. Probeer daar-
naast inactiviteit en stress te 
vermijden. En zoek rust, door 
bijvoorbeeld mindfulness te 
beoefenen.

Bron: Plus sept ‘20

Met deze gewoonten creëer je de beste leefgewoonten voor een gezond brein, 
volgens Margriet Sitskoorn.

De schijf van vijf voor vitaal verouderen
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Beste lezers/lezeressen,
 
Waar we al enige tijd bang voor waren is helaas 
toch gebeurd. Eigenlijk zijn we weer terug bij af. 
Misschien weten we iets meer van het virus en hoe 
het te behandelen dan bij de eerste uitbraak in 
maart jongstleden, maar het kan ook maar zo zijn 
dat we met een nog groter probleem te maken 
krijgen. En dan? Op het moment dat ik dit schrijf 
zijn er net nieuwe maatregelen getroffen door het 
kabinet. En niet de minste. Voor de een te heftig, 
voor een ander juist nog iets te weinig. We mogen 
in ieder geval blij zijn, dat het op dit moment nog 
geen totale lockdown is. Het advies is blijf zoveel 
mogelijk thuis. Wel zijn we het met z’n allen eens, 
dat het allemaal nog een beetje onduidelijk is, dat 
we niet goed weten waar we nou aan toe zijn. 
Maar we zijn er nog lang niet. Mondkapjes zijn 
nog geen verplichting, maar moeten of zijn inmid-
dels een normaal verschijnsel geworden in onze 
samenleving met name in scholen, supermarkten 
en overige openbare gelegenheden. Maar hier-
over zijn de meningen behoorlijk verdeeld. Han-

den wassen en handen geven 
was al aardig ingeburgerd. Toch 
die 1.5 meter leverde nog wel 
de nodige problemen en kri-
tiek op, vooral van die mensen 
die overal op tegen zijn, de zo-
genaamde virusontkenners die 
zelfs beweren dat we met z’n allen voor de gek 
worden gehouden. Dat Corona niet bestaat. Men-
sen die andere mensen pijn doen door te zeggen, 
“ik doe niet meer mee”. Die mensen geloven mis-
schien pas in de ernst van Corona als ze zelf wor-
den getroffen door dit virus. Of als hun ouders, 
of een van de kinderen wordt getroffen door het 
virus. Als opa en/of oma op de intensive care te-
recht komen. Als het echt heel dichtbij komt. Dan 
pas. Maar dan is het misschien wel te laat. Dat 
hoop ik uiteraard voor niemand, want hoe jammer 
zou het zijn als je hierdoor alles zou verliezen. Hoe 
goed ging het niet, een heleboel evenementen en 
dergelijke kwamen weer lekker op gang. De sport 
ging voorzichtig beginnen, ook de voetbal rol-
de weer zij het met de nodige aanpassingen wat 
betreft toeschouwers. Op dit moment zelfs hele-
maal zonder publiek. De amateur-senioren mogen 
voorlopig niet in actie komen. Hebben we ook niet 
genoten van de Tour de France met die prachtige 
beelden uit de Franse Alpen en de Pyreneeën. En 
op dit moment van de Giro in Italië. Genoten heb-
ben we van een mooie lange zomer, behalve in 

juli die was te koud en nat, de rest soms veel te 
heet met zelfs het ene record na het andere wat 
betreft de hoge temperaturen tijdens de hittegolf 
en de lengte daarvan. Maar ook daarvan hebben 
we kunnen genieten al of niet tijdens ‘n vakantie 
in binnen- of buitenland, maar verreweg de mees-
te mensen zijn in eigen land gebleven en hebben 
hier de mooiste plekjes ontdekt waar ze nog nooit 
van gehoord hadden. Laat staan gezien. Hoe leuk 
is dat? Misschien zegt een aantal van deze men-
sen wel ”dit is voor herhaling vatbaar”. Echter la-
ten we eerst maar eens met z’n allen zorgen dat 
we het virus eronder krijgen hoe moeilijk dat ook 
schijnt te zijn, want op dit moment ziet het ernaar 
uit dat een vaccin nog wel even op zich laat wach-
ten. Dus mensen kom op, doe wel mee! Anders 
kan het maar zo een lange trieste winter worden, 
waar we niet meer met z’n allen naar het voetbal 
mogen, je verjaardag met niet meer dan 3 of 4 
personen thuis mag vieren, bioscoop en theater 
gebonden zijn aan een minimaal aantal personen. 

Bovendien ook heel ongezellig. 
En wat voor die ondernemers 
niet of nauwelijks rendabel is. 
De horeca die opnieuw enorme 
klappen krijgt door volledige 
sluiting, hoe triest is dit niet al-
lemaal. Het geldt eigenlijk voor 

iedere ondernemer in welke branche dan ook. 
Iedereen voelt het zijne. Niemand zit te wachten 
op een totale lock down....... Maar, gelukkig kun-
nen we met z’n allen hier toch wel iets aan doen. 
Om te beginnen moeten we ons aan de voorge-
schreven maatregelen houden zoals in het begin, 
toen kon het wel dus nu ook. Neem a.u.b. je eigen 
verantwoordelijkheid en vermijdt zoveel mogelijk 
grote massa’s, zo moeilijk is het toch niet. Verder: 
het mondkapje, al is het nog zo vervelend en helpt 
het misschien maar een klein beetje, alle beetjes 
helpen. Het zou toch heel jammer zijn als we dit 
met z’n allen niet kunnen opbrengen. En het zou 
toch ook heel jammer zijn als we volgend jaar te-
gen deze tijd nog met dezelfde problemen zou-
den zitten als nu. Maar dat moeten we dan wel 
samen doen. Want samen krijgen we Corona er-
onder. Terug naar het oude normaal kan niet, maar 
wennen aan het nieuwe normaal kan ook niet. We 
willen straks toch ook heel graag met z’n allen ge-
zellige Kerstdagen vieren? Ik vertrouw erop.

Martin van Asten
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Beste lezer,

Al ruim een half jaar wacht ik door Corona tevergeefs op de 
gelegenheid om mijn bundel met een 60tal gedichten en pente-
keningen van Hai Verstappen tijdens een gezellige bijeenkomst 
te presenteren. Noodgedwongen maak ik nu een andere keuze. 
Op twee adressen kun je terecht: 
Maria: Wardstraat 62 of Hai: Poeldrik 45
en voor € 9.00 is de bundel de jouwe. Veel leesgenot. Zo krijgt 
dit jaar voor jou en mij weer een feestelijk tintje.

Maria v. Zutphen-Verheijen, T: 06 11427489    

Bieb: Woensdag 28 oktober 
Lezing: Indiase filosofie   
Oud-docent Bestuurskunde 
Frans Eijkelhof besteedt in deze 
lezing aandacht aan de twee 
grootste filosofische stromin-
gen in India: het hindoeïsme en 
het boeddhisme. Laat je inspire-
ren door oosterse wijsheden!  
Locatie: Bibliotheek Bemmel 
Tijd: 19.30-21.30 uur Prijs: 
Bibliotheekleden en studenten 
€ 2,50, overige bezoekers 
€ 4,00.  Kaarten zijn verkrijgbaar 
via www.obgz.nl/agenda.  
 
Elke week Digitaal Café in de 
Bibliotheek Bemmel van 14:00-
16:00 uur. Vrije inloop.
Steeds meer zaken gaan via het 
internet. Denk bijvoorbeeld aan 
het invullen van digitale formu-
lieren en aanvragen. De maat-
schappelijk werkers van Rijnstad 
in samenwerking met ambassa-
deurs SeniorWeb en Bibliotheek 
Gelderland Zuid helpen u hier-
mee graag verder op weg. 

Hulplijn voor digitale vragen
Wil je graag met je (klein)kinde-
ren videobellen, maar weet je 
niet hoe? Zou je graag e-books 
willen lezen, maar heb je geen 
idee hoe je deze moet down-
loaden? De Bibliotheek Gelder-
land Zuid biedt een telefonische 
hulplijn voor alle vragen over de 
computer, telefoon of tablet. 
Ambassadeurs van SeniorWeb 
beantwoorden de telefoon en 
staan in contact met zeventien 
deskundigen. Ze bekijken wie 
de vraag voor u het beste kan 
beantwoorden.
Er wordt daarna door deze des-
kundige zo snel mogelijk contact 
met u opgenomen. In ieder ge-
val krijgt u binnen drie werkda-
gen telefonisch of per mail ant-
woord op uw vraag. De hulplijn 
is van maandag tot en met don-
derdag bereikbaar tussen 10:00 
en 16:00 uur via T: 024 327 49 99

WERKRELATIES
EENZAAM
In een eeuwigheid van rust
ligt ’n dikbemoste steen
in de schaduw. Overwoekerd
Letters? Cijfers? Leesbaar geen

Scheefgezakt. Vol bladeren
die opwerv’len in de wind
Wie rust hier in vergetelheid?
Eenzaam dood en onbemind?

Noemt iemand ooit je naam nog?
Rouwt om jou vol pijn?
Was je leven zonder liefde?
Het is triest zó dood te zijn

Links een bonte bloemenzee
Rechts een lampje. Een portret
-mismoedig mijmerend-
op ’n fraaie steen gezet 

Morgen kom ik weer
Breng voor jou een fleur’ge bloem
terwijl ik je dan menslief noem
Misschien wel voor de eerste keer

Maria v. Zutphen-Verheijen

6



Aangeboden
Ik heb een grote  pop (met haren) uit de 70-tiger 
jaren met wat bijbehorende kleding.
Welke poppenmoeder is hiermee blij te maken?
Ineke Koreman
T: 0481 461975  

met Ineke Koreman
Even bijpraten

Het moet niet gekker worden….. 
Op 26 september, zo’n 3 weken 
vóór mijn verjaardag, ontvang ik al 
een mail van Libelle: “Bent u al aan 
het aftellen? Nog maar een aantal 
nachtjes slapen en dan bent u jarig. 
Dit kunnen we natuurlijk niet zomaar 
voorbij laten gaan. Om het te vieren 
is er een verrassing naar u onderweg. 
Houd daarom je brievenbus in de ga-
ten voor jouw verjaardagskaart! Al-
vast een fijne verjaardag gewenst”. 
U veranderde plots in je/jouw. Word 
ik er dan plots toch ineens jonger 
op?  Eigenlijk zou je achterstevoren 
moeten kunnen leven, zodat je al 
je latere inzichten kunt meenemen 
naar eerdere levensfasen. Maar ja, 
zo werkt het natuurlijk niet. Maar 
dat ik nu de dagen aftel….. Dat is 
toch meer iets voor kinderen. Dat 
zijn nog gretige tijdversnellers, alsof 
elke maand weer een veroverd punt 
in het klassement is: “Hoe oud ben 
je?” “Zeven, bijna acht”. Terwijl vol-
wassenen ophouden hun verjaardag 
te vieren zodra de kaarsjes zwaarder 
zijn dan de taart. Dat vond ik dan wel 
weer een aardige toen ik dat eens 
las (maar weet niet meer wie dat zo 
verwoordde). Gelukkig voelen die 
kaarsjes bij mij nog niet zwaarder, 

dus wel een reden om mijn verjaar-
dag te vieren. Had m’n plannetje 
daarvoor, weliswaar in aangepaste 
vorm door dat nare virus, al voorge-
legd aan familie en vrienden en alles 
was met goede afspraken geregeld. 
En toen kwam de persconferentie en 
werden de maatregelen nóg verder 
aangescherpt en terecht vind ik. Dus 
het een en ander moest nog weer 
eens extra worden aangepast. Eerst 
maar eens een nachtje over slapen 
en de volgende morgen dus aan de 
app, de bel voor overleg over mijn 
nieuwe voorstel. We kwamen er met 
elkaar weer uit en gaat dus vast ook 
wel weer goedkomen. Enne….die 
verjaardagskaart van Libelle lag in-
middels ook al in de bus: “Omdat u 
(bijna) jarig bent krijgt u van ons een 
tijdschriftabonnement cadeau (stopt 
automatisch). Maak uw keuze voor 
welk type. Hiep, hiep, HOERA, Libel-
le”. Wat zegt het spreekwoord ook 
alweer? “Je mag een gegeven paard 
niet in de bek kijken”. Maar zo’n (ex-
tra) abonnement wil ik helemaal niet! 
Heb genoeg aan en ben tevreden 
met de 5 abonnementen díe ik al 
heb, waaronder ook de krant en de 
gids. Tijd met mijn dierbaren, dat is 
toch wat ik het liefste heb.    

Gevraagd
Wij zijn op zoek naar legostenen in alle afmetin-
gen voor onze kleinzoon, die bezeten is van lego.
Wij zijn tot een redelijke vergoeding bereid.
C. van Dalen
T: 06 55335519
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In het voorjaar ging de presen-
tatie van het boek ‘Vleugellam’ 
helaas niet door, dus een ge-
zellige meeting in de theater-
kerk heb ik toen wel gemist, 
wel jammer! Een paar weken 
later las ik in ‘Het Gemeente 
Nieuws’ de volgende tekst: 
“Nieuwste WOII-boek Bongers 
is meesterwerk.” Het maak-
te mij wel nieuwsgierig, dus 
de volgende dag maar rap op 
weg naar de boekhandel. Niet 
omdat ik dacht dat het mees-
terwerk uitverkocht zou zijn, 
maar nu hebben we in Bem-
mel nog een ruim gesorteerde 
boekhandel. Het is daar altijd 
wel leuk om eens even binnen 
te lopen en ik vind het altijd 
wel een uitdaging om het boek 
wat je wilt hebben te vinden. 
Nee dus! Toen ik de vriendelij-
ke mevrouw had uitgelegd wat 
ik zocht, toverde zij met suc-
ces ‘Vleugellam’ van achter de 
toonbank tevoorschijn.
Het was de laatste dag van 
een droge en zonnige voor-
jaarsperiode en met de regen 
op komst wel weer tijd voor 
een ‘goed’ boek. De regen 
was zeker welkom en met het 
gekletter tegen de ramen be-
gon ik aan ‘Vleugellam’. Het 
gebeurt me niet vaak, maar het 
boek heb ik in één ruk uitge-

lezen. Het is een mooi verhaal 
en vooral interessant om met 
een Brigitte Bardot lookalike 
en Peter Faber op pad te gaan 
om te ontdekken 
wat er in en rond-
om Bemmel is ge-
beurd tijdens de 
oorlog. Voor mij 
als Bemmelaar wa-
ren dan ook veel 
situaties en per-
sonen herkenbaar. 
Voor de mensen in 
deze regio is het 
dan ook echt een 
meesterwerk, al 
zullen de elite van 
de Grachtengordel 
er wel anders over 
denken. ‘Vleugel-
lam’ zal zeker niet 
besproken worden 
door de boeken-
wurmen bij Jinek 
of Op1 aan tafel, 
en dat weet de 
schrijver ook wel, 
maar een schrij-
ver wil toch graag 
reacties op zijn 
werk. Daarom stond er ook een 
oproep in het boek of de lezers 
hun beleving met het verhaal 
met hem zouden willen delen. 
En dat heb ik dan maar gedaan. 
Niet zomaar met een duimpje 

KWIJT
Zij dwaalt door de stoffenmand 
op zoek naar garen

Zwart velours
een fris linnen ideaal
tussen flarden anderliefde
van fluwelig materiaal
Een kanten sluier
luiers, doeken
ongebleekt katoen

Een rode draad vindt zij niet hier
slechts gele vezels ongeschreven
ongelezen pijnpapier

Wilma Peters

VLEUGELLAM, 
CORONA 

DE  NOZEM 
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of een reactie van leuk, mooi 
of hartstikke goed, nee, ik had 
er weer een heel verhaal van 
gemaakt en dat ik ‘Vleugellam’ 

heb beleefd, als-
of ik bij de knappe 
hoofdrolspeelster 
achter op de baga-
gedrager heb geze-
ten. En dat verhaal 
vond de schrijver 
nou ook weer leuk. 
Als beloning voor 
mijn verhaal werd 
ik uitgenodigd om 
bij hem thuis, met 
een klein groepje, 
eens een gezellige 
presentatie bij te 
wonen, met daarbij 
een drankje en een 
hapje. Ik mailde dit 
bericht direct door 
naar mijn vrienden 
pensionado’s en 
die zijn altijd wel te 
porren voor een ge-
zellig middagje. Er 
werd een afspraak 
gemaakt en op de 
eerste zondag van 

augustus beklommen wij, Bem-
melse pensionado’s, de borde-
strap van het oude stadhuis van 
Escharen, wat nu het woonhuis 
is van schrijver Michel en zijn 
vriendin Josephine. We hoef-

den niet aan te bellen, want 
we werden al opgewacht en 
na een spastische elleboogbe-
groeting binnengelaten. Bin-
nen bewonderden wij het fraai 
opgeknapte stadhuis en we na-
men plaats aan een grote tafel 
voor een kennismakingsrond-
je. Daarna werden de glaas-
jes gevuld, er kwamen lekker 
hapjes op tafel en wij mochten 
een voorkeur opgeven voor 
het thema van de presentatie. 
Eensgezind kozen we voor ‘De 
nozem’ als onderwerp, omdat 
wij die jongens in onze puber-
tijd de ‘echte’ stoere jongens 
vonden. Voor de presentatie 
verplaatsten wij ons, met de 
drankjes en hapjes, naar een 
andere kamer en met de hulp 
van een beeldscherm begon 
Michel aan zijn nozem-verhaal. 
Het was niet alleen Michel die 
aan het woord was, ook wij 
werden erbij betrokken, zeker 
met onze herinneringen aan 
de Bemmelse nozems, zoals 
die rondhingen op de Floretts 
en Zündapps voor de friettent 
van Theet Verweijen. Zo werd 
het een middagje met gezelli-
ge kletspraat, waarbij we af en 
toe ook nog een ‘herinneren 
jullie deze nog’ kregen te ho-
ren. Na afloop bedankten wij 
Michel voor de uitnodiging en 

Josephine voor de geweldige 
bediening. Met een voldaan 
gevoel namen we afscheid met 
nog wel een toezegging, dat ik 
een stukje zou schrijven voor 
in dit boekje. Zo zie je maar, 
door de corona hebben we een 
kerkbezoek moeten missen 
maar daarvoor wel een gezelli-
ge middag beleefd in het oude 
stadhuis van Escharen. En voor 
de KBO-ers als tip: Willen jullie 
met een klein clubje ook een 
gezellige presentatie bijwonen, 
dan is een bezoekje aan Michel 
en Josephine zeker de moeite 
waard en Escharen is echt geen 
brug te ver.

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

    ASSENBURG E-mail: info@vejabloemen.nl

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

BALANS 
TECHNOLOGIE

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!
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Meer dan de helft van zijn leven zong hij, Daan, 
in deze kerk. Ik weet zeker dat hij zich in zijn graf 
hiernaast, om heeft gedraaid, om mee te krijgen en 
te genieten van wat wij hier doen. En mijn moeder 
trouwens ook, al is het voor haar lastiger draaien, 
omdat Daan bovenop haar ligt. Aan dat gedrag 
heb ik mijn leven te danken.

Jan Vrijuiter

We zitten hier goed in dit mooie gebouw, dit oor-
spronkelijke huis van God voor gelovigen. Ieder-
een heeft wel iets met de kerk, geloven doen we 
allemaal, hopelijk het in elkaar, desnoods in onszelf. 
Mijn tante zat vroeger in het klooster in Ubbergen, 
het staat daar nog als ‘De Refter’: tante Canisius, 
geboren Marie, herboren Marie-Canisius. De orde, 
mooi woord trouwens, was Frans en ze spraken 
er ook Frans. Daar komt ook het woord ‘non’ van-
daan: tegen elke man, die iets wilde, zeiden ze 
‘non’. Tegen Jezus zei mijn tante ‘oui’, ja dus, werd 
zijn bruid en trouwde met God de vader. Gezellig 
trio die heilige drie-eenheid, of feitelijk een kwartet 
met die altijd toch wat onderschatte Geest erbij. 
Dan draag je ook de naam van God en in het Frans 
is dat Dieu: non de Dieu. 
Ze was mijn vaders favoriete zus, hij had het vaak 
over haar, vooral als hij een klemblaar opliep, of 
het pèrd niet wilde: ‘non de ju’ riep hij dan. Hij kon 
goed leren, maar zijn Frans was niet zo best. En Ca-
nisius tegen een paard roepen, dat werkt niet. Mijn 
vader was als koorzanger goed in latijn, paarden 
hebben daar minder mee. Die komen niet verder 
dan concours hippique. 28 oktober 2016 was zijn 
100ste geboortedag. En toen zaten wij hier ook. 
Weet u nog? Was u erbij, de dag dat deze kerk een 
theater werd? De vernieuwing van act is de groot-
ste transformatie in ons actuele bestaan: bloed ver-
andert definitief in wijn, maar het circus blijft, alleen 
betreden nieuwe artiesten de piste, ieder met een 
eigen verhaal. 

HERFSTCONCERT

LUISTER 

NAAR 

BUITEN

ALS HET STORMT

EN REGENT

LOESJECafé “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
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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:
René 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.10 verschijnt op woensdag 
25 november 2020. Inleveren kopij, foto’s 
en dankbetuigingen t/m dinsdag 10 
november 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

12



      Senioren 
      Ondersteuning 
      Lingewaard 

 

Ondersteuning en begeleiding voor senioren 

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

BENU servicepunt Automaat

Voor deskundig en persoonlijk advies

BENU Apotheek Teselaar
Teselaar 6a, 6681 BG Bemmel
0481 - 45 07 02
ma t/m vr 8.30 - 17.30 uur

AANDACHT VOOR AL JOUW GEZONDHEIDS VRAGEN

BENU servicepunt Jumbo Bemmel

Martijn Janssen, erkend audicien

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

www.janssenhoorzorg.nl

         
         Mirjam van Kempen 
Karstraat 31   6681 LB Bemmel 
          Tel. 06 27 164 908 
Email: mirjam@debascule.nu 
 Website: www.debascule.nu 
 
  massage met kleding aan 
    ter ontspanning en om 
     klachten te verlichten 

 
          
 



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!


