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

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

15.000 m2 woonplezier onder één dak

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

METSEL- EN TEGELWERK - TIMMERWERK
 ONDERHOUD - RENOVATIE
 WONINGAANPASSINGEN

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

Kom naar onderstaand verkooppunt en laat u adviseren!

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

COMPLETE BRIL OP UW STERKTE
INCLUSIEF GRATIS OOGMETING!

verkrijgbaar bij D.A. Drogisterij van Appeldoorn

EYELOVE BRILLEN IN BEMMEL

Bril op sterkte
voor veraf óf 

dichtbij

COMPLEET

€49

Multifocale bril
met standaard 
leesgedeelte

COMPLEET

€99

Multifocale bril
met breder 

leesgedeelte

COMPLEET

€149

Keuze uit 350 monturen!

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!

Martijn Janssen, erkend audicien

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

www.janssenhoorzorg.nl



Van de redactie

U hebt alweer de laatste Majje van 2020 
in handen. Een jaar dat ons nog lang zal 
heugen. Onbegrijpelijk dat iets onzicht-
baars het hele leven en de hele wereld op 
z’n kop kan zetten. We zijn tegen een he-
leboel grenzen aangelopen en hebben ge-
merkt dat niet alles maakbaar en beheersbaar is. Ook hebben we 
ervaren, dat we samen tot heel veel in staat zijn. Laten we hopen 
dat we in 2021 weer in “normaal” vaarwater terechtkomen. 
In deze Majje vindt u in het middengedeelte een korte samenvat-
ting voor de keuze waar onze vereniging nu voor staat. Wat is er 
mogelijk en wat niet? Het bestuur vraagt van u of u er mee in kunt 
stemmen dat we per 1 januari op de voorgestelde weg verder gaan: 
- lid worden van de FASV met belangenbehartiging voor senioren  
  en gepensioneerden en met bijbehorende dienstverlening, 
- een nieuw maandblad 50+ (naast de Majje natuurlijk), 
- een nieuw ledenadministratiesysteem 
- en meer financiële armslag voor onze eigen club. 
U kunt per mail of per invulstrookje reageren. We horen graag van 
u! Er is ook nog een telefonisch spreekuur als u nog meer informa-
tie wilt.
Naast dit belangrijke onderwerp hebben we voor u toch nog weer 
een mooie, goedgevulde Majje! We mogen ons gelukkig prijzen 
dat er steeds meer leden zich actief op het schrijverschap hebben  
gestort en het resultaat mag er zijn. We hopen dat deze ontwikke-
ling zich in de volgende jaargang zal doorzetten. Maar eerst wens 
ik u een mooie warme decembermaand, een zalig Kerstmis en een 
gezond en vredevol 2021 toe.

Henk Peperkamp
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INHOUD

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 

De redact ie van de Majje wenst u een zalig 
Kerstfeest en een hoopvol Nieuwjaar toe
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BEDANKT
Onlangs kreeg ik een berichtje 
dat mevrouw Stoffels uit Oos-
terhout wegens gezondheids-
klachten gaat stoppen met het 
bezorgen van ons clubblad de 
Majje en KBO/PCOB. Langs 
deze weg willen we haar dan 
ook heel hartelijk bedanken 
voor het jarenlang trouw bezor-
gen van ons blad. Wij hopen dat 
uw gezondheid u verder niet in 
de steek laat en dat u mag ge-
nieten van alles wat het leven 
te bieden heeft. Nogmaals heel 
hartelijk bedankt voor uw inzet 
en nog vele jaren gewenst in 
een goede gezondheid. 

Martin van Asten

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN

IN MEMORIAM

Mevrouw C.P.W. Laracker-Duijf

Mevrouw J.C.M. Cornelissen-Straatman
Mevrouw R.A. Natrop-de Haar

De heer J.H. Peters

De heer A.A.J.H. Geenacker
BEDANKJE
De heren Denis Schils en H.A.
Janssen bedanken het KBO-be-
stuur hartelijk voor de leuke at-
tentie die zij kregen t.g.v. hun 
verjaardag.

Komt er ooit een eind
aan ’t eindeloze wachten
op stilte, op leven
in een vredevolle tijd?

Komt er ooit een eind
aan het vreugdeloze zoeken
naar een Woord
dat iedereen bevrijdt?

Misschien 
als wij opnieuw beginnen
bij het verlangen
naar een Kind….

ontstaat een kans,
bloeit er een roos
open,
die ons in heilige liefde bindt.

Het bestuur van KBO Bemmel-Doornenburg en de redactie van 
de Majje wensen u een vredevolle Kerstmis en alle goeds voor 

de komende tijd.

Rectificatie: in Majje no. 9 stond een verkeerde naamsvermelding:
Mevrouw R. Huisman-van Egerschot. Dit moet zijn: 
mevrouw R. Hulsman-Van Egerschot
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met Ineke Koreman
Even bijpraten

Oh jé, het mailtje van de redactie is alweer binnen: 
“Inleverdatum van kopij voor de laatste Majje van 
het jaar - 25 november a.s. - is 10 november 2020”! 
Dat betekent dus óók aandacht besteden aan de 
feestdagen. Zou toch wel een beetje raar zijn als je 
dat niet doet, maar daar staat mijn hoofd nog hele-
maal niet naar. Hoe ga ik dat nou aanpakken…. We 
hebben al ruim een week lenteachtige temperatu-
ren door een heerlijk zonnetje en weinig wind en 
dat voelt zó goed. We leven nu op zo veel fronten 
in een hele onrustige wereld en die fronten hoef 
ik hier niet te benoemen, want de krant staat er 
vol mee en ook de nieuwsuitzendingen stemmen je 
niet vrolijk. ‘s Morgens ben ik vaak té vroeg wakker 
en dan begint het gepieker over van alles en nog 
wat. Jammer dat er geen “piekeruitzetknop” be-
staat dus de beste remedie is dan opstaan, alvorens 
eerst m’n oefeningen op bed gedaan te hebben 
om het lijf na de nacht weer wat soepel te krijgen. 
Dan naar beneden. Het is helaas nog te donker en 
te koud om - zoals zomers - ff door de tuin te lo-
pen, dus maak ik m’n ontbijtje klaar. Daar doe ik 
graag een handjevol blauwe bessen bij, want is rijk 
aan antioxidanten en dus gezond en ook nog eens 
lekker. Er rolt er een uit m’n hand op de grond en 
ik zoeken, maar nergens meer te vinden. En dan zie 
ik ineens mezelf zo bezig op die vroege morgen en 
eigenlijk best lachwekkend, want het gaat maar om 
één blauwe bes! Nog een paar kleine huishoude-
lijke klusjes volgen en dan is het tijd voor het Acht 
uur Journaal, want ik wil toch wel een beetje op de 
hoogte blijven. Genoeg info voor dat moment en 

dus de TV weer uit tot het avond Acht uur Journaal. 
Hooguit nog een keertje tussendoor voor Neder-
land in Beweging, maar met dit mooie weer zorgt 
wandelen en werken in de tuin al voor voldoende 
beweging. En nu zit ik dus op de valreep aan m’n 
stukje te werken aan de tafel met uitzicht op de 
tuin. Voor mijn verjaardag kreeg ik een “Vogelvoe-
derpaal” en er valt heel wat te bekijken. Inmiddels 
komen er 2 duifjes, meesjes, een roodborstje en de 
mussen op af. Die vogeltjes weten fijn van niets en 
laten vrolijk gekwetter horen en dat geeft mij dan 
weer hoop dat het allemaal vast ooit weer beter 
wordt. Dr. Snyder, een beroemde psycholoog, die 
veel onderzoek deed naar dit onderwerp zei “dat 
hoop de mogelijkheid tot een betere toekomst laat 
zien”. Juist op moeilijke momenten zorgt het er-
voor dat we door willen en kunnen gaan”.   

   Zoveel meningen, 
   zoveel andere inzichten,
   zoveel chaos is ontstaan.
   En het kan me niet schelen
   wie er gelijk heeft
   zolang we maar ooit
   op een dag weer gewoon
   verder kunnen gaan.
   (Roos Smeets, www.vanuithethart.nl)

Met deze woorden wens ik u allen een hoopvolle 
decembermaand en alle goeds voor 2021.

Hopelijk is iedereen nog gezond en niet geveld of 
geraakt door het coronavirus. Wij begrijpen dat de 
cursussen en activiteiten van onschatbare waarde 
zijn voor de gezondheid en de sociale kontakten. 
Ondanks dat hebben wij (bestuur Senioren Actief 
Bemmel) toch besloten om alle activiteiten en cur-

sussen vanaf 9 novem-
ber jl. stop te zetten 
tot 1 januari 2021. Wij 
wensen u alle goeds en blijf gezond. 
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Omdat wij zelf het slachtoffer zijn geworden van 
het coronavirus heb ik de behoefte onze ervaring 
te delen. Ik wil het vooral niet hebben over de di-
agnose, want dat is wel erg privé. Neen, ik wil het 
hebben over onze ervaring over de behandeling, 
of eigenlijk de procedures en de zin of onzin van 
die procedures. Een afspraak maken met de huis-
arts kon, maar niet op de praktijk. Kennelijk had 
dit te maken met de aard van de klachten. Dus 
werd het De Kinkel. Wachten in de auto op een 
telefoontje van de arts. Prima, geen probleem. 
Het telefoontje volgde, maar ik mocht niet mee. 
Effe later een telefoontje van de arts, of ik toch 
wel wilde komen en dat had natuurlijk te maken 
met het kennelijke vermoeden, dat er sprake 
was van een aanwijzing van corona. Toen mocht 
ik wel (onbeschermd) naar binnen. De boodschap 
was duidelijk, het CWZ was al geïnformeerd, we 
moesten naar de spoedeisende hulp. Komende 
op de parkeerplaats bij de Spoedeisende Hulp 
meldden we ons bij de hierop opgestelde keet. 
Nog voordat we konden vertellen waarom we 
kwamen, werd er een mondkapje uitgedeeld. 
Geen probleem, zelfs de opmerking, dat het kap-
je wat hoger moest was geen enkel bezwaar. Na 
uitleg van de receptioniste volgden we het pad 
naar de Spoedeisende Hulp. We voelden ons ei-
genlijk een beetje komisch, want er liep een aan-
tal dames, die kennelijk de werktijd er net hadden 
opzitten, zonder kapjes. Dat kan, maar waarom 
zij niet en wij wel. Aankomend bij de Spoedei-
sende Hulp werd ons door een streng persoon 
medegedeeld, dat we hier niet moeten zijn, maar 
bij de Huisartsengroep. Vreemd, want de recep-
tioniste bij de keet zei nog nadrukkelijk – overi-
gens ook al de huisarts – dat we naar de Spoedei-
sende Hulp moesten. Geen probleem, we lopen 
gewoon terug. We meldden ons bij het loket van 
de Huisartsenpost, dan begint het wachten, waar 
overigens begrip voor was, want het was immers 
druk. Die drukte hebben we even gemist, want 
binnen een uur hadden zich zes personen (dus 
drie patiënten) gemeld. Uiteindelijk word je door 
een zeer vriendelijke dame ontvangen en naar 
een kamer gebracht. Zij moest allerlei bloedmon-
sters afnemen. Vriendelijk was ze zeker, maar het 
was ook chaotisch. Ik weet niet precies hoeveel 

flesjes, ampullen of hoe het mag heten ze nodig 
had, maar in de ene lade was er voorraad, in de 
andere weer niet, in de volgende was er weer ge-
luk. Dus eigenlijk was het een soort zoekplaatje 
voor haar, komisch maar ze bleef heel vriendelijk. 
Ik vroeg me af wie van haar collega’s de voorraad 
niet aangevuld had. Tja, als je de tijd hebt val-
len die dingen op. En er vallen nog meer dingen 
op. Tijdens het wachten en wachten zag ik, dat 
hoogstens twee derde van de medewerkers met 
een mondkapje liepen. Mijn vraag aan een van de 
medewerkers was waarom dat zo was. Antwoord 
was duidelijk: binnen een afstand van twee me-
ter is dat niet nodig. Mijn vraag was toen wat er 
gebeurt als 2 collega’s onmiddellijk samen moe-
ten ingrijpen en dus binnen die 2 meter komen. 
Waar komen die mondkapjes dan vandaan. Het 
antwoord heb ik nog niet gehad. Je bent dan op 
zo’n kamertje, alleen met je partner en je wacht 
en je wacht, maar alle toeters en bellen zijn aan-
gesloten. En dan gaat er wel eens een “alarm” 
af. Er komt niemand, dus na een aantal minuten 
druk je op de rode alarmbel. Na enige tijd komt 
er iemand met de vraag wat er is?! Antwoord: 
geen probleem, want wij zien dat op het centrale 
scherm! Prima, schakel dan de patiëntenkamer 
uit. Het was mij verboden van de kamer te gaan, 
maar na bijna 5 uur verblijf moet je wel eens. Ge-
lukkig kon dat……

Rien van Eldijk

CORONABEELD
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Beste lezers/lezeressen,

Omdat dit de laatste Majje van dit jaar is wil ik even 
terugblikken op een zeer intens en bewogen jaar. 
We hebben nog een hele maand voor de boeg, 
maar niemand weet wat december ons zal bren-
gen. We hebben dus Kerst en Oud en Nieuw en we 
zitten nu vlak voor het Sinterklaasfeest. Al of niet 
met zwarte Piet, of misschien wel met een grijze 
of ‘n roetveeg, bruine, blanke of zelfs een regen-
boog Piet. Het feest is voor de kinderen en voor 
hen maakt de kleur niet zoveel uit. Het gaat per 
slot van rekening toch om de kadootjes. Maar toch 
zal het overal wat gematigder gevierd worden dan 
gewoonlijk, minder mensen bij elkaar, puur en al-
leen je eigen familie. Een ding is zeker, ook met je 
eigen gezin kun je thuis hele fijne dagen beleven. 
Als we het afgelopen jaar nog eens de revue laten 
passeren, kunnen we gerust stellen dat dit er een 
was om nooit meer te vergeten. Het coronavirus 
had en heeft ons nog altijd in de greep. Ik denk dat 
er maar weinig mensen zijn die er direct of indirect 
niets mee te maken hebben gehad. Het ongekend 
aantal zieke mensen, ziekenhuisopname, mensen 
die op de intensive-care terecht kwamen en nog er-
ger. Patiënten die opknapten, het ziekenhuis moch-
ten verlaten, maar na maanden nog steeds hinder 
ondervinden. Zorgpersoneel en alles wat er mee 
te maken heeft of heeft gehad, heeft zich letterlijk 
uit de naad gewerkt. Stonden dag en nacht voor 
ons klaar, geweldig! Wat mochten we nog, in feite 
eigenlijk niets. Bijna alles ging op slot of werd af-

gelast of uitgesteld. Geen grote toernooien, zelfs 
het EK-voetbal (en dat wil toch wel iets zeggen) 
of grote tennistoernooien, wielerklassiekers zoals 
Amstel-Goldrace, Tour de France enz.…enz. Ker-
missen in de hele regio werden verboden evenals 
de Vierdaagse. Voor velen zelfs geen buitenlandse 
vakantie. Maar door de mooie zomer was het in ons 
eigen land ook geen straf om hier te blijven. Zo kan 
ik nog wel even doorgaan. Zoveel mogelijk thuis-
blijven was en is eigenlijk nog steeds het advies. 
Totdat we eindelijk weer de nodige vrijheid kregen 
en het een en ander weer mocht. Toen kwam er 
een tweede golf op ons af en ook die zorgde weer 
voor een hele hoop narigheid. Goed, we wisten in-
middels wat meer van het virus maar een vaccin is 
er nog niet en dat zal ook nog wel even op zich 
laten wachten. Het is allemaal nog wat onzeker al 
ziet het er op dit moment weer iets gunstiger uit. 
Maar laten we vooral niet te vroeg juichen, want 
het kan maar zo weer veranderen. Kortom, we we-
ten het niet, maar december is hoe dan ook een 
feestmaand, al zal het voor velen niet zo voelen als 
feest. Laten we daar ook eens een keer extra naar 
omkijken. Als we allemaal onze eigen verantwoor-
ding nemen en ons aan de regels houden, dan kan 
het zo maar toch nog een mooie Kerst worden. Ik 
wil iedereen dan ook hele fijne dagen wensen en 
voor het nieuwe jaar: blijf gezond. 

Martin van Asten.

Werkrelaties - Bieb:
Sinds de coronacrisis maken we meer gebruik van 
online communicatiemiddelen zoals WhatsApp, 
beeldbellen en e-mail. We lezen meer e-books en 
bestellen vaker onze boodschappen online. Maar 
wat als je tegen digitale problemen aanloopt? Via 
de hulplijn van de Bibliotheek Gelderland Zuid ont-
vang je antwoorden op al je digitale vragen. Jos Lu-
sing van SeniorWeb Lingewaard: “Mensen zijn heel 
dankbaar voor de hulp die ze krijgen.” Bij de digitale 
hulplijn kun je terecht voor alle vragen over de com-
puter, tablet of smartphone. Maar ook voor vragen 
over bijvoorbeeld de CoronaMelder of het Donor-

register. Wil je graag e-books lezen of luisterboeken 
luisteren? Een ambassadeur van SeniorWeb legt je 
precies uit hoe dit werkt. De hulplijn is van maandag 
tot en met donderdag bereikbaar tussen 10.00 en 
16.00 uur via T: 024 3274999.
Vraag het de experts
De telefoonlijn is een initiatief van de Bibliotheek 
Gelderland Zuid in samenwerking met SeniorWeb. 
Ambassadeurs van SeniorWeb beantwoorden de 
telefoon en bekijken vervolgens wie de vraag het 
beste kan beantwoorden. De beller ontvangt binnen 
drie werkdagen antwoord.

O, WAT EEN JAAR!
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Van onze voorzitter
Ben Platenkamp

Hoe nu verder 
Het bestuur heeft ervoor gekozen:
a. de ALV-agendapunten 1 tot en met 8 (zie de ALV-agenda vóór de pauze in de Majje van oktober) te 
laten staan voor behandeling in 2021. Het betreft met name het verslag van de voorgaande ALV, jaar-
verslag en jaarrekening, activiteitenplan en bestuursverkiezing;
b. het beleid voor wat betreft de landelijke aansluiting van onze seniorenvereniging vanwege grote ur-
gentie hieronder met u te delen en u ter instemming voor te leggen (zie de ALV-agenda ná de pauze in 
de Majje van oktober).  
Om u de gelegenheid te bieden tot het stellen van vragen over die aansluiting houdt het bestuur gedu-
rende een tweetal momenten een ‘spreekuur’. U kunt van dit spreekuur gebruik maken door in te bellen. 
Ook kunt u per e-mail bij het secretariaat vragen stellen en reageren. De nummers zijn:
Tonnie Bruins-Van Vugt  (secretaris):  0481 461034
Henk van de Looi   (zittende penningmeester):  0481 462941
Ruud Rouwmaat   (aankomend penningmeester):  0481 465055
Henk Peperkamp   (zittende vicevoorzitter):  0481 463636
Rien van Eldijk   (aankomend vicevoorzitter): 0481 465237
Ben Platenkamp   (voorzitter):  0481 354615
Het telefonisch spreekuur houden we op: maandag 30 november van 10.00 uur tot 12.00 uur (behalve 
Ruud Rouwmaat) en dinsdag 1 december van 10.00 uur tot 12.00 uur. Mailen kunt u naar het secretariaat: 
secretaris@kbobemmel-doornenburg.nl

Het beleid voor landelijke aansluiting 
In het najaar 2019 heeft de ALV zonder tegen-
stemmen ervoor gekozen om het lidmaatschap bij 
KBO-Gelderland en daarmede indirect ook bij de 
Unie KBO te beëindigen. Ingestemd is bovendien 
unaniem met het voorstel per 1 januari 2020 lid te 
worden van Majeur en daarmee indirect met de 
Federatie KBO-PCOB. Intussen is getracht u zo in-
zichtelijk mogelijk op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen voor landelijke aansluiting bij de 
Federatie KBO-PCOB. Uiteindelijk hebben wij te-
leurgesteld vast moeten stellen dat de akte inzake 
de statuten van Majeur wel bij de notaris gepas-
seerd is, maar dat Majeur nooit bij de KvK is inge-
schreven. Vier leden van de Unie KBO-ledenraad 
– waaronder KBO Gelderland – hebben de moge-
lijkheid daartoe geblokkeerd onder dreiging van 
opzegging van hun lidmaatschap. Unie KBO, en 
dus Federatie KBO-PCOB, is daarvoor gezwicht. 
Men gaf de voorkeur aan het behoud van een 
kleine 100.000 leden i.p.v. het blijvend onderdak 

bieden aan 12.000 leden van de 13 Gelderse ver-
enigingen. Aldus was KBO Bemmel-Doornenburg 
helemaal aan haar lot overgelaten, evenals de 12 
andere Gelderse verenigingen. Omdat aansluiting 
bij een landelijke seniorenorganisatie toch van 
groot belang wordt geacht door alle 13 verenigin-
gen – belangenbehartiging in politiek Den Haag, 
dienstverlening op allerlei terreinen en actuele in-
formering van landelijke ontwikkelingen via een 
maandblad – is gezocht naar andere mogelijkhe-
den tot landelijke aansluiting. Daartoe zijn inmid-
dels een groot aantal gesprekken gevoerd en is 
ook het gesprek met de Federatie KBO-PCOB 
opengehouden. Wat betreft de laatste lijn is aan 
de ledenraad van de Unie KBO op 7 oktober jl. de-
finitief het verzoek voorgelegd tot rechtstreekse 
aansluiting van de verenigingen bij de Unie KBO 
en niet op te gaan in een 12de Bond. Tot nu toe 
hebben we geen positieve reactie daarop ontvan-
gen en we hebben inmiddels voldoende signalen 

Volgens de statuten van onze vereniging dient elk jaar een Algemene Leden-
vergadering (ALV) te worden gehouden. In die vergadering krijgt u als lid de 
gelegenheid te beoordelen of het bestuur dat jaar de vereniging op verant-
woorde wijze heeft geleid en vertegenwoordigd. Wij hebben eerder dit jaar tot 
tweemaal toe deze ALV op de agenda gezet, maar door de coronacrisis hebben we beide vergade-
ringen moeten afzeggen. Ondanks de gunstige ontwikkelingen rond het virus, achten wij het niet 
realistisch, dat we dit jaar nog een vergadering bijeen kunnen roepen.
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om aan te nemen dat die reactie er ook niet zal ko-
men. Daarom hebben we in de G-13 een alterna-
tief plan ontwikkeld tot aansluiting bij een landelij-
ke organisatie, waarvan in het septembernummer 
reeds in aanzet gewag is gemaakt. Uitgangspunt 
daarbij is primair dat elke lokale vereniging haar 
eigenheid behoudt: het werk voor de senioren 
dient vooral georganiseerd en gedaan te worden 
op lokaal niveau; alle andere ‘zaken’ zijn daaraan 
ondergeschikt. Dat betekent ook dat elke vereni-
ging, ook KBO Bemmel-Doornenburg, haar eigen 
beleids- en activiteitenplan invult, afhankelijk van 

de lokale behoeften. Het betekent ook dat aan de 
identiteit van de lokale vereniging niet getornd 
wordt; het is de verantwoordelijkheid van het lo-
kale bestuur om met instemming van haar leden 
te bepalen wat er, hoe en met welke intensiteit 
plaatselijk voor senioren gedaan wordt! In lijn met 
de voorstellen van de G-13 heeft het bestuur van 
KBO Bemmel-Doornenburg (we blijven ons zo 
noemen) na veel gesprekken met allerlei partijen 
uiteindelijk weloverwogen besloten te kiezen voor 
landelijke aansluiting per 1 januari 2021 op navol-
gende wijze.

1. We worden lid van de landelijke FASV (Federatie Algemene Senioren Verenigingen) en daarmee 
 automatisch lid van de landelijke KG (Koepel Gepensioneerden). Voordelen:
 a. FASV behartigt de belangen van senioren vanaf 50 jaar en levert een bestuurslid in de KG;
 b. De Koepel Gepensioneerden behartigt in Den Haag; de belangen van alle gepensioneerden
 c. Beide organisaties spannen zich in voor dienstverlening aan lokale verenigingen; KG legt het 
  accent vooral op welvaart en FASV meer op welzijn van senioren.
2. We nemen van Uitgeverij Maypress het maandblad Vijftig+ af (10x/jr). Voordelen:
 a. Naast onze eigen lokale Majje blijft elke maand een landelijk seniorenblad in de bus vallen;
 b. Het blad is ook geschreven voor de wat jongere senior vanaf 50 jaar.
3. We gaan gebruik maken van het ledenadministratieprogramma van KBO Brabant. Voordelen:
 a. Het programma kent dezelfde basis als het programma van KBO-G dat we tot 2020 hadden;
 b. Het is door KBO Brabant doorontwikkeld en verbeterd; kent dus meer toepassingen;
 c. Het kan volledig lokaal en onafhankelijk van Brabant naar eigen behoeften gebruikt worden.
4. We krijgen lokaal meer financiële armslag en gaan dus meer investeren in lokale activiteiten.
 Dit vraagt dus een jaarlijks goed doordacht beleids- en activiteitenplan en meer inspanningen van
 bestuur en vrijwilligers onder onze leden. 

De wijziging van beleid inzake landelijke aansluiting kan kort als volgt worden weergegeven.
                                         OUDE SITUATIE                        NIEUWE SITUATIE

Ik/wij steunen het bestuursbeleid van KBO Bemmel-Doornenburg inzake het totaalpakket voor lande-
lijke aansluiting, zoals hierboven is weergegeven en uiteengezet onder 1 tot en met 4. 
   
 JA  NEE   (omcirkel wat voor u van toepassing is)

Voorletters en achternaam:  Adres (straat, huisnummer, postcode, plaats):    Handtekening:

In te leveren uiterlijk vrijdag 4 december 2020 via E-mail: secretaris@kbobemmel-doornenburg.nl 
of bij de secretaris: Tonnie Bruins-Van Vugt, Brouwerslaan 46, 6681 EA Bemmel of

	 	 	 	

Contributie	per	lid	per	jaar:	€	22,00	

€	9,57	Lidmaatschap	
Unie	KBO	

€	5,80	Lidmaatschap	
12de	KBO-Bond	

€	6,63	Lokaal	te	
besteden	

Contributie	per	lid	per	jaar:	€	22,00	

€	2,20	Fasv	+	€	1,30	
KG-lidmaatschap	

€	5,57	Magazine	
Vijftig+	

€	12,93	Lokaal	te	
besteden	

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MOGEN WE OOK OP UW STEUN REKENEN?!
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VVeejjaa  BBllooeemmeenn
Markt 51
6681 AG Bemmel
Tel.: 0481-462483

    ASSENBURG E-mail: info@vejabloemen.nl

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!

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
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Het belangrijkste verhaal vertel je zonder woorden: je gezicht, lijf en 
leden drukken uit, wat je werkelijk zegt, wat er uit je mond komt is een 
ander verhaal. Zegt iemand bijv.: ‘op een oude fiets moet je het leren’ 
en trekt hij daar, met zijn lijf achterover neigend, een vies gezicht bij 
dan is de echte boodschap: ‘ik wil een nieuwe fiets!’ En nog een bood-
schap: ‘pak jij die oude fiets sukkel.’ Er zijn mensen die hun verhaal 
vertellen met een gezicht en houding, als hadden ze de hoofdrol in 
een loodzware opera: veel armgebaren, kop in de nek en een gezicht 
met het profiel erin van een rupsvoertuig. Dit zijn de zogeheten dra-
maqueens en dat zegt niets over hun geslacht. Wel betekent het, dat 
hun grote boodschap verpakt zit in mime van een bedenkelijk niveau 
en de inhoud al helemaal te denken geeft. Afijn, om het moelijker en 
duidelijker te maken: wat wie moet ik geloven? Dan nu de praktijk. 
Wie zetten we allemaal voor de spiegel? Ene Thierry bulldog is een 
schoolvoorbeeld van een draaq, dramaqueen de luxe. Zijn gezicht, lijf 
en leden stralen een krachtige boodschap het zonnestelsel in: “Kijk mij 
nou! Alles en iedereen is fout” buldert hij. “Maar kijk mij nou, waar 
blijft mijn troon?’ Dan vragen wij ons af: “hoe kunnen we dit commu-
nicatiewonderlijk fenomeen tackelen?” Negeren hoeft niet, want hij 
steekt zijn kop toch weer voor een camera. Weet u een oplossing? 
Graag. Ondertussen bedenk ik een ander antwoord: zet 
een paardenhoofd op de romp van dit heerschap 
en je zult zien, dat is een heel ander gezicht. 
Geen ruis van gekke bekken en verontwaardi-
ging als zat hij tot zijn kin in het drijfzand, neen, 
een trouw rustig paardenhoofd, dat van alles 
mompelt, prima om naar te kijken en wat er 
uit de bek van het ros rolt, gaat naadloos met 
de wind mee tot het stil wordt. Nog een vraag: 
ene Henk Kleffer laat een niet aflatende woorden-
stroom vloeien met als kleine boodschap, dat hij zijn 
leven geeft voor de pensionado’s. Zijn gelaat straalt zoveel verdriet uit, 
dat je eigenlijk moet concluderen, dat hij smeekt om centjes voor zijn 
partijkas, die feitelijk zijn huishoudbeurs is. Om de ruis van zijn oceaan 
van meewarigheid te onderdrukken, lijkt mij de kop van een wild zwijn 
op zijn schouders de juiste remedie: twee nekloze schepselen op elkaar 
gekloond. Dat leidt nog eens af, zo’n straffe kop met uitstekende hoek-
tanden. Dan weet je dat hij eigenlijk maar één ding wil: truffels zoeken 
in het grote dierenbos en die stilletjes alleen in een hoekje oppeuzelen. 
Het woord wild mag je ook weglaten. En dan ons derde draaqje: ene 
Geert Waffel probeert ons voortdurend met een strakke kop en laffe 
blik te overtuigen van de slechtheid van de wereld, waarin vreemden 
zo bazig zijn, dat Geert ervan gaat blazen. Voor zijn exotische vrouw 
maakt hij een uitzondering, want nabij is nabij en het AZC is daarente-
gen niet naast de deur, dus angstaanjagend. Over Geerts matte bak-
kes monteren we een kattekop, dan zie je, dat zwijgzaamheid gepaard 
gaat met de vredige blik, van dit zacht mauwende aaibare poezedier. 
En zo zie je maar weer, dat er weinig nieuws is ondermaans. Wel is het 
belangrijk te blijven zien, dat alles waar de zon op schijnt, ook een scha-
duwzijde heeft, die de betekenis kan verbloemen van al het moois, dat 
de stralen verwarmt. De grote boodschap moet je doortrekken, om 
in het heldere plasje dat overblijft, de doorzichtigheid van draquerig 
geschreeuw te herkennen. En u had het waarschijnlijk al geraden: dit 
verhaal gaat helemaal niet over fietsen.

Jan Vrijuiter

KOP OP BOSPAD
Rode beuken druipen 
in het vergeelde, stille gras

een spoor van stemmen
aaneengeregen stappen

een enkele 
verdronken in het dorre blad

in de coulissen van het pad 
vloeit onze schaduw samen
 
vraagt mijn sjaal om ruimte 
in jouw houtje-touwtje jas

Gedicht: Wilma Peters
Aquarel: Hai Verstappen
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Ooit liep ik op Broadway en daar hoorde ik een 
straatmuzikant een prachtig nummer van Bob 
Dylan vertolken: The Times They Are a-Changin. 
Onze eigen Nederlandse protestzanger, Bou-
dewijn de Groot, maakte er midden jaren zestig 
zijn eigen versie van (Er komen andere tijden). Ik 
moest aan dit nummer denken toen ik onlangs 
de vraag kreeg wat ik me kon herinneren van 
de Dorpsstraat van vroeger. Dat wil zeggen: de 
Dorpsstraat van omstreeks 1970. Een halve eeuw 
geleden was het centrum van Bemmel nog echt 
durps; lekker kneuterig, ons-kent-ons, gezellig, 
maar vooral levendig. Als ik nu, anno 2020, door 
de Dorpsstraat struin, word ik overmand door 
een gevoel van melancholie. Drastische ingrepen 
(sloop van gezichtsbepalende en authentieke pan-
den ten faveure van architectonische miskleunen) 
hebben de Dorpsstraat de laatste jaren een totaal 
andere uitstraling gegeven. Het Dorp, het beken-
de nummer van Wim Sonneveld over de nostal-
gische sfeer in het vooroorlogse dorp Deurne, 
bestaat in de Bemmelse Dorpsstraat al lang niet 
meer. Vijftig jaar geleden werd de Dorpsstraat 
nog bezwangerd door de lucht van benzinesta-
tions, legendarische kroegen en de geuren en 
kleuren van kleine kruideniers die hun producten 
vers van het mes aanprezen. Een straat ook waar 
de nonnen tot het straatbeeld behoorden. Zoals 
dat ook gold voor de hordes scholieren, die da-
gelijks door de uitlaatgassen van de GTW-bus-
sen naar de Scholengemeenschap fietsten in de 
aanpalende Van Ambestraat. De winkels waren 
er niet alleen voor de aankopen. Nee, je ging er 
ook naar toe voor een gezellig babbeltje. In de 
tabakszaak van Theetje (de Schoap) Graven werd 
elke dag het laatste nieuws doorgenomen. Niks 
geen facebook! Onder het genot van imposante 
rookpluimen namen de plaatselijke rayonhoofden 
de tijd voor de Bemmelse roddels. De Dorpsstraat 
was nooit saai, zeker niet in de weekenden. Met 
maar liefst acht kroegen was het voor dorpsbe-
grippen bijna net zo levendig als op Broadway. 
‘Dansen bij Janssen’ was een begrip. Had je na 
afloop van het avondje ‘Nieuw Vijf’ wel of geen 
sjans, als troost kon je nog ver na middernacht de 
inwendige mens verwennen bij de friettent. En 
wat was het een feest met de kermis! Er stonden 
meerdere danstenten. Tijdens de Ponymarkt kon 
je over de koppen van de mensen lopen. Iedereen 
kent vast nog wel het bordje ‘VOL’ dat bij De Ros-
kam aan de deur hing en waar de muzikale Vos-
jes net zo gewild waren als de Heikrekels. In elke 
kroeg stond wel een biljart en was manlief niet in 
de late kerkdienst gezien, dan was hij wel ergens 

DE DORPSSTRAAT 1970
te vinden bij het ‘Tien over rood’. Waar de nozems 
de trend hadden gezet om bij het café van Piet 
Boef (nu Moos) de centrale hangplek te maken, 
daar werd de traditie gewoon voortgezet door de 
Bemmelse hippies. De bocht bij het café van Piet-
je Ebbers was net zo populair als de Tarzanbocht 
van Zandvoort. Het was toch kicken om met een 
opgevoerde Zündapp of Florett door die bocht 
te scheuren. Van de politie had je geen last. Die 
zaten meestal met de hele club (dat wil zeggen 
de chique verkeerspolitie met de Porsches) in De 
Gouden Appel. Een andere hangplek was wel het 
glazen voetbalkastje dat aan de muur hing; eerst 
bij de Végé-winkel van Nol van ’t Hullenaar en la-
ter bij melkboer Wim (de Stuuver) Roelofs. In dat 
kastje hingen de opstellingen voor de voetbal-
wedstrijden. Stond je wel of niet opgesteld? Dat 
was telkens de grote hamvraag. Menig voetballer 
fietste wel drie keer op een dag naar het voetbal-
kastje om te kijken of hij geselecteerd was. Maar 
je kon het natuurlijk slechter treffen als er op de 
opstellingen een groot rood kruis stond met de 
opmerking: AFGELAST. Bij de Bemmelse midden-
standers kon je nog groene of oranje AZ-zegel-
tjes sparen. Met deze Aktieve Zaken-zegels kon 
je een toegangsbewijs bij elkaar sparen voor de 
AZ-artiestenparade. Gert Timmerman, Ronnie 
Tober, Ria Valk, John Woodhouse. Ze hebben al-
lemaal in ‘Het Wapen’ opgetreden en jongens... 
wat waren het een happenings! Voor mij bruiste in 
die dagen de Dorpsstraat net zoals op Broadway. 
Tegenwoordig moet je met een zaklamp naar een 
gezellig cafeetje zoeken waar je met dorpsgeno-
ten nog eens over vroeger kunt kletsen. 

Willy Bongers
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Oude foto’s gezocht van de Dorpsstraat
Wie heeft er nog foto’s van de Dorpsstraat? Een kleine werkgroep is 
bezig om een uniek boek samen te stellen over hoe de Dorpsstraat 
er vroeger uitzag. Gemakshalve praten we dan over de periode van 
voor 1975. De werkgroep is op zoek naar foto’s van de panden en 
huizen die in de Dorpsstraat staan/stonden, maar vooral ook naar 
allerlei activiteiten die in de Dorpsstraat hebben plaatsgevonden. Te 
denken valt onder meer aan de kermis op het oude kermisterrein, 
de wielerronde, de kartraces, braderieën, optredens van de drum-
band of fanfare, de Gele Rijdertjes, processies, kampioensoptoch-
ten, circus, carnaval, uitjes, de scholen, etc etc. Alle foto’s die op de 
een of andere manier betrekking hebben met de Dorpsstraat (zeker 
waar mensen op staan) zijn welkom. Contactpersonen: 
Wim Bouwman, T: 06 28115803; E: wim.bouwman@hotmail.nl
Willy Bongers,   T: 06 40873260; E: waebongers@gmail.com

Beste lezers,
HOERA! Mijn “kind” is gebo-
ren! Het heet: “Roerselen van 
mijn ziel”. Door “samenscho-
lingsverbod” kan ik haar niet 
met trots aan jullie presenteren. 
De bundel bevat een 60tal ge-
dichten van mij en pentekenin-
gen van Hai Verstappen. Voor 
€ 9,00 geeft ze een straaltje 
licht in deze veelbewogen tijd 
aan elke lezer. Op 3 adressen is 
zij te koop: Maria: Wardstr. 62, 
Hai: Poeldrik 45, Drogisterij van 
Appeldoorn.
Maria, T: 0611427489

Open handen
broos en wit als bijna dood
met ad’ren mooi als kronkelveters
rusten nu als lamme vleugels
roerloos lichtjes in haar schoot

Twee handen die werkten
verwarmden en streelden
Handen die reikten
Die zwaaiden en deelden
Handen die droegen
verzorgden en vroegen
Beschermden 
Bewaarden in jaren en jaren
nadat ze mij baarde
Handen zo druk
voor ieders geluk
 
Twee handen zo stil nu
Zo moe van het leven
Haar handen van goud
waar ik zielsveel van houd 

Maria v. Zutphen-Verheijen

HANDEN

Gevraagd
Wie heeft er nog legpuzzels van 
500 XL stukjes liggen? U kunt 
mij en zeker ook mijn man, heel 
blij mee maken. Het is zo’n fijne 
dagbesteding. Ik wil ze graag 
overnemen, ruilen kan ook.
Annie Blom, M: 06 57186365

Aangeboden
Om je de komende lange avon-
den te verdiepen in de geschie-
denis van de grote componis-
ten: 2 verzamelalbums over 
leven en werk, incl 23 cd’s waar-
op de besproken werken te be-
luisteren zijn. Voor een tuinbon 
op te halen (of te brengen).
Trudie de Jong, M: 06 48159317, 
Oosterhout 
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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.1 verschijnt op woensdag 27 
januari 2020. Inleveren kopij, foto’s en 
dankbetuigingen t/m dinsdag 12 
januari 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 

BENU servicepunt Automaat

Voor deskundig en persoonlijk advies

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

AANDACHT VOOR AL JOUW GEZONDHEIDS VRAGEN

BENU servicepunt Jumbo Bemmel



Welkom in de wereld van 
Thijssen…

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

brilmode I contactlenzen I optometrie

U bent welkom, ongeacht waar u bent verzekerd

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

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

Dag en nacht bereikbaar:  06 421 160 93

         
         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 

 
          
 

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

BALANS 
TECHNOLOGIE

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


