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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

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

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

Hoera, we mogen steeds wat meer! Nu een 
groot deel van de vijftigplussers al een of 
tweemaal is gevaccineerd en het aantal zie-
kenhuisopnames zichtbaar terugloopt, komt 
het moment om voorzichtig wat te gaan genie-
ten van wat meer mogelijkheden. Natuurlijk blijft 
het oppassen, maar de ergste pijn lijkt geleden. Basisregels blijven 
van kracht! En dan komt ook de tijd om eens op een rijtje te zet-
ten wat we van Covid-19 hebben geleerd. Moeten we onze manier 
van leven niet eens kritisch onder ogen zien en daaruit wat lering 
trekken voor de toekomst? Niet alleen onze toekomst, maar ook 
van onze kinderen en kleinkinderen. Ik hoop echt dat we niet op de 
oude voet verder gaan, want dan zie ik die toekomst somber in. We 
hebben wel de plicht om onze wereld goed over te dragen aan de 
volgende generaties!

Voor u ligt weer een Majje boordevol interessante en zeer lezens-
waardige stukken. Bijvoorbeeld een initiatief om te komen tot een 
dorpsauto met behulp van de vouchers die de gemeente bij u 
bezorgt. Goed idee om die vouchers te gebruiken voor iets waar 
iedereen profijt van kan hebben. Mooie gedichten met prachtige 
illustraties, verhalen vol nostalgie, kortom: u komt weer helemaal 
aan uw trekken met deze Majje. Geniet van het voorjaarsweer, de 
natuur en van elkaar! En misschien dat we elkaar weer in levenden 
lijve gaan ontmoeten!

Henk Peperkamp
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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

PAK DE ZON 

EN STRAAL

LOESJE
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IN MEMORIAM
Mevrouw W.H. Rikken-van Deelen
Mevrouw J.M. van Aalten-Nieuwenhuis

De heer H.C.W. Evers
BEDANKJE
De dames Greuters-Coenders 
en W.E. Kamps bedanken het 
KBO-bestuur hartelijk voor de 
leuke attentie die zij kregen 
t.g.v. hun verjaardag.

UW VOUCHER “LINGEWAARD DOET” 
VOOR ONZE DORPSAUTO?
Al jaren kijken we vanuit Bemmel met enige jaloezie naar onze 
buren in Gendt en Doornenburg. Hoe hebben ze dat allemaal zo 
mooi voor elkaar gekregen met die dorpsauto? Daar rijdt een auto 
rond voor senioren onder de naam De Wielewaal. Een auto met 
chauffeur voor plaatselijke ritjes, waarin het openbaar vervoer niet 
voorziet. En dat voor een kleine vrijwillige bijdrage!
Binnen de Seniorenvereniging KBO Bemmel-Doornenburg is mede 
door toedoen van Corona vorig jaar de idee ontstaan om soort-
gelijk vervoer ook voor Bemmel-Haalderen-Ressen te organise-
ren. Na onderzoek door HAN-studenten heeft het bestuur van de 
vereniging gesprekken gevoerd met diverse partijen om het plan 
haalbaar te maken. Inmiddels is het zo ver: uiterlijk 1 januari 2022 
zal de dorpsauto gaan rijden. Vooral de organisatie en (start) finan-
ciering vragen de nodige inspanning. 
Daarom wil de Seniorenvereniging een beroep doen op iedereen 
om mee te helpen. Dat kan op een heel simpele manier. Eerst-
daags valt bij u weer een Lingewaard Doet-voucher van tien euro 
in de bus. Wij stellen het zeer op prijs als u uw voucher wilt geven 
aan ons dorpsautoproject. Dat kan op twee manieren:
a. door naar de website Lingewaard Doet te gaan en daar uw vou-
cher met code te adresseren aan het project Dorpsauto Bemmel-
Haalderen-Ressen, of
b. door uw voucher bij één van de volgende adressen in Bemmel 
in de bus te doen: Gruit 13 (penningmeester), Brouwerslaan 46 
(secretaris), Molenwei 4 (vicevoorzitter), Pruimenhof 7 (voorzitter), 
Oostervelden 34 (red. Majje), of Ressensensestraat 11 Ressen (be-
stuurslid) of Vicariestraat 10 Haalderen (drukker Majje). 
In het geval dat geen van beide mogelijkheden voor u haalbaar 
zijn, kunt u ons bellen (zie Majje) om de voucher te laten ophalen.
Alvast vanaf deze plaats enorm bedankt voor uw moeite en bijdrage! 
Mogelijk kunnen we u t.z.t. zelfs als dankbare passagier in onze 
dorpsauto begroeten.

Bestuur Seniorenvereniging Bemmel-Doornenburg

PRIJSUITREIKING 
NIEUW LOGO

Wat fantastisch dat het logo 
dat ik ontworpen heb is uitge-
kozen om op (onder andere) de 
Majje te mogen prijken. Bij het 
bedenken van een logo voor 
de Seniorenvereniging KBO 
Bemmel-Doornenburg werd ik 
geinspireerd door de ‘S’ vorm. 
Hierin zag ik de meanderende 
rivieren waar we met ons allen 
tussen wonen. De rivieren die 
deel uitmaken van het land-
schap wat voor iedereen zo be-
kend is, van vroeger, nu en de 
toekomst; ze zijn er altijd. Dit 
leek mij dan ook een krachtig 
uitgangspunt. Ik bedankt het 
bestuur van de KBO heel harte-
lijk voor deze mooie prijs.

Anniek van den Berg

Uw wijziging of afmelding kunt u doorgeven aan:
Ledenadministratie Seniorenvereniging KBO Bemmel-Doornenburg, 
Brouwerslaan 46, 6681 EA Bemmel, of via een e-mail aan: 
ledenadministratie@kbobemmel-doornenburg.nl 
Zie voor verdere info onze website: 
www.kbobemmel-doornenburg.nl/ledenadministratie
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Van onze voorzitter
Ben Platenkamp

Niveau 1: individueel
Individueel heeft iedereen de plicht zichzelf af te vra-
gen waar hij goed aan doet in de naleving van de re-
gels. In die afweging dient hij zich terdege bewust te 
zijn van het feit, dat wanneer hij om welke reden ook 
vindt dat ie zich niet hoeft te laten vaccineren, geen 
mondkapje op hoeft of geen gepaste afstand hoeft 
te bewaren naar anderen, hij aldus handelend ande-
ren in zijn omgeving in (besmettings-)gevaar brengt 
en het virus kans geeft zich weer te verspreiden. 

Niveau 2: nationaal
Zoals ook Levi bepleitte in Buitenhof dienen de po-
litiek verantwoordelijken een beleid uit te zetten 
en te doen uitvoeren, dat erop gericht is de Ne-
derlandse bevolking zo snel en volledig mogelijk te 
vaccineren. Uitstel vanwege mogelijke incidentele 
bijwerkingen van goedgekeurde vaccins is niet aan 
de orde, omdat het aantal ‘slachtoffers’ bij vertra-
ging beduidend hoger uitvalt (corona- en andere 
met hun leven bedreigde zieken), dan bij vaccine-
ren met eventuele incidentele bijwerking. Vooral 
op dit punt is de aanpak van de pandemie geen 
individueel maar een samenlevingsvraagstuk.

Niveau 3: internationaal
De grote toename van het aantal coronapatiën-
ten in landen als India en Brazilië ten gevolge van 
zeer bedenkelijk beleid vormen een serieus gevaar 
voor de wereldbevolking. Het zou andere landen 
gezamenlijk het recht moeten geven de verant-
woordelijke leidinggevenden ter verantwoording 
te roepen. Overigens de relatief hoge afname van 
vaccins door de rijke Westerse landen met het Ver-
enigd Koninkrijk voorop en de grote export van in 
India geproduceerde vaccins geeft zeer te denken! 

Niveau 4: Ontmoeting
Hard klinkt de roep van jongeren, maar ook van se-
nioren en andere leeftijdsgroepen, om herstel van 
‘oude’ omgangssituaties in de stad, op terrassen en 
bij grote (sport)manifestaties. Mijn adagium: zoek 
die ontmoeting voorlopig nog in eigen kleine kring; 
even geduld nog voor die ‘grote’ ontmoetingen.

Niveau 5: Werk en inkomen
Veel thuiswerkers werken tenminste nog. Wer-
kenden in de horeca, in de vakantiebranche, in 
het openbaar vervoer, in de cultuur en in de vrije 
tijdssector en ook zzp ’ers moeten financieel (te) 
veel inleveren. Die zullen goed van overheidswege 
financieel en anderszins gecompenseerd moeten 
worden. Daar staat tegenover dat e-commerce-be-
drijven, postbedrijven, grootgrutters als AH, Jum-
bo en ‘Hello Fresh’-organisaties in deze perioden 
goudgeld verdienen. Wie houdt hen eraan in die 
overvloed te laten delen?!

 Tot slot: blijf positief, blijf wandelen aan de 
 ‘sunny side of the street’; mogelijk ziet u dan toch 
 ook enig licht aan het eind van de Coronatunnel!

Een half jaar alweer is verstreken na mijn schrijven in het novembernummer van de Majje over coro-
namisvattingen. Ook al weer een aantal weken geleden werd in Buitenhof Dr. Levi, Nederlandse arts 
en ex-directeur van een aantal Londense ziekenhuizen, geïnterviewd en hem onder andere de vraag 
gesteld wat de Nederlandse overheid vooral moet doen om corona in Nederland afdoende te bestrij-
den. In zijn antwoord op die vraag doet hij een opmerkelijke uitspraak: ‘De coronapandemie is een 
samenlevingsprobleem. Nationaal en mondiaal gezien een probleem van de gehele (wereld)bevolking 
dat als zodanig ook bestreden dient te worden. Het gaat niet aan om dat probleem primair te zien als 
een individueel probleem; het is een vraagstuk van de samenleving als geheel!’.  Zo’n uitspraak heeft 
direct harde gevolgen voor de aanpak van de pandemie op de verschillende niveaus. Ik laat enkele 
belangrijke even de revue passeren.  

EEN HALF JAAR LATER, MEI 2021: ENIG LICHT AAN 
HET EIND VAN DE CORONATUNNEL? 
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DE BELLEFLEUR

Zwanger van nieuw leven
Mirakel weer gekomen
Dorstig naar nieuw avontuur
met duizend toekomstdromen

Gulle wolken appelbloesem
toov’ren blad en vruchten
Ontvouwing even soms gestold
wanneer de zon lijkt weg te vluchten

Telkens als het oogsttijd is
schenkt de boom haar bellefleuren
Ooit baart zij de laatste mand
Scharnierpunt met gemengde kleuren

Zo vaak
zo lang
voeld’ ik mij
als een bloesemboom 
in mei

Eens raak ik mijn bloesem kwijt
Ontworteld door een stormwind
Veel namen in mijn stam gekerfd
Rijk geleefd en rijk bemind

Maria v. Zutphen-Verheijen

Mei
MEI : BLOEIMAAND

Onze kleindochter Julie was 
op een van haar eerste verjaar-
dagsfeestjes van een school-
vriendinnetje van de basis-
school geweest. We hadden 
er via whatsapp foto’s van ge-
zien en toen zagen we dat het 
vriendinnetje van buitenlandse 
afkomst was. Het leek me een 
(heel mooi) kindje uit India of 
Pakistan. Toen ik haar weer een 
keer zag, stelde ik haar klaar-
blijkelijk een onnodig moeilijke 
vraag, want ik vroeg of het een 
Indiaas meisje was. Ze keek me 
verbaasd aan en zei, “nee opa, 
ze is geen indiaan.”

Steef Weijers
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Hoe meedogenloos kunnen bepaalde personen 
zijn als het om geld gaat? Onlangs kreeg ik in 
mijn mailbox het zoveelste bericht van evenzo-
veel banken, dat mijn pinpas binnenkort zou ver-
lopen en of ik de oude pas even wilde opsturen 
dan zouden zij hem op een verantwoorde en vei-
lige manier vernietigen en dan kreeg ik binnen 
drie dagen een nieuwe pas. Als ik niets zou doen 
dan werd mijn pas geblokkeerd en dat zou mij 
dan €35 kosten. Dat hebben we dus maar even 
niet gedaan, want zo werken de banken niet. 
Hier zijn dus pure oplichters bezig met als enig 
doel om ons van onze “eurootjes” af te helpen.
Het lijkt allemaal zo echt, ze gebruiken de logo’s 
van de banken met officiële teksten en namen 
van medewerkers en zelfs directeuren. Zelfs als 
je geen klant bent bij welke bank dan ook; ze 
proberen het gewoon.
Wij worden hier al jaren mee geplaagd, de ban-
ken weten ervan en hoewel ze beloven hier iets 
aan te doen, gebeurt het nog te vaak dat het mis 
gaat. De criminelen kunnen gewoon hun gang 
gaan en als ze al eens een keer worden gepakt, 
lachen ze om de straf die ze krijgen. Te vaak ko-
men ze er gewoon mee weg. Ook de providers 
doen hier veel te weinig aan. Het moet in deze 
tijd van techniek en wetenschap toch mogelijk 
zijn om deze oplichters van het internet te weren. 
Of brengt het voor de providers nog de nodige 
centjes op? Hoewel dat hiervoor al heel vaak 
wordt gewaarschuwd, zeg ik “trap er niet in!” 
Maar dat is gemakkelijk gezegd, want meestal 
proberen ze de ouderen te pakken via de tele-
foon. Dan belt er zogenaamd een zoon of doch-
ter die in de problemen zit en heel dringend geld 
nodig heeft en of pa of ma even een bedrag wil 
overmaken. Ik kan me voorstellen dat er mensen 
zijn die op deze manier de boot in gaan.
Helaas gaat het de laatste tijd niet alleen over 
banken. Criminelen proberen op een slinkse ma-
nier aan jouw gegevens (zoals sofinummer, bank-
nummer of pincode) te komen in ruil voor mooie 
cadeaus of superkortingen die je dus nooit krijgt. 
Ook vragen ze je om terug te bellen en dan bel je 
met een buitenlands nummer en dat kan behoor-
lijk in de papieren lopen. Zelfs via de belasting-
dienst, maar ook via tal van webwinkels benade-
ren ze je met de vraag of de gegevens van jou als 
vaste klant nog kloppen, want dat willen ze belo-
nen met een mooi cadeau. Even op die bepaalde 
link klikken en klaar is kees. Daarna hoor je alleen 
nog van de bank of die grote afschrijvingen wel 
kloppen. Maar dan is het meestal al te laat en is 
je geld weg. Uit de grote berg troep, die ik bijna 

dagelijks in mijn mailbox tegenkom, vond ik het 
volgende verhaal wel leuk.
Ik kreeg een brief in de box van ene Herman Djog-
be uit Congo Afrika, persoonlijk advocaat van een 
cliënt die met zijn hele gezin was verongelukt. Er 
waren geen directe nabestaanden en omdat ik 
dezelfde achternaam heb en hij ook toevallig in 
Nederland geboren was, had deze advocaat be-
sloten om contact met mij op te nemen in de hoop 
dat ik zou reageren om zo uiteindelijk duidelijk-
heid te krijgen in deze transactie en deze op de 
juiste manier af te handelen. Kortom, het ging om 
een te verdelen bedrag van 10 miljoen dollar. Ik 
ben hier uiteraard verder niet op ingegaan en ik 
heb er ook niets meer van gehoord, maar als het 
te mooi is om waar te zijn dan is het meestal ook 
niet waar. Trap er niet in. Je krijgt nergens zomaar 
mooie cadeaus, je krijgt niets voor niets. Er zit al-
tijd wel een addertje of een hele grote adder on-
der het (mailbericht)gras.
Dit zijn zomaar een paar berichtjes die ik bijna 
dagelijks in mijn box krijg. Ik ben ongetwijfeld 
niet de enige die dit soort ergernis ontvangt, 
maar toch nogmaals:
“Kijk uit........kijk uit......kijk uit”.
 

Martin van Asten

CYBERCRIMINALITEIT
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Het is een vraag die jullie vast wel bekend in de 
oren zal klinken. Het is ook een vraag die, net als 
het dorpsgevoel, een beetje aan het verdwijnen 
is. De ‘ons-kent-ons’-sfeer is er niet meer; we kij-
ken er niet eens meer van op dat we niet weten 
wie de buurman is!  
Hoe anders was dat in mijn jeugdjaren. Moeiteloos 
schud ik de namen uit de mouw van de buurtbe-
woners uit mijn straat. Omdat nog niet iedereen 
een tv had, klitten de oudjes ’s-avonds bij elkaar 
om het laatste, veelal plaatselijke, nieuws door te 
nemen. Iedereen kende iedereen. En als er al eens 
enige onduidelijkheid was over de herkomst van 
deze of gene, dan wist er altijd wel iemand te ver-
tellen van wie die éne ‘er een was’. 

In mijn jeugd was het ook normaal dat als er een 
onbekend klasgenootje over de vloer kwam, er 
door de ouders eerst een vraag werd gesteld: 
‘En…, van wie bin gij d’r een?’ Dat vroegen ze 
later ook nog weleens als je met een liefje thuis-
kwam. Had je een vriendinnetje uit Bemmel of 
omliggend dorp aan de haak geslagen, dan wil-
den ze wel graag weten uit welk nest ze kwam. 
Door de directheid van de vraag, kon je nieuwe 
vlam nog wel eens aardig in verlegenheid wor-
den gebracht. 
Dat het buiten Bemmel niet anders was, heb ik 
zelf meegemaakt in Doornenburg. Na een avond-
je stappen met vrienden op de Gendtse kermis, 
kwamen we op uitnodiging van een stel meiden 

‘VAN WIE BIN JIJ D’R EEN?’

V O O R G O E D
In een ingeraamd verleden 

rimpelt een boerderij, een hond, 
een hooggebergte, jouw babyhuid 
op het stuc van de kamermuur

verspringt de tijd met droge tikken
hapert en zwijgt dan in zijn slede 
verstilt ook het commentaar

op  het haar van je vader, mijn 
minirok en kampeervakanties
uit voorbije jaren

Gedicht: Wilma Peters

Aquarel: Hai Verstappen
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nog steeds mijn Rozenkrans, Mariamedaillon en 
kruisje bewaar. Hoe groot was dan ook mijn schrik 
toen ik - vele jaren later,  na een poetsbeurt in een 
sopje van alle blikjes - moest constateren dat de 
beeltenis van Maria, verschenen aan Bernadette in 

de grot helemaal verdwenen was. Toch zette ik het 
blikje gewoon maar weer terug op hetzelfde plek-
je in de kast. En ècht waar….zelfs bij mij in de boe-
kenkast in de woonkamer gebeurde er een klein 
wonder. Niet in één keer, maar stukje bij beetje, 
verscheen na een tijdje eerst Maria en werd ook 
de rest weer zichtbaar; wát was ik opgelucht! En 
daarom zal dit speciale blikje mij altijd zo dierbaar 
blijven (en dat sopje sla ik voortaan maar over). 
“Weesgegroet Maria”.

Toen ik dit stukje aan 
het schrijven was zaten 

we nog maar net aan het begin van de Meimaand. 
Onwillekeurig denk ik dan gelijk ook “Meimaand 
is Mariamaand en een Rozenhoedje bidden”. De 
laatste 15 jaar van mijn werkzame leven werkte ik 
bij Bejaardencentrum “Huize Nijevelt”, het latere 
“De Waalboog, centrum voor ouderenzorg, locatie 
Nijevelt” in Nijmegen. In de toegangshal stond een 
vitrinekast en daarin werden verschillende voor-
werpen - meestal verbonden aan de tijd van het 
jaar - tentoongesteld. Maar ook weleens een deel 
van een verzameling van een bewoner, familielid 
of medewerker. Zoals ook een periode mijn heel 
oude blikjes, die ik ook toen al spaarde. Héél her-
kenbaar voor toenmalige bewoners. Totaal onver-
wacht leverde het mij ook nog eens een paar bij-
zondere aanvullingen op. Zoals een “Maria”-blikje, 
ooit door een lieve bewoonster meegebracht uit 
Lourdes. Ik heb het nog steeds in mijn boekenkast 
staan tussen de Bijbel, de Nieuwe Catechismus, 
mijn eerste Kerkboekje en Missaal. De laatste ge-
kregen van mijn ouders ter gelegenheid van mijn 
Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel. 
Zo ging dat in de 50-tiger jaren en heel veel beel-
den komen nu weer even naar boven; de sfeer van 
toen kan ik nog bijna ruiken en proeven (alles werd 
zelfs al vastgelegd in mooie foto’s). Ik was dan ook 
zeer verguld met dat prachtige blikje, waarin ik 

met Ineke Koreman
Even bijpraten

in Doornenburg terecht. Geen brommers kieken 
maar nog even een afzakkertje pakken bij een van 
de grietjes thuis. De inval was voor haar ouders 
wel een verrassing. Moeder kon er de lol nog wel 
van inzien, maar vader had zo zijn bedenkingen; 
wij kwamen namelijk uit Bemmel, vertegenwoor-
digers van het ‘kwartjesvolk’ waar ze allemaal ‘re-
genjassen’ droegen. Met gefronste wenkbrauwen 
vroeg de betreffende Doornenburgse vader aan 
mij:  ‘En…, van wie bin gij d’r een?’ Toen ik de iet-
wat norse meneer vertelde dat mijn vader een ra-
sechte Doornenburger was, en dat er nog wel wat 
Doornenburgs bloed door mijn aderen stroomde, 
klaarde de vader van het meisje helemaal op. Het 
vervolg laat zich raden; het bleef nog lang gezellig 

en onrustig in Doornenburg. 
Deze anekdote dateert alweer van meer dan een 
halve eeuw terug. Onlangs had ik nog een ont-
moeting met een oud-Bemmelaar. Voor ik het in 
de gaten had, vroeg hij me op zo’n ouderwetse 
manier: ‘En…, van wie bin jij er dan een?’ Mijn 
mondhoeken begonnen te krullen. Met plezier 
vertelde ik hem over mijn roots en vervolgens 
werd de hele familie er weer bij gesleept. Het 
werd zo’n heerlijk vertrouwd ‘proatje’. Ik geniet 
van zulke momenten. Het geeft me meer plezier 
dan al dat onpersoonlijke gedoe op Facebook of 
andere social media. 

Willy Bongers 
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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

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

    ASSENBURG E-mail: info@vejabloemen.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!

8



Voornaam 

De meeste mensen hebben meerdere voorna-
men. Voor degenen met christelijke ‘roots’ ko-
men die vaak overeen met de doopnamen die 
verwijzen naar heiligen. Gerardus Johannes Pe-
trus of Maria Petronella Wilhelmina. Ik heb maar 
één voornaam: Rudolf. Het is gissen waarom mijn 
ouders juist die naam hebben gekozen want ik 
ken niemand in mijn familie die zo heette. Waar-
schijnlijk vonden ze het gewoon een mooie naam. 
En waarom maar één naam? Mijn ouders waren 
toch gelovige rooms-katholieken. Het verhaal wil 
dat mijn vader, toen hij mijn geboorte op het ge-
meentehuis moest aangeven, vanwege de stress 
de namen even was vergeten. Niet onbegrijpe-
lijk, want de bevalling was moeizaam verlopen, 
ik moest ‘met de tang worden gehaald’, en er 
waren problemen met bloedgroep of rhesusfac-
tor. Welke namen mijn ouders nog meer voor mij 
in gedachten hadden, zal ik nooit weten. Alber-
tus misschien naar mijn vader, of Wilhelmus naar 
mijn grootvader. Op mijn geboortekaartje stond 
dus die ene naam, met de toevoeging: We noe-
men hem Rudy. Daar kwamen ze al snel op terug, 
want de schrijfwijze veranderde eerst in Rudi en 
wat later werd het - gelukkig - Ruud. En zo zijn 
veel mensen me, tot op de dag van vandaag, blij-
ven noemen. Er zijn uitzonderingen: mijn echt-
genote noemt mij steevast Rudolf, zeker als ze 
mijn speciale aandacht vraagt. En dat was vroe-
ger vaak tot schaamte van mijn zoon, die, - als 
zijn vrienden op bezoek zouden komen - aan mijn 
vrouw vroeg mij vooral toch niet Rudolf te noe-
men. Dat vond hij maar bekakt. Een jaar of 10 
geleden was er een probleem met mijn account 
op Facebook waar ik Ruud Vos heette. Ik moest 
me daarom opnieuw registreren en dat kon niet 
meer onder de oude naam, dus werd het vanaf 
dat moment Rudolf Vos. En toen ging het snel 
en steeds meer mensen om me heen gingen me 
bij mijn officiële naam noemen. Dat ging zelfs zo 
ver, dat mijn hoogste leidinggevende, toen ik 
onlangs met pensioen ging, zich hardop afvroeg 
wat toch mijn echte naam was. En dan zijn er nog 
de varianten die me heel dierbaar zijn. Rodolfo 
met 3 O’s voor Italië. Maar vooral ‘Opa Ruud’. 
Naar díe voornaam luister ik meteen, die is voor 
mij het meest voornáám! 

Rudolf Vos

Vos’
visie

DOM GEBOREN
Mijn moeder leert mij bescheidenheid en ver-
beelding te verbinden in jezelf: ‘als je je niks ver-
beeldt…’is haar parool. Anders gezegd: je hoeft 
niet op te vallen, maar maak jezelf net zo groot 
als nodig is, om mooie of noodzakelijke doelen te 
bereiken. - Zo dun als zij de jam op de boterham 
kon smeren, bewonderenswaardig, bijkans nano-
techniek -. Ze verandert op leeftijd nog van stem-
gedrag; eeuwig confessioneel, maar nu wordt ze 
links in het hokje als blijkt dat wethouder Wim niet 
alleen een luisterend oor voor de ouderen heeft, 
maar ook uitvoering geeft aan de initiatieven van 
de ouderen. Onopvallend, maar ontoombaar start 
ze met gelijkgestemden - geloof of geen geloof 
was van geen belang - de ouderensoos 65+ en 
verovert, na eerst in sporthal De Bongerd ge-
schonken te hebben, de oude bibliotheek als club-
gebouw. De koffie kost 0,25 ct., er wordt gekaart, 
gerookt, gefeest, gebiljart, geflirt en met een bin-
go en een borrel zit de stemming er lekker in, alsof 
de geest van de 60er jaren niet alleen de jonge 
geesten heeft bevlogen, maar zelfs de geriatri-
sche generatie in vuur en vlam doet nabranden.
Gezellige middagen vooral, maar ’s avonds wordt 
door de heren ook wel een balletje gestoten en 
als de oude Jan dan na het avondeten van huis 
gaat, zegt vrouw Truus tegen hem: “ben je niet 
bang, dat ze mij hier weghalen?” Jan: “als het 
licht wordt laten ze je van eiges weer los!”
Die stemming met een tropische gevoelstempera-
tuur is van alle (leef)tijden, durf ik aan te nemen. 
Zo kamperen wij misdiendertjes, blommenkinders 
in de dop - onbewust van de flowerpowerdagen 
waarin we opgroeien – in het bos ergens in Bra-
bant. In een lange stoet lopen we al zingend achter 
broer kleine Frits aan, die blazend op zijn trompet, 
het koor aanvoert: ‘Amen’ zingen we toepasselijk, 
bewusteloos de ontwaking ondergaande, dat we al 
feestend op weg zijn een zekere vrijheid tegemoet; 
kerk, gezag en sterfelijkheid achter ons latend. 
In dat bos woont een vrouw, die de vrolijke polonai-
se genietend blij begroet. Zij loopt met een buik van 
8 maanden en een uil op d’r schouder in bikini in dat 
bos en belichaamt het nieuwe leven, de toekomst 
met haar natuurlijke, bevrijdende verschijning. 
‘Amen’, dat mooie magische woord zingt ons los 
en verbindt ons tegelijk. Als pril persoontje word 
je sterker in de groep, waar je deel van uitmaakt. 
Calimero wordt David en kan Goliath en de gan-
se wereld aan; de verbeelding aan de macht, want 
als je je niks verbeeldt…. Ja, Mieneke, mijn wijze 
goedlachse lieve moedertje, ‘dom geboren, simpel 
gewiegd en niks bijgeleerd’, zei ze weleens schert-
send geruststellend. (D’n doerak!)! Ze rust zacht.

Jan Vrijuiter
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Steun en begeleiding bij dementie
Vlak na de diagnose dementie komt er veel op u 
af en het is logisch dat u veel vragen heeft. Wat 
betekent dementie? Wat gaat er veranderen? 
Welke hulp is er? Hieronder staan een aantal ac-
ties die u kunnen helpen: 
1. Zoek een casemanager dementie 
De casemanager biedt ondersteuning aan men-
sen met dementie en hun mantelzorgers. Ze kan 
u helpen met regelzaken en weet het aanbod van 
zorg en hulp voor mensen met dementie in uw 
buurt. Vraag uw huisarts, wijkverpleegkundige of 
zorgverzekeraar welke organisatie casemanage-

Werkrelaties

Deze keer wil ik u, trouwe Majje lezers, vertellen over het lezen van 
boeken. Wat ze voor mij betekend hebben en nog betekenen. In 
min of meer chronologische volgorde.
Wel, in de eerste jaren op de lagere school leerden we lezen uit 
“De Zandmannetjes.” Er ging een wereld voor me open. Eigenlijk 
letterlijk: een wereld naast het alledaagse. Dan verloor je alle besef 
van tijd.
Ik las ook “Arendsoog en Witte Veder” “Pim Pandoer.” Dit omdat 
mijn broers dit meebrachten vanuit de bibliotheek. Bepaalde jeugd-
boeken heb ik nog: “Ietjes hongerkuur” en “Klaartje naar Zuid-Afri-
ka,” van Sanne van Havelte.” “Joop ter Heul.” Van Fenne Feenstra 3 
boeken. De eerste “Nellekes opvoeding” vind ik de mooiste. De dia-
logen in dat boek herlees ik zo nu en dan. Zo mooi zijn die, die blijven 
me bij. Dat doe ik met meer boeken uit mijn boekenkast.
De allermooiste roman vind ik “Het getij” van Hans Martin. (Even ter-
zijde: het is geenszins mijn bedoeling reclame te maken. Ik denk dat 
de boeken, die ik noem niet meer worden uitgegeven.) Het getij gaat 
over een redersfamilie. Het begint met de tijd vóór de tweede We-
reldoorlog, de dreiging daarvan. Vier kinderen, waarvan de oudste 
zoon zichzelf in de vernieling werkt. Dan het uitbreken van de oorlog. 
De oudste dochter is dan in Indië met haar gezin. De man in het man-
nenkamp, zij met de twee kinderen in het vrouwenkamp. Hoe ze zich 
staande houdt bij de gedachte elkaar na alle verschrikkingen terug 
te zien. Als de Jappen zich uit de voeten maken na 15 augustus 1945 
wachten ze, kunnen nergens heen. Dan komt haar baboe vertellen 
dat haar man is overleden. Hoe dat wordt beschreven maakt dat dat 
boek het meest dierbare is van alle boeken uit mijn boekenkast. Ook 
de passage als ze met haar kinderen in het vliegtuig zit, dat hen terug-
brengt naar Nederland. Buigend over de kinderen, het gezicht tegen 
het raam, om nog eenmaal een blik te werpen op het land waar ze 
zo gelukkig was: “Daar, hoog in de Preanger, daar was het eens. Het 
leven tezamen, het geluk, de liefde, de kameraadschap, de samenle-
ving met de goedgezinde bevolking. Het is voorbij, het is geleden. 
Verdorven in geweldenarij en domheid.” 

SWL: Samen werken aan een Dementievriendelijk Lingewaard
ment biedt. 
2. Deel de diagnose met uw omgeving
Dementie is een ziekte die je overkomt. Niemand kan 
er iets aan doen. Als je familie, vrienden en buren ver-
telt wat er aan de hand is, voorkom je misverstanden. 
En met wat geluk bieden ze aan om te helpen. 
3. Ontmoet lotgenoten
In Lingewaard zijn speciale ontmoetingsmomen-
ten voor mensen met dementie en bijeenkom-
sten voor mensen met dementie en hun mantel-
zorgers, zoals het Alzheimercafé. 
4. Bespreek de toekomst
Leg zaken vast in volmachten of in een levenstes-

Boeken uit mijn 
boekenkast
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Ook in de trilogie “De goede aarde” van Pearl S. Buck staat een 
passage, die me altijd bijblijft. Het verhaalt het leven van een jonge 
Chinese vrouw. Zij huwt een arts. Zoals in China gebruikelijk is wor-
den de voeten van de meisjes al van kindsaf ingezwachteld. Eigenlijk 
strak gebonden om de groei te belemmeren. Want kleine voeten 
zijn een schoonheidsideaal. Dat moet zonder meer in stand worden 
gehouden, ondanks dat het erg pijnlijk is. Haar echtgenoot, de arts, 
heeft een bevriende vrouwelijke collega op bezoek. Zij, als medici, 
zijn hun tijd vooruit, vinden dat afbinden verwerpelijk. Zij vragen dan 
de echtgenote of ze de zwachtels van haar voeten mogen halen. Ze 
schrikt, is helemaal ontdaan. Maar ze stemt toe. Dan ziet ze hoe de 
twee gezichten die zich over haar voeten buigen ontzet zijn over 
wat ze zien: de verminking, de groeven in het vlees. En dan huilt ze, 
ze snikt het uit. Niet van de pijn, wat haar man en bevriende arts 
denken. Want erge pijn doet het wel, na jaren strak gebonden te zijn 
geweest. Maar om wat haar moeder altijd tegen haar zei, als ze als 
kind schommelend en wiebelend met haar voeten om de pijn min-
der te voelen: “Later zal je echtgenoot je prijzen om je mooie kleine 
voeten.” Haar beloning is niet het compliment van haar man, maar 
het innige medelijden wat hij voelt bij het zien van die mishandelde 
voetjes. Zo mooi is dat beschreven. 
Het laatste boek, of boekje eigenlijk noem ik “Kinderen van ons 
volk” van Anton Coolen. Hoe hij de dageraad, het aanbreken van 
de dag beschrijft: “Er vloeit goud over de boord van de hemel en 
het druipt op de aarderanden. Een leeuwerik stijgt, een zwarte stip 
sidderend in dit vuur van oranje en klimt zingende naar de verre 
hoogte in het koude blauw. Het zonvuur stroomt en schiet langs de 
velden in de gewekte dag.…”
Zo prachtig vind ik dit verwoord. 
Wie leest verrijkt zijn geest. Dat bezit kan niemand u afpakken.
Het ga u goed! 

Marie-Therese

Boeken uit mijn 
boekenkast

tament. Bijv. wie de financiële zaken mag regelen 
en wie medische beslissingen mag nemen.
5. Autorijden en dementie
Na de diagnose dementie mag diegene in princi-
pe niet meer autorijden. Iemand met de diagno-
se dementie is officieel niet meer verzekerd als 
hij een aanrijding veroorzaakt. Alleen als u slaagt 
voor een speciale rijtest van het CBR, mag u blij-
ven rijden. Deze test moet u zelf aanvragen. 

Op https://netwerkdementiearnhemeo.nl vind je 
een overzicht van de casemanagers en de moge-
lijkheden en activiteiten in Lingewaard.
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Sociaal Domein:
Vacature
Doornenburg:
Herman Vetsuypens
06 - 54 22 88 73
Educatie: 
Anja Berns
06 - 16 71 41 68 
Ontmoeting: 
Marianne Cartwright
0481 - 46 21 24
Ledenservice Lief- en Leedfonds:
Ans vd Burgt
0481 - 46 55 60
Vrijwillige Ouderen Adviseurs:
Gerda v.d. Pasch
0481 - 46 21 79
Marleen Beneken
024 - 32 23 006
Klussenhulpdienst: Meldpunt SWL
T:  088 - 25 52 555
meldpunt@swlingewaard.nl
Inloopmaaltijden Liduina:
0481 - 47 06 00

Vraag & Aanbod:
Ineke Koreman
0481 - 46 19 75
korefrank@planet.nl
Belastingservice leden:
René Haegens
0481 - 46 22 56
Wim van Meerkerk 
0481 - 46 30 01
Ger Stokman
06 - 48 83 30 73
Rijbewijskeuringen:
Regelzorg in Elst
088 - 23 23 300
De Weddam in Arnhem
026 - 36 11 741
J. van Remmen in Velp
026 - 36 36 208
G. Gootjes in Nijmegen Oost
024 - 32 36 553
Goedkope Keuringen
085 - 48 83 616
www.goedkopekeuringen.nl

BELANGRIJKE CONTACTPERSONEN

Majje no.6 verschijnt op donderdag 01 
juli 2021. Inleveren kopij, foto’s en dank-
betuigingen t/m woensdag 16 
juni 2021. 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
06 -16 71 41 68 
José van Rossum 
0481 - 46 18 56

COLOFON

Seniorenvereniging KBO Bemmel-Doornenburg
 Brouwerslaan 46, 6681 EA Bemmel
 redactie@kbobemmel-doornenburg.nl
 www.kbobemmel-doornenburg.nl
Voorzitter:  Ben Platenkamp
 0481 - 35 46 15
 voorzitter@kbobemmel-doornenburg.nl
Secretaris:  Tonnie Bruins-van Vugt
 06 - 55 80 63 33
 secretaris@kbobemmel-doornenburg.nl
Vicevoorzitter:  Rien van Eldijk
 0481 - 46 42 37
 vicevoorzitter@kbobemmel-doornenburg.nl
Penningmeester a.i.:  Ruud Rouwmaat
 0481 - 46 50 55
 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
 0481 - 46 23 69
 Henk Peperkamp
 Tonnie Bruins-van Vugt
 redactie@kbobemmel-doornenburg.nl
Advertenties: Rien van Eldijk
 0481 - 46 42 37
 vicevoorzitter@kbobemmel-doornenburg.nl
Ledenadministratie: Erik Bruins
 06 - 21 80 45 43
 ledenadministratie@kbobemmel-doornenburg.nl
Bezorging Majje en 50+ magazine:
 Henny Ebben 
 06 - 13 16 16 68
 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 

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

BALANS 
TECHNOLOGIE

BUITING SCHOENEN
DORPSSTRAAT 25
BEMMEL - 0481-461443
    BUITINGSCHOENEN

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



Welkom in de wereld van 
Thijssen…

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

brilmode I contactlenzen I optometrie

U bent welkom, ongeacht waar u bent verzekerd

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

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

Dag en nacht bereikbaar:  06 421 160 93

BENU servicepunt Automaat

Voor deskundig en persoonlijk advies

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

AANDACHT VOOR AL JOUW GEZONDHEIDS VRAGEN

BENU servicepunt Jumbo Bemmel

         
         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 

 
          
 


