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Geschiedenis van Stichting deBOL Bemmel 
 
De naam deBOL staat voor de Bemmelse Organisatie Ladies en de oprichtingsakte 
van de stichting passeerde officieel bij de notaris te Bemmel in oktober 2002. 
 
De stichting werd opgericht nadat de VVV Bemmel in 2001 gesloten werd, door de 
vrijwilligers die jarenlang werkzaam waren geweest bij de VVV Bemmel Boven-
Betuwe.  
 
Er werd besloten om door te gaan met de extra activiteiten op het gebied van 
wandelen en fietsen en het organiseren van evenementen. 

In de oprichtingsakte staat daarom: De stichting heeft ten doel: 

a. het organiseren van evenementen en het ontplooien van activiteiten in het kader 
van de promotie van het dorp Bemmel, onderdeel van de gemeente Lingewaard, 
voorheen gemeente Bemmel. 

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Met heel veel enthousiasme en positieve energie werden een aantal activiteiten 
gecontinueerd zoals bv de wandeltochten van het KNBLO-Wandelcomité 55+ 
Bemmel, maar er worden ook veel nieuwe activiteiten georganiseerd, zoals  
‘deBOL in Concert’, de jaarlijkse Herdenken en Vieren-activiteiten maar ook de 
deBOL JUNIOR Avond-4-Daagse. 

In de bijna 18 jaar van ons bestaan is deBOL uitgegroeid tot een professionele 
vrijwilligersorganisatie die niet meer is weg te denken binnen de gemeente 
Lingewaard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bijzondere herinneringen aan de allereerste 55+ wandelingen, opgetekend 
door Marianne van Eechoud, ter ere van het 10-jarig bestaan van het 
Wandelcomité 55+ in 2007. 
 
In 1997 toen het VVV kantoor nog in de kelder van kasteel de Kinkelenburg was 
gevestigd, werden de plannen gesmeed om een wandelclubje voor 55 plussers op 
te richten! 
 
In CC De Kinkel was de eerste oriënterende bijeenkomst met Dokter Nadorp als 
pleiter voor meer en gezond bewegen! 
 
Iedere maand werd de route aangeleverd en Bep zorgde ervoor dat deze op papier 
kwam en dat er persberichten werden verstuurd! 
 
Lieuwe Veltman kwam regelmatig gezellig langs en wist ons enthousiast te maken 
voor het Wandelcomité al liep er toentertijd niemand van ons mee, want er moest 
natuurlijk hard gewerkt worden op het VVV kantoor. 
 
In 2001 werd het VVV kantoor helaas gesloten en liepen wij, VVV medewerkers, 
een beetje met de ziel onder de arm! 
Maar we lieten ons koppie niet hangen en de onderlinge sfeer was zo goed dat we 
met z’n allen besloten een aantal activiteiten voort te zetten onder de paraplu van 
een stichting, die we deBOL noemden! 
 
Een van onze activiteiten was de voortzetting van het Wandelcomité, dat we een 
beetje van naam veranderden en tevens open stelden voor hen die de leeftijd van 
55 nog niet hadden bereikt!  
Het werd KNBLO / deBOL Wandelcomité 50+ Bemmel! 
 
Wij dachten in het begin dat de groep wandelaars met een goede route in de hand 
zelf wel de weg kon vinden, maar ik kan me de dag nog goed herinneren dat wij in 
de buurt van Hotel Erica bezig waren met het verzorgen van een tussendoortje 
voor de wandelaars en ik gebeld werd door een zielige woordvoerder met de 
mededeling dat ze verdwaald waren en maar voor de zekerheid met z’n allen in de 
bekende kuil waren gekropen. Ik liet dus Trudy en Bep met mijn kleindochter Bo, 
die altijd mee mocht, achter en sjeesde naar het beginpunt van de route om in draf 
aan te komen bij de bewuste kuil en vandaaruit de groep weer op het goede pad te 
brengen. Zo leerden we dat er altijd iemand mee moest gaan die de weg wist!  
En vanaf die tijd ben ik “de klos” maar ik doe dat met heel veel plezier!! 
 
Ja, wat zijn de 10 bijzondere herinneringen? 



 
1. In ieder geval veel gezelligheid en enthousiasme, het zien van steeds fittere 
mensen, want lopen moet je gewoon meer en meer doen, dan gaat die 10 km 
vanzelf en zelfs 16 km geeft geen problemen meer zoals we op 16 juni zagen! 
 

2. Het verrassende bloemetje na afloop van de 100ste wandeling in Angeren dat 
voor ons echt een blijk van waardering was. 
 

3. De gelukkig goede afloop van het onwel worden van Ben Wientjes in 
Beekhuizen. 
 

4. De vele koffiepauzes bij bedrijven en verenigingen waar we altijd welkom 
waren, zoals Tuincentrum De Pas in Gendt, De Hockeyclub in Bemmel, 
Cateringbedrijf De Buitenpoort, De Kosterij in Ressen, Jansen Totaal Wonen, De 
Sprinters in Bemmel, het Dijkmagazijn Bemmel, De Tichel in Haalderen etc. etc. 
 

5. De Sinterklaaswandelroute op rijm, met het bezoek van twee Zwarte Pieten in 
Haalderen tijdens de koffiepauze! 
 

6. De laatste wandeling seizoen 2005 - 2006 met de borrel aan de waterkant 
 

7. De stromende regen tijdens de wandeling bij de Amsterdamseweg, die route 
moeten we nog steeds een keer helemaal lopen! 
 

8. De schuiver van de auto van Trudy in de Ooijpolder, met dank aan onze sterke 
mannen! 
 

9. De route in Landgoed Mariëndaal met sapjes en appeltaart van AH 
 

10. De heerlijke Dagjes Uit Wandelen in Holten, Oisterwijk, Vierhouten en 
Vorden…….en nog zoveel leuke en mooie herinneringen……................ 
 
 

       
 

       



 
 
 
BOL-pad boekje 
 
In 2006 hebben we, ter ere van het eerste lustrum van Stichting deBOL, 
het BOL pad boekje uitgebracht. 
Een boekje met ‘een cultuurhistorische wandeling door het groene gebied  
tussen Arnhem en Nijmegen’. 
 
In dat boekje hebben wij hetBOLpad beschreven; een langeafstandsroute door de 
gemeenten Nijmegen, Lingewaard, Overbetuwe en Arnhem. De route werd 
aangevuld met interessante informatie over de omgeving en voorzien van 
verschillende foto’s.  
 
Onderweg kon je genieten van het natuurschoon van onze eigen regio en van vele 
cultuurhistorische bezienswaardigheden.  
 
Alle routes werden door onze wandelaars nagelopen, de ene dag was het prachtig 
zonnig weer en op andere dagen bleef het de hele dag regenen. 
Maar al met al heeft iedereen er van genoten en is er een prachtig boekje 
uitgebracht. 
 
Het boekje zelf is helaas niet meer te koop. 
De routes staan allemaal nog wel op de computer; of ze helemaal kloppen na al  
die jaren is natuurlijk de vraag.  
Mocht je interesse hebben, neem dan gewoon even contact met ons op. 
 

     
 
Helaas zijn er geen andere foto’s van het BOL-pad boekje voorhanden. 
Vandaar twee foto’s gemaakt vanuit het boekje. 
 



 
 
 
 

 
 
 

Tot zover ! 
 
Binnenkort volgt deel 2.  
 
 


