Nieuwsbrief april 2020

Vrolijk Pasen

Wat zijn de activiteiten van Stichting deBOL
Nadat we in 2001 Stichting deBOL hadden opgericht, zijn we doorgegaan
met het organiseren van de (toen nog) 55+ wandelingen èn

de jaarlijkse Vrijmarkt die op Vaderdag werd gehouden
de fietstochten die we altijd maakten
de 50+ Wandelvierdaagse
de Middeleeuwse Wandeltocht en later ook
de Dodenherdenking en de Bevrijdings-wandeltocht
de Avond-4-Daagse

en hebben we ook De Kinkelenburg in kerstsfeer (opnieuw) georganiseerd.

Wie o wie …..
Maar voordat ik daar meer over vertel, wil ik eerst de bestuursleden van
Stichting deBOL graag aan u voorstellen.

We beginnen natuurlijk met de oudste van het stel;
BOL-letje nr. 1 werd geboren in april 1938 in Huissen

Er zijn niet veel foto’s bewaard
gebleven; mijn familie moest in WO II
alles binnen een dag achterlaten en
vertrekken. Met veel andere gezinnen
kwamen we lopend, via de pont in
Doornenburg en de Achterhoek, na
3 weken heel vies en moe aan in
Steggerda, Friesland. Wij, pa & ma en
8 kleine kinderen, werden bij vijf boeren
in De Blesse ondergebracht. We zijn
katholiek opgevoed, dus daar deed ik,
onder zeer moeilijke omstandigheden,
samen met nog 6 jongens en meisjes de
Eerste H. Communie, bijgestaan door 4
bruidsmeisjes, onder begeleiding van
Kapelaan De Vries en mijn nicht, Fien,
die ons maanden had voorbereid.
Wat waren we blij dat we na ruim ¾ jaar
weer naar huis konden en onze ouders
met de wederopbouw konden beginnen.
Wie zou dit lieverdje zijn?
Ze zegt van zichzelf;

Denken jullie dat dit een jeugdfoto van
Marilyn Monroe is … dan heb je het mis ..
Dit is BOL-letje nr. 2, zij werd geboren in
oktober 1943 in Neerbosch

Drie zusjes, alle drie in hetzelfde jurkje,
het zusje met de grote strik is
BOL-letje nr. 2..

Wie o wie is dit? BOL-letje nr. 3
de babyfoto uit 1944

en de derde van links op de trouwfoto

Zij werd geboren in december 1943 in Den Haag als jongste van acht kinderen.
Zij woonde op de Laan van Meerdervoort, ging naar de kleuterschool en de lagere school
bij de zusters en daarna naar de MMS bij de zusters van Sacré Coeur. Na de MMS volgde
zij nog een jaar Vormingsklas en ging daarna werken bij haar vader in de zaak.
In 1966 trouwde ze, verhuisde naar Deventer en kreeg daar 3 dochters. Van Deventer
naar Hengelo (O), daarna naar Oisterwijk waar de vierde dochter werd geboren, daarna
naar Oldenzaal, van Oldenzaal naar Ressen en van Ressen naar Bemmel.
Sinds 1989 druk met werkzaamheden voor de VVV Bemmel Boven- Betuwe, in 1993
kreeg zij assistentie van 14 vrijwilligers waarvan er nu nog 3 in het deBOL bestuur
zitten!

Dit BOL-letje werd geboren in juli 1946 in Nijmegen.
Op de linker foto zit ze op de arm van haar moeder, met (zoals altijd) geen duim maar
twee vingers in haar mond.. Ze weet nu nòg hoe lekker dat was!

Op de rechterfoto lijkt het net (zoals ze zelf zegt) een drol die op haar hoofd zit geplakt.
Maar in werkelijkheid was dat heel lang haar, dat werd opgerold en met twee schuifjes
werd vastgezet.

BOL-letje nr. 5 werd geboren in juli 1956 in Bemmel en was het 25e kleinkind van opa en
oma (en er volgden er nog 15..)
Op de linker foto staat ze samen met oma achter de boerderij van opa, waar altijd veel
koeien in de stal stonden. En wij, toen we wat groter waren, altijd de melk (met vel ….)
moesten halen in zo’n speciale melkkan.
Op de rechterfoto zit ik samen met mijn zusje als een voorbeeldige kleuter op de
kleuterschool bij juffrouw Van Loon.

Tot slot onze Benjamin, BOL-letje nr. 6 werd geboren in juli 1961 in Bemmel.
Als ik terugdenk aan mijn kindertijd dan denk ik ‘wat een onbezorgde tijd was dat.’
Ik had drie broertjes, we speelden achter het huis, dat groot genoeg was voor ons
allemaal. Mijn vader had konijnen en we hadden een zwart-witte poes, Mikey.
Bij ons thuis was het altijd een gezellige boel met vriendjes en vriendinnetjes, of familie
die regelmatig op bezoek kwam. Later kreeg ik er nog een broertje bij, dus ik ben enigst
meisje gebleven. Wonen doe ik nog steeds in dat mooie dorp waar ik geboren ben.

VVV Bemmel Boven Betuwe
Op deze foto, gemaakt op 21 februari 2000, staan vier BOL-letjes ...
Herkent u ze ?

Zoals al eerder genoemd, organiseerden wij in onze beginjaren de jaarlijkse
Vrijmarkt op Vaderdag. Het was dan altijd gezellig druk op het Kinkelplein;
er stonden heel veel kramen waar alle zolder-opruim-spulletjes werden
verkocht. Ook werd er door Harmonie UDI muziek gemaakt, werden oude
ambachten gedemonstreerd en was er een Twentse volksdansgroep die ons
leerde volksdansen … maar dat ging nog niet zo best…

50 + Wandelvierdaagse

Wàt een plezier hebben wij altijd beleefd aan het organiseren van de 50+
Wandelvierdaagse! Zo heel stiekem missen we dat best wel!
In de beginjaren kon je kiezen voor 10 of 15 km wandelen, maar later
kwamen daar ook de routes van 20 en 25 km bij.
Het was altijd een waar feestje!

Het was ‘s morgens een drukte van belang bij startbureau Het Wapen van
Bemmel. Dat startbureau was open vanaf 08.30 uur en als we aankwamen
rond 07.30 uur waren er al de nodige wandelaars die stonden te trappelen
van ongeduld om te gaan wandelen!

Na afloop werd op vrijdagmiddag natuurlijk alles netjes opgeruimd en
mocht ook James weer genieten van zijn rust.
Hij was toen nog alleen en werd ‘verwend’ door alle BOL-letjes…

Tot zover !
Binnenkort volgt deel 3.

