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Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd …

om ons aller Trudy

En ook onze wandelaar Arnold Thus

en oud-wandelmaatje Thea Boon

te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van harte gefeliciteerd!

Wat zijn de activiteiten van Stichting deBOL
Vorige keer heb ik u al wat verteld over onze jaarlijkse Vrijmarkt en de
50+ Wandelvierdaagse.
Maar er zijn nog veel meer evenementen waar we ons mee bezig houden.

Vanaf 2005 hebben wij regelmatig een klein intiem concert georganiseerd
in de NH Kerk in Ressen.

Voor ons allereerste concert hadden wij contact met TOP die gitarist
Richard Durrant uit Engeland kende en hem benaderde om bij ons te
komen spelen.

Daarna volgden er nog vele mooie
concerten met b.v. Florien Hamer
die samen met haar partner
Guillermo Celano, prachtige
eigen composities van Guillermo
en bewerkingen van Argentijnse
volksmuziek lieten horen.

Maar ook met artiesten die uit
onze eigen regio kwamen, zoals
bv. het dames-barbershop-koor
Between Two Rivers uit Elst,
waarbij het podium werd
‘omgedraaid’ omdat er anders niet
voldoende plaats voor hen was.
In 2010 bleek de mooie NH Kerk toch te klein voor het toen georganiseerde
concert en weken we uit naar de RK Kerk in Bemmel voor een heel
bijzonder concert.

Het Koor van de Dom van Kaliningrad zong a capella muziek uit de Russisch
Orthodoxe kerk en ook enkele Russische volksliederen.
Wat was dat een bijzonder concert!

Kleine meisjes worden groot

April 1956…
Deze jongedame had 30 jaar als
zelfstandig onderneemster een
winkel in Cadeau- Elektrisch- en
Huishoudartikelen

Sweet sixteen … and never been kissed …

Aan het werk als secretaresse bij Philips

Lief en onschuldig bij de bruiloft van
grote broer Frank

Ook in de 60-er-jaren hadden de
meisjes één vlecht opzij …

Pas verkering met Ed

Deze zuster staat altijd voor u klaar

In 1976 voor het werk (reisadviseur
bij de Amrobank) op studiereis naar
Mallorca. Hierna heb ik trouwens
nóóit meer op een paard gezeten!

Ook toen al samen met René op stap,
de wijde wereld in

En blij dat ze was toen ze weer
thuis kwam …..

Nog jong en onbevangen aan
het kermis vieren en ook nu
nog àltijd in voor een feestje

De Nijmeegse Wandelvierdaagse
In 2004 bedacht onze voorzitter dat het een uitdaging zou zijn als zij de
Nijmeegse Vierdaagse zou wandelen. Samen met Ria Kersten en Janny
Thijssen ging zij ‘in de leer’ bij de zeer ervaren wandelaar, Henk Bergamin.
Dagenlang waren zij, onder een strikt regime van de leermeester, met zijn
viertjes aan de wandel om uiteindelijk mee te doen aan de Vierdaagse en op
vrijdag het 4Dgse kruisje op te spelden.
Ze werden op die vrijdag ingehaald door Trudy en Bep. En zo is het idee
geboren om elk jaar èlke dag langs de route de wandelaars aan te moedigen
en op vrijdag bij de Intocht de deBOL-wandelaars in te halen.

Tot zover !

Binnenkort volgt deel 4.

