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Het ommetje van Marianne in de polder 



Vleugellam 
 

Op vrijdag 27 maart zou Michel Bongers, schrijver van meerdere 
(streek)romans die zich in de Betuwe afspelen, zijn nieuwste 
(oorlogs)roman ‘Vleugellam’ in de Theaterkerk in Bemmel presenteren. 
Maar helaas .. dat kon niet doorgaan. 
 
Het boek is speciaal geschreven in het kader van 75 Jaar Vrijheid en speelt 
in onze regio. Het verhaal zelf is in romanvorm maar uitgebreid 
gedocumenteerd, de feiten kloppen dus! De lezer krijgt op een 
laagdrempelige, verantwoorde manier inzicht in wat er in onze regio 
gebeurd is.  
Een groot deel van het boek bestaat uit foto's die het verhaal ondersteunen 
en voor veel mensen herkenbaar zullen zijn. 
 
Eind april kreeg Trudy één van de eerste exemplaren uit handen van  
Jan in ‘t Hout overhandigd.  
 

     
 
Het boek is bij boekhandel De Toren van Bemmel in Bemmel en in de 
boekwinkels van Bruna in Huissen, Gendt en Elst verkrijgbaar. 
 
 
 
 
 
 



 
Marianne en haar ommetje(s) 
In deze vreemde tijd gaat Marianne regelmatig in haar eentje op stap. 
Eigenlijk mag ze dat niet van ons, maar ja ... houd haar maar eens tegen. 
Ze heeft, op mijn verzoek, deze keer haar ommetje ook op papier gezet en 
er, ter oriëntatie, foto’s bij gemaakt. 
Als je de wandeling in zijn geheel volgt, heb je om en nabij de 10km 
gewandeld! 
Wij wensen je heel veel wandelplezier! 
 
 
Start bij de Theaterkerk Bemmel aan de Loostraat/Markt. 
 

1 U steekt de Loostraat over naar de Ponylaan  

2 in de bocht gaat u RD, fiets/voetpad 

3 einde RA = Cuperstraat 

4 bij voorrangsweg RD oversteken naar fietspad 

5 1ste weg LA, Het Bosch 

6 einde RA, Vossenhol 

7 vóór huisnummer 8 LA, fietspad, RD tot de Schaapskamp (2e weg) 

8 de Schaapskamp oversteken en LA, daarna direct RA, pad langs water 

9 de volgende straat (=Randwijkstraat) RD oversteken, pad langs water  

10 einde RD langs huisnrs. 26 t/m 32 = Oeverkamp 

11 na huisnr. 32 RA, voetpad 

12 einde RD = Bonenkamp 

13 na huisnr. 50 RA, voetpad 

14 pad RD blijven volgen, Groenestraat oversteken en pad vervolgen 
 

    
 

Punt 1   9  13   14 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 einde RA, na bruggetje RA, pad langs sportvelden  

16 RijnWaalpad RD oversteken en pad vervolgen 

17 na huis (rechts in aanbouw) via een klein paadje naar de weg = Oude 

 Postweg 

18 even LA en direct RA, Klompenpad 
 

     
 

15        15    17   17  18 

 

19 einde LA = Het Laantje, na huis aan de rechterkant RA (nieuw pad) 

20 einde LA = Hoeksehofstraat 

21 einde RD oversteken, Hoeksehofstraat – op splitsing RD Zwarteweg 
 

    
 

19     20    21 

 

22 Rijnwaalpad RD volgen tot Rest. LIZ / strand 

23 LA langs het strand richting brug, einde op pad RA, brug over 

24 eerste weg LA, Zandsepad, deze weg volgen tot de Zandsestraat 

25 RD oversteken naar van Doornikpad 
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26 tweede weg RA, na de fietsenrekken LA (rechts volkstuintjes) 

27 einde op T-splitsing RA, 1ste pad LA en RD richting de dijk 

28 op de Waaldijk LA  
 

    
 

26    27    28 

 

29 bij huis De Arend schuin oversteken naar Oude Kerkhof 

30 einde RA, Dorpsstraat 

31 eerste weg LA, Kinkelenburglaan, u loopt om kasteel de Kinkelenburg 

 heen 

32 na Rest. ‘de Buren van’ LA over Kinkelplein naar de van Ambestraat 

33 RA, daarna LA, Dorpsstraat 

34 tweede weg LA, Loostraat en u komt weer terug bij het beginpunt. 
 

        
 

     29       31       32 Majje     34  de Pony’s / Markt 

 

Heel veel wandelplezier! 

Straks weer: met deBOL op PAD = altijd PUUR GENIETEN !! 

 

     

 



Maar er is nog meer goed wandelnieuws! 
 

deBOL Avond-4-Daagse gaat door … maar dan anders! 
 

Een jaar zonder Avond-4-Daagse in Bemmel is natuurlijk ondenkbaar! 

Daarom hebben wij ons aangemeld voor de KWBN Avond-4-Daagse Home 

Edition. 

Een Avond-4-Daagse die je vanuit je eigen huis kunt wandelen, in je eigen 

tempo wanneer je maar wilt en met wie je maar wilt! 
 

Als je dat maar doet in de periode van 1 juni tm 31 augustus 2020. 

En tussen de eerste en de vierde dag dat je wandelt mogen maximaal twee 

weken zitten. 
 

Je hoeft niet persè ’s avonds te wandelen. Je kunt ook overdag of in het 

weekend aan de wandel, net wanneer het jou het beste uitkomt! 

Dus trek de wandelschoenen aan, trommel de (klein)kinderen op en ga 

lekker wandelen! 
 

Er is keuze uit een route van 2,5 km / 5 km of 10 km. 

Deze routes krijg je, nadat je je hebt aangemeld via onderstaand adres, op je 

telefoon in de speciale eRoutes app. 
 

En na afloop krijgt iedereen natuurlijk die enige èchte Avond-4-Daagse 

medaille! 
 

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per persoon en je kunt je inschrijven via; 
 

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition 
 
 
 

 
 

Tot zover …              Binnenkort volgt deel 6 

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition

