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Het ommetje van Marianne in de polder 



 
 
 
 
Wat een gekke wereld 
 

Wie had half maart kunnen denken dat wij in oktober nog steeds niet met 
zijn allen mogen gaan wandelen? Ik niet in elk geval .. 
 
Het is nog steeds een heel gekke wereld waarin we niet écht samen  
kunnen komen, geen gezellige wandeldag mogen organiseren en het 
allerbelangrijkste; we mogen elkaar niet eens even een knuffel geven. 
Gelukkig mag dat nog wel bij je eigen man / vrouw ….  
 
De zomer is al weer voorbij; de maanden zijn omgevlogen, ondanks het feit 
dat we een heel rustig deBOL-jaar hebben. 
We zitten midden in de herfst; de regen kwam zo-even met bakken uit de 
hemel en nam ook nog wat hagelstenen mee. 
 
De zomervakantie is ook weer voorbij, de scholen zijn weer begonnen en de 
meeste mensen zijn weer aan het werk. Voor een groot gedeelte toch weer 
thuis, maar zo af en toe moet je toch ook naar kantoor om eens een printje 
van het een of ander te maken. 
 
We hebben in augustus en september een paar keer met een kleine groep 
wandelaars (max 25) heerlijk gewandeld, maar helaas hebben we onze 
wandelingen voor de komende maanden moeten afgelasten. 
Maar we vergeten jullie zeker niet! 
 
Voor nu wens ik je heel veel leesplezier met deze nieuwe Nieuwsbrief. 
Blijf vooral gezond, let op jezelf en op elkaar en wees lief voor elkaar! 
 
 
 
 

       
 



 
 
Wandelen in augustus 
In augustus hebben we op drie woensdagen heerlijk, met een klein 
gezelschap, gewandeld. 
 

 
Wat een vreemd gezicht, allemaal op 1,5m van elkaar en ook nog eens  

maar een heel klein groepje wandelaars … 
 

 
Onder leiding van Trudy en Anita struinden we door de Bemmelse polder 

 

      Ook bij De Tichel moesten we afstand bewaren 

 

 
Boven het weiland in Haalderen cirkelden op een  

gegeven moment wel vijf buizerds, op zoek naar een lekker hapje. 



 
 
Wat gebeurde er nog meer bij deBOL 
 
De vorige keren heb ik je kennis laten maken met de deBOL-dames die 
inmiddels toch wel wat jaartjes ouder zijn geworden!  

Maar dat is niet te merken       
 
Zo af en toe doen we nl ook wel eens hele rare dingen; we stapten in 2012 
bv met een groep van 70 (!) wandelaars in het vliegtuig om in Marbella mee 
te gaan doen aan de 4Days Walking Marbella. We hebben dat in 2015 nog 
eens overgedaan met een groep van zo’n 50 wandelaars. 

 
Voordat we daar naar toe gingen, hebben we regelmatig een training 
gehouden om in Marbella goed voor de dag te komen. En dat waren best 
pittige trainingen hoor; wandelen over de heuvels van Beek of over de 
Posbank.  
 

                     
 
Er werd een reisschema gemaakt; er werd Spaanse les gevolgd; iedere 
deelnemer kreeg de informatiemap met daarin de informatie over bv het 
reisschema, het hotel, de 4dgse zelf, wat te doen bij ongelukken etc.etc. 
 
Het was een enorme belevenis en zó ontzettend leuk!  



We hebben er beide keren een heerlijke week doorgebracht, natuurlijk 
hebben de wandelaars mee gedaan aan de 4Days Walking Marbella. Wij 
hebben niet meegewandeld, maar elke dag ergens onderweg de wandelaars 
moreel ondersteund. 
 
In 2012 hadden we echt àlles zelf geregeld; de tickets voor het vliegtuig, de 
hotelkamers, het ontbijt, de excursie naar Ronda etc.etc. Alleen de voorpret 
die we hadden, bezorgde ons al spierpijn aan de kaken. En slapeloze 
nachten omdat we bang waren iets te vergeten …  
 
Marianne en Trudy waren al eerder vertrokken om alles te regelen in 
Marbella.  

 Op de luchthaven van Malaga stonden zij  de  
    wandelaars op te wachten.     
 
Een kleine greep uit de vele foto’s die in Marbella in 2012 en 2015  
gemaakt zijn.  
 

     
 

      
 

      



  2012 

Op de laatste avond werden de dames van deBOL in het zonnetje gezet en 
daarmee bedankt voor een hele mooie en gezellige week in Marbella. 
 

    
 

 

Maar wat er daarna toch gebeurde?  
Ik weet het tot op de dag van vandaag nog steeds niet ... maar we hebben 
wel vreselijk gelachen.  
 

 
Tot zover …              Binnenkort volgt deel 7 


