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Wij wensen u hele fijne en gezellige
Kerstdagen en alle goeds voor 2021
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Lieve allemaal,
Stichting deBOL Bemmel werd in oktober 2001 opgericht. Wat hebben we veel
georganiseerd in al die jaren!
In eerdere Nieuwsbrieven kwamen er foto’s voorbij van bv. de Vrijmarkt, de 50+
wandel-4-daagse, de allereerste Avond-4-Daagse en nog veel meer.
Ook in deze Nieuwsbrief vind je foto’s van activiteiten die wij in die bijna twintig jaar
hebben georganiseerd.
Zoals zoveel mensen onder ons werk ik op dit moment thuis. Dat betekent dat
ik (bijna) elke dag boven in de ‘studeerkamer’ vertoef. Daarbij gezelschap gehouden
door een van onze lieve katten. Ze heeft op mijn bureau een eigen ‘mandje’ (de
doos van het A4 papier) waar ze de hele dag in ligt te snurken en te pitten. Zo af en
toe krijg ik een tik op mijn vingers en wil ze aandacht. Verder laat ze zich door niks
en niemand afleiden en blijft ze lekker liggen, net zo lang totdat ik naar beneden ga
voor een kopje koffie of de boterham.

Ik had niet kunnen bedenken dat we nu nog steeds met corona te maken hebben;
gelukkig is er een vaccin in ontwikkeling en ziet het er naar uit dat er begin 2021 een
start gemaakt kan worden met de vaccinatie.
Maar dat houdt in dat we nu nog steeds met maximaal vier mensen buiten mogen
zijn; verplicht een mondkapje dragen in de winkel, bij de kapper etc.
Wat het meest pijn doet in deze tijd is dat we niet gezellig bij elkaar mogen zijn met
meerdere mensen, dat Sinterklaas niet op bezoek mag komen en dat er geen ècht
kerstfeest gehouden kan worden.
Normaal gesproken zouden we bij onze woensdagwandelingen in deze maand
terugblikken op het afgelopen jaar en gezellig samenzijn onder het genot van ...
Ik heb Marianne gevraagd of zij een Sint-wandeling op papier wilde zetten die je met
je familie kunt wandelen.
Ook onze kerstwandeling kan in de oude vorm niet doorgaan. Het kerstverhaal dat
Marianne vertelde in 2016 vind je in deze Nieuwsbrief.
Maar .. we hebben plannen om (ieder voor zich) toch te wandelen.
Meer informatie daarover vind je in deze Nieuwsbrief.
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!
Liefs, Bep

Hallo lieve kinderen

5 december 2020

De Pieten hebben het weer erg druk
maar jullie hebben toch een beetje geluk
want al mogen we niet met z’n allen op pad
als je deze route loopt heb je toch een mooie dag gehad!
We beginnen bij de pony’s op het Marktplein
en lopen naar de rotonde voor de gein
kijk goed uit voor auto’s en de bus
en maak op de rotonde de linker lus
naar de Loostraat en ga daar RD
tweede straat LA, dat is de Schaapskamp hoor
je loopt door tot na de waterplas aan de rechterkant
gaat RA met de hondenuitlaat aan je rechterhand
einde de weg oversteken naar voetpad langs de nieuwe wijk
daar bouwen ze mooie huizen, dat zie je gelijk
aan het einde van dit pad RD de straat op
na de bocht RA, voetpad helemaal top
bij de volgende straat rechts aanhouden
na de bocht weer RA om via een bruggetje het Plaksche Veld te aanschouwen
een nieuw stukje Park Lingezegen
met een speelvijver, tafel en bank om even rust te geven
daar op de splitsing houden we links aan
om daarna de Groenestraat over te gaan
je volgt het pad tot je weer in de bewoonde wereld komt
nadat je vast veel wandelaars tegenkwam met een hond
je gaat vóór de huizen rechtsaf
en komt na een bruggetje op het terrein waar in draf
gevoetbald en gehockeyd wordt, helaas voor deze Sint verleden tijd
maar door het wandelen heeft hij heus geen spijt
je gaat RA, aan het einde over het fietspad RD
vervolgt het pad en loopt ook bij de trimtoestellen gewoon door
na het witte huis dat je door de begroeiing rechts kunt zien staan
is er een heel klein paadje waar je RA moet gaan
je komt op de “oprijlaan” van dit mooie nieuwe huis
vroeger een bouwval en zeker niet altijd pluis
je loopt naar de ingang van het klompenpad
even een stukje struinen, maar aan het einde heb je dat ook weer gehad
je gaat op de weg (= ’t Laantje) LA en na het huis aan de rechterkant
ga je RA, het pad door het vroegere Ressens Kasteelseland

einde LA en je komt bij de voorrangsweg
je steekt over maar let op, deze weg is druk en we willen geen pech
je gaat RD op de Hoeksehofsestraat
en slaat LA op de splitsing waar een statige boerderij staat
de Slenkweg is onderdeel van het RijnWaalpad, dus opgepast
dat je niet door menig e-bike of wielrenner wordt verrast
op de driesprong met de Woerdsestraat
zie je Fruitbedrijf de Woerdt als je rechtsaf gaat
altijd leuk en lekker voor groente en fruit
maar jij gaat linksaf en komt op de Ressensestraat weer uit
je steekt over en gaat RA op het fietspad tegen de richting in
na zo’n honderdvijftig meter LA de Oude Postweg in
na de twee huizen bij het informatiebord (links) RA
over smalle planken loop je , kom op!!.. even in draf
het heuveltje op, bovenaan het pad naar rechts omlaag
einde fietspad oversteken en heel gestaag
RD het pad langs de sloot naar links blijven lopen
bij het bruggetje ga je RA en via het fietspad kom je inderdaad
na Saturnushof, Junoplein uit bij de Groenestraat
je gaat RA en komt op de Ressensestraat
waar je RD oversteekt en langs Buitenzorg gaat
aan het einde oversteken en LA op het Vossenhol
volgende straat RA (Bosweistraat), heb je nog een beetje lol?
Einde RD pad langs het hertenpark, waar kip, hert en geit
graag om de lekkerste stukjes brood of groente strijdt
je gaat vóór het water RA daarna LA over de brug
op de splitsing links aanhouden, ja … we zijn alweer bijna terug
na het hekje LA richting gemeentehuis en Tabaksschuur
voor je zie je ook nog die goede Buur
op de T-splitsing even RA en bij de brug van het kasteel
LA langs “de Buren van”, over Kinkelplein en het autovrije deel
naar de Dorpsstraat, LA, langs Eltink, Moos, EyeWish en het gesloten restaurant
ga je LA en ben je weer bij de Marktplein aanbeland.
Sint en Pieten hopen dat dit ommetje je goed heeft gedaan
en we je weer gauw zien als deBOL weer op pad mag gaan!
Liefs van alle Sinterbolletjes

Fotoherinneringen

Snertwandeling 2010.
Weer of geen weer, deBOL gaat er altijd op uit!
Een heerlijke wandeldag met lekkere snert.

In 2005 en 2010 was Het Koor van de Dom van Kaliningrad onze gast.
In de H.Donatuskerk in Bemmel werd een schitterend
Kerstconcert (2005) en Paasconcert
door het koor verzorgd.
Tijdens beide concerten was er voornamelijk
A-capella koormuziek uit Rusland te horen. Kippenvel !!

De deBOL Wandel-4-Daagse is 10 jaar lang een begrip geweest in Bemmel.
In 2021 nog een keertje?

Onze gewone woensdagwandelingen gaan ook altijd door!
Weer of geen weer …

Aan het eind van het seizoen sluiten we altijd af met een
gezellige deBOL-wandeldag.

In 2012 en 2015 gingen we toch zo maar met een
hele grote groep wandelaars wandelen in Marbella!
Wát een feest was dat!

Onze Middeleeuwse Wandeltocht is elk jaar in oktober
een hele bijzondere wandeldag.

Kinkelenburg in Kerstsfeer
Waar we zoveel mooie herinneringen aan hebben.

H.

Een oorverdovende intocht van de
deBOL JUNIOR Avond-4-Daagse in 2014.

Individuele kerst-wandeltocht - 19 en 20 december
Op zaterdag 19 en zondag 20 december kunt u (met max. 4 personen ivm de
coronamaatregelen) een mooie route van ca. 8 km gaan lopen!
Als alles door mag gaan -!? (hou onze website in de gaten!) – dan kun je starten
tussen 11.00 en 13.30 uur bij de ingang van het winkelcentrum op de Markt.
Wij zullen de groepjes (max.4 pers. !) om de tien minuten laten starten.
Inschrijven vóóraf is verplicht, dit kun je doen vóór 16 december via de mail op
stichting.debol@planet.nl of met een telefoontje naar 06 54975063 (Marianne) of
06 22540214 (Trudy). Het inschrijfgeld bedraagt € 3,00 p.p.
Je kunt aangeven in welk uur je wilt starten, dus tussen 10.00 en 11.00 uur /
tussen 11.00 en 12.00 uur etc.
Wij maken dan een rooster en je krijgt per mail bericht welke tijd aan jou of jullie
groepje toebedeeld wordt! Als je met een groepje (max. vier pers.) wilt gaan lopen,
geef dan ook de namen van je medewandelaars door!
Je krijgt de route op papier mee, op enkele punten onderweg zullen we pijlen
plaatsen! Onderweg zal er 1 controlepost (buiten) zijn waar je even iets kunt
drinken, vanwege de maatregelen mogen hier geen grotere groepen gevormd
worden, dus helaas hier ook niet even gezellig bijkletsen!
Je moet je na de tocht weer bij ons afmelden!
Voor onze vaste wandelaars en Vrienden van deBOL hebben we een
kerstgeschenkje klaar liggen en wij vinden het heel fijn als jullie dat ook komen
ophalen, het scheelt ons in de drukke dagen voor Kerst de extra bezorging bij
wandelaars en Vrienden van deBOL thuis of per post.
Onze vaste wandelaars en Vrienden van deBOL die geen kans zien om te gaan
wandelen zijn tussen 12 uur en 15.30 uur van harte welkom om bij ons langs te
komen (natuurlijk wel op afstand en met een mondkapje op!)
Het Bestuur van St.deBOL zou het heel erg fijn vinden om jullie voor de feestdagen
(op afstand) nog te zien en hoopt dat we deze wandeltocht kunnen realiseren.
Maar we zijn ons ook zeker bewust van alle maatregelen die echt noodzakelijk zijn
om uit deze coronacrisis te komen en zullen ons aan de regels houden, dus kijk op
onze website (www.debolbemmel.nl) om te zien of dit initiatief door gaat!
Hopelijk tot ziens op 19 en/of 20 december!

Wij komen tesamen
Lieve mensen,
Ik wil proberen om jullie een kerstgedachte mee te geven in de vorm van een
verhaal dat door mijn jongste broer geschreven werd en waarin ik het een en ander
heb aangepast.
Wij hadden vroeger thuis in Den Haag een verfwinkel en ieder jaar kwam tegen de
kerst onze Heeroom die pastoor was in Den Haag, in de winkel en hij vroeg dan om
rotsenverf om het decor van de kerststal in de kerk een rotsachtig aanzien te geven.
Hij was pastoor van een arme parochie in de Schilderswijk met maar weinig geld en
mijn broer moest dan maar iets maken van de restantjes verf die anders toch
weggegooid werden. Dus werd er bij die oude verf wat pigment en bindmiddel
gemengd tot een mooi bruin/grijs/groen sausje dat op papier een leuk effect gaf.
De kerststal in de parochie van Heeroom was in de wijde omgeving befaamd en
tijdens de kerststallentocht kwamen honderden mensen de stal bekijken.
De beelden waren levensgrote poppen, het leken net mensen maar in feite waren
het houten karkassen met een knap geboetseerde kop, geboetseerde handen en
voeten, pruiken en baarden en echte kleren aan.
Jaren later kwam onze Heeroom weer vragen om verf maar het vervelende was dat
het kleurmonster zoek was en daarom moest er iemand in de kelder van de kerk
gaan kijken of er nog een stukje oud papier te vinden was. Omdat ik toen ook in de
zaak werkte vond mijn vader dat ik dat klusje maar eens moest klaren, dus ging ik
naar de kerk en vond in de sacristie de trap naar de kelder. Helemaal achterin stond
de beroemde kerstgroep, er was maar bar weinig licht en ik voelde me heel klein
tussen die levensgrote poppen.
Maar ik zag gelukkig wel een stuk rots papier achter de herders liggen en wilde dat
wat té wild eruit trekken, daardoor vielen er een paar poppen om die ik weer recht
probeerde te zetten, maar dat lukte me niet zo goed, er bleef er een liggen omdat
haar houten lattenlijf gebroken was. Dus ik ging snel terug naar de winkel, gaf het
papier aan mijn broer, griste stiekem een tube bisonkit mee en ging op een holletje
terug naar de kerk.
Zo goed en zo kwaad als het ging heb ik de hele tube leeggespoten en het
herderinnetje weer stevig tegen een wandje aangezet zodat zij goed kon drogen en
straks toch in de kerststal kon staan.
Ik was toch niet helemaal gerust op mijn reparatieklus en ging op de avond voor
kerstmis toch nog maar even kijken hoe het met mijn herderinnetje was en toen ik
bij de kerststal kwam, die al opgezet was maar gelukkig nog afgeschermd werd met
een gordijn, zag ik dat zij in elkaar gezakt op de grond lag, alle bisonkit zat als een
vieze plakkerige smurrie aan het verrotte hout en ik had geen tijd meer om haar
weer te repareren want over een paar uur zou de nachtmis beginnen.

Terwijl ik in paniek en een beetje moedeloos stond te peinzen over wat nu? hoorde
ik gefluister naast me, ik keek maar zag niemand. “Dan ga je daar toch zelf staan”
hoorde ik weer fluisteren…. Ik keek rond wie dat gezegd kon hebben maar er was
echt niemand in de kerk, ik was helemaal alleen met de aangeklede poppen.
Weer hoorde ik: “Doe niet zo moeilijk, maak er toch geen probleem van, trek die
kleren aan en ga daar zelf staan, je kunt nu toch niets meer doen en het zou toch
eeuwig zonde zijn als ons herderinnetje er niet bij is?” … Wie kon dat nu gezegd
hebben? Zou soms een van die poppen …..? Ik keek nog eens goed, er was iets met
die poppen….Het was alsof er een glimlach over hun gezicht lag, zo iets levends!
Ik keek naar de herder die naast het ineengezakte herderinnetje stond en ik riep
hard: “Hè, zei jij dat misschien???” En toen knipperde hij met zijn ogen en zei:
“Natuurlijk, luister nou naar me … je moet daar gewoon gaan staan, schiet op het is
zo kerstnacht.”
Ja hoor … Ik lijk wel gek, dacht ik, ik ga wel vlug een sterk ijzerdraadje zoeken of zo
iets, maar toen ik op mijn horloge keek en de mensen al in de kerk binnen hoorde
komen was er geen weg meer terug. Ik liep gauw naar de kerststal en trok de kleren
van het herderinnetje aan en ging naast de grote herder staan die goedkeurend naar
me knipoogde.
Die nachtmis was het mooiste dat ik in dat jaar heb meegemaakt, ik leerde niet
alleen mijn mede-stalbewoners beter kennen… want iedere figuur bleek voor mij
een goede bekende te zijn en had zijn eigen verhaal te vertellen…, maar ik zag ook
alle mensen die in de kerk zaten en kon aan hun gezichten zien dat zij aan de fijne
en mooie, maar ook aan de verdrietige dingen die ze meegemaakt hadden, dachten.
Ik zag heel veel kleine kinderen die alle liedjes meezongen en grote kinderen die
misschien liever die avond naar de disco hadden gewild. Ik zag veel jonge ouders en
mensen die ik dat jaar getrouwd had, ik zag een heel lief stel dat pas hun 12 ½ jarig
huwelijk had gevierd, stellen die 40 of 50 jaar getrouwd waren, mensen die druk
waren met verhuizen of dat al achter de rug hadden, mensen die met veel liefde
voor hun ouders zorgden, mensen die vluchtelingen opvangen, mensen die hun
geliefde verloren hebben of een van hun kinderen of kleinkinderen, mensen die
ernstig ziek zijn of zijn geweest en mensen die gelukkig weer helemaal gezond zijn
verklaard, mensen die snakken naar een arm om hen heen, mensen die warmte
uitstralen, mensen die opkomen voor anderen, mensen waarvoor niets teveel is,
mensen die met volle overgave zingen in een koor, mensen die een onderscheiding
kregen, mensen die zich inzetten om iedere keer weer andere mensen lekker
sportief en gezond bezig te laten zijn, mensen die lachen en vrolijk zijn, mensen die
de ander troosten, mensen die alles met elkaar willen delen, mensen die meeleven,
hartelijk zijn en vriendschap geven! Allemaal mensen met een eigen verhaal!

Wat was ik stiekem trots op al die mensen die, al kunnen of willen ze dat misschien
niet zeggen , op de een of andere manier van elkaar houden….
Ik zag dat mensen elkaar de vrede toewensten met een warme glimlach en een
handdruk!........................
Na de nachtmis mocht ik met alle andere stalbewoners mee om in de pastorie een
glaasje glühwein te drinken en geloof het of niet, Maria en Jozef, alle herders,
koningen en engelen kwamen tot leven, ik zag in hen al die dierbaren
die we nooit zullen vergeten want :
al zijn zij … niet meer waar wij zijn,
ze zullen altijd en overal zijn … waar wij zijn!
Daarom zou ik eigenlijk wel ieder jaar in de kerststal willen staan, dan moet ik
misschien maar zeggen dat ik een weekje naar de wintersport ben, want ze zullen
me voor gek verklaren als ik zou vertellen dat ik een week bij de schaapjes in de stal
ga logeren!
Ik wens jullie allemaal hele fijne feestdagen! En vind… dat wij allemaal dat mooie
gebaar, die handdruk, aan elkaar moeten geven, als teken van de vriendschap en
saamhorigheid die wij als bestuur van deBOL iedere keer weer als iets heel
bijzonders ervaren! En daarbij zeggen wij:
Wij houden van jullie!
Alle goeds voor een vredig en blij 2021!

Bestuur St. deBOL,
Trudy, Bep, Ria, Jet, Anita en Marianne

