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Beste sponsoren, donateurs, vrienden van deBOL, wandelaars en allen die onze Stichting een 

warm hart toedragen, 
 

Wij hadden zo gehoopt dat het deBOL-seizoen 2020/2021 feestelijk zou verlopen, maar 

helaas hebben we vanwege alle corona ellende bijna niets kunnen organiseren.  

Toch geven we de moed niet op en blijven we plannen maken om er toch nog een bijzonder 

deBOL-jaar van te maken, want we bestaan dit jaar 20 jaar en dit 4e lustrum moet natuurlijk 

gevierd worden. 
 

We hebben op de dag van de liefde “Valentijnsdag” een individuele wandeltocht 

georganiseerd en dat was, ondanks de te houden afstand, een leuke happening!  

Een mooie wandeltocht, een kopje koffie To-Go en nog iets lekkers mee om thuis op te eten. 

74 Wandelaars maakten van deze dag voor ons en voor alle mede-wandelaars een dag om 

met veel plezier op terug te kijken. Dus … we gaan hiermee door! 
 

We zijn van plan om op 5 mei weer een mooie tocht op papier aan te bieden (via de mail) en 

onderweg zullen we dan ook weer zorgen voor een lekker kopje koffie To-Go!  

Houd de mail dus in de gaten! 
 

Om toch ons 4e lustrum te vieren zijn we een Bemmels/Zwitserse 3-Daagse aan het plannen 

op 16, 17 en 18 juli a.s.  
 

Op vrijdag 16 juli willen wij een bankje onthullen aan het Zwitserspad in het Groene Hart van 

Bemmel. De vrijdag voor de N4D is al vele jaren de dag van de ontvangst van de deelnemers 

aan de Nijmeegse 4Daagse door het Gemeentebestuur. Een initiatief dat door Henk 

Bergamin als burgemeester van Bemmel in het leven werd geroepen. 

Het bankje willen wij ter herinnering aan Henk Bergamin, Ambassadeur van deBOL, plaatsen. 

Hij heeft ons altijd met veel enthousiasme gesteund met goede adviezen en het vinden van 

grote sponsoren etc. !  
 

Wij hopen dat we op 16 juli met velen het glas mogen heffen op ons 4e lustrum! 
 

Op zaterdag 17 juli willen we een speciale Avond4Daagse route als speurtocht uitzetten voor 

gezinnen met kinderen. De A4D zal dit jaar weer niet doorgaan en daarom willen we al die 

enthousiaste kinderen die ieder jaar zo genieten van het A4Daagse evenement toch een hele 

leuke, gezellige dag bezorgen! 
 

Op zondag 18 juli willen we alle enthousiastelingen die zo graag de Nijmeegse 4Daagse 

willen lopen de gelegenheid geven om een route van ca. 25 en/of 15 km te lopen met een 

z.g. Hap-en-Stap route! Dat houdt dus in een prachtige route door Lingewaard met 

onderweg wat extra’s waarbij de altijd gezellige deBOL-sfeer zeker hoog in het vaandel zal 

staan. 
 

Deze plannen kunnen we alleen realiseren als we daarvoor vergunning krijgen van de 

Gemeente Lingewaard en we ook de financiële middelen bij elkaar krijgen. 

Wij hebben gelukkig veel Vrienden van deBOL die ons jaarlijks steunen en ook onze 

donateurs blijven ons trouw in deze voor hen moeilijke tijd. We hopen dat ook onze grote 

sponsoren ons dit jaar in financiële zin weer een warm hart zullen toedragen! 
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Alle steun is welkom!  Dus als u ons wilt steunen zijn wij daar heel blij mee! 

Ons bankrekeningnr. is NL94 RABO 0316 883 298. 
 

Wij hebben dit 3-Daagse initiatief ook opgegeven voor de actie Lingewaard DOET.  

Dit jaar krijgen alle adressen in Bemmel, Gendt, Haalderen en Angeren van de Gemeente 

Lingewaard een cheque van € 10,= voor deze actie. Als u ons initiatief hiermee zou willen 

steunen komen wij deze cheque t.z.t. graag bij u ophalen! Bel ons dan even 06 54975063 

(Marianne) of 0622540214 (Trudy.)  

Meer informatie vindt u t.z.t. op onze website: www.debolbemmel.nl 

 
********************************************************************************************************* 

Valentijnsdag 2021 
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Waarom Bemmels/Zwitserse 3-Daagse? 

Tijdens de Nijmeegse 4Daagse wordt er in Bemmel altijd een Zwitserse Week gehouden, die 

gaat dit jaar ook niet door! Daarom zullen wij aan al onze activiteiten in dat weekend een 

Zwitsers tintje geven! 
 

                                       
 

*************************************************************************** 

De Lente komt eraan!! We gaan de goede kant op! 

We wensen jullie allemaal hele fijne, gezellige Paasdagen en hopelijk gauw …..TOT ZIENS!   
 

Maart 2021 Hemmen 
 

     
 

  
 

We kijken er naar uit om met jullie allemaal weer op pad te gaan! We missen jullie !!! 
 

Veel liefs van “de Bolletjes”   Trudy, Bep, Jet, Ria, Anita en Marianne   

                     


