Stichting deBOL
NIEUWSBRIEF september 2021

16 juli 2021
De 4 Bemmelse kleinkinderen van Henk en Else Bergamin, vlnr
Guus, Niek, Sofie en Puck, onthulden de Henk Bergamin BOL bank
aan het Zwitserspad in het Groene Hart van Bemmel.

Stichting deBOL – secretariaat Brouwerslaan 25 – 6681 EB Bemmel
stichting.debol@planet.nl / www.debolbemmel.nl
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Beste sponsoren, donateurs, vrienden van deBOL, wandelaars en allen die onze
Stichting een warm hart toedragen,
WE MOGEN WEER (hopen we !)

augustus 2021

Zou het echt waar zijn? Zo langzamerhand durven we er bijna niet meer in te geloven
dat alles weer normaal zal worden maar we blijven positief denken en zijn weer bij
elkaar gekomen om het programma voor het BOL-seizoen 2021/22 vast te stellen.
Kijk elders in deze nieuwsbrief voor het programma !
Het bestuur van St. deBOL kijkt met veel plezier terug op de viering van het
4e lustrum.
We zijn heel blij dat we mee konden doen met 2 initiatieven aan de actie
Lingewaard Doet waarmee we een prachtig bedrag van in totaal € 3.600,00
gedoneerd hebben gekregen.
De totale kosten voor deze activiteiten waren natuurlijk veel hoger maar gelukkig
hebben we het allemaal goed kunnen regelen en houden we nog een bedrag in
reserve voor de gezinsspeurtocht die straks in oktober georganiseerd zal worden.
In 2023 zal Bemmel weer mogen mee delen in de actie Lingewaard Doet, dus we zijn
op advies van wethouder Helga Witjes, nu al aan het nadenken over een goed
initiatief dat we dan kunnen aanmelden!
Eén idee kwam al spontaan naar voren maar dat houden we graag nog een tijdje
geheim!
Binnenkort hopen wij ook weer mee te mogen doen aan de actie van de Rabobank –
RABOCLUBSUPPORT die in september zal starten.
Dus, als u lid bent van de Rabobank stem dan op ons, stichting deBOL Bemmel?
Ja en dan nu onze plannen voor het nieuwe seizoen:
De woensdag wandelingen, de deBOL Junior Avond 4Daagse, de Middeleeuwse
Wandeltocht, de Snerttocht, de Speurtocht, de Vrienden van deBOL dag, een concert
en hopelijk nog veel meer leuke en goede activiteiten !!!
Na jarenlang hetzelfde bedrag aan inschrijfgeld te vragen, hebben we nu besloten om
dit toch te verhogen met € 0,50, dus van € 3,00 naar € 3,50. De 10-ritten kaarten
blijven bestaan en gaan € 31,50 kosten, de oude kaarten blijven geldig! De kosten van
het kopje koffie/thee onderweg zijn gestegen, dus ook wij moeten meer betalen!
Het carpoolgeld dat aan de chauffeur betaald zal moeten worden is bij meerijden
binnen de Gemeente Lingewaard € 1,= p.p. en buiten de Gemeente Lingewaard
€ 2,50 p.p. Helaas zijn ook de benzineprijzen sterk gestegen.
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We willen het nieuwe seizoen op 22 september starten met een wandelroute in
Lingewaard met een feestelijk tintje vanwege ons lustrum!
De Middeleeuwse Wandeltocht die op 9 oktober gehouden zou worden verplaatsen
we naar 23 april 2022. De gezellige gezinsspeurtocht wordt nu op 17 oktober
georganiseerd.
Op 5 februari willen we weer een ”ouderwetse” Snerttocht houden en we streven
ernaar om ook het Slot Dagje UIT Wandelen op 6 juli 2022 te organiseren.
Voor onze Vrienden van deBOL gaan we op 31 oktober een speciale dag organiseren,
met een korte wandeltocht en een concertje o.i.d.
Lieve Vrienden noteer deze datum direct in jullie agenda !
Wil je ook Vriend van deBOL worden? Voor € 25,00 per jaar hoor je erbij en word je
uitgenodigd voor de Vrienden van deBOL dag en andere activiteiten !
Steun de activiteiten van St. deBOL en wordt VRIEND !!!
Plannen voor nog een groot concert in de Theaterkerk houden we in gedachten, we
hebben nog steeds een bijzonder en mooi concert op ons verlanglijstje staan !
De deBOL “JUNIOR” Avond4Daagse is nu al 2x niet doorgegaan, gelukkig hebben er
nog wel een aantal kinderen meegedaan aan de alternatieve 4Daagse van de KWBN!
Daarom hebben we deze alternatieve 4Daagses er bijgeteld, zodat we nu in 2022 de
15e A4D mogen gaan organiseren, sowieso weer een reden voor een feestje !
Om dit te realiseren zijn we op zoek naar mensen die willen helpen bij de organisatie,
als vrijwilliger op het startbureau en vooral naar verkeersregelaars.
Misschien wil je zelf helpen of weet je iemand die wel zou willen helpen, neem dan
contact op met Bep Cornelissen of Anita Arnts! Wacht daar niet mee, want al lijkt mei
2022 nog heel ver weg, de tijd vliegt en de commissie Junior A4D moet al veel eerder
aan de slag om dit super gezellige, sportieve en leuke evenement voor de jeugd te
organiseren!
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Lieve mensen,
Wij hopen dat we weer een mooi, actief, sportief en gezellig seizoen mogen gaan
beleven, dat we fijne sociale contacten kunnen onderhouden en dat we met heel veel
plezier en liefde elkaar mogen ontmoeten en vooral oog voor het welzijn van elkaar
zullen houden.
We zijn allemaal toe aan het eropuit trekken en hebben weer zin in het samen zijn!
Ik hoop dat we op 22 september of later heel veel vrolijke gezichten terug zullen zien!
Het bestuur van deBOL is er klaar voor en staat te trappelen om met heel veel
energie aan de slag te gaan want wij hebben jullie ontzettend gemist !
Dus, graag heel gauw weer tot ziens bij een van onze activiteiten!
LET OP! Omdat wij willen weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen op
22 september vragen we je je van te voren aan te melden bij Trudy
(tel. 06 22540214) of bij een van de andere bestuursleden
Namens alle “Bolletjes”
Marianne van Eechoud-Bierens, voorzitter

Bestuur Stichting deBOL
Marianne van Eechoud-Bierens
Bep Cornelissen-Ebben
Trudy Francissen-Peters
Ria Kemperman-van Dinteren
Jet Wieland-Büchner
Anita Arnts-Kuster
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06 - 54975063
06 - 27507051
0481 - 461422 / 06 - 22540214
06 - 10248800
0481 - 462361 / 06 - 54910197
06 - 10840913

voorzitter
secretaris
penningmeester

Programma Stichting deBOL 2021/2022
▲ Wandelen 50+
ca. 10 km routes
(in principe) iedere 1e en 3e woensdag v.d. maand
vertrek
09.00 uur bij CC De Kinkel – van Ambestraat 1 te Bemmel
inschrijfgeld € 3,50 p.p. (incl. koffie/thee onderweg, excl. carpoolgeld)
(10-ritten kaart € 31,50)
Vanwege de gestegen kosten voor de koffie onderweg etc. zijn wij helaas
genoodzaakt om het inschrijfgeld van € 3,00, na vele jaren, te verhogen naar € 3,50.
Wij hopen dat jullie hier begrip voor hebben en niet afhaken!
2021
woensdag
woensdag
zondag
zondag
woensdag
woensdag

22
6 en 20
17
31
3 en 17
1 en 22

2022
woensdag 5 en 19
woensdag 2 en 16
zaterdag
5
woensdag 2 en 16
woensdag 6 en 20
zaterdag
23
wo en do
4 en 5
woensdag 18
di. t/m vrijd. 31 mei tm
woensdag 1 en 15
woensdag 6
“deBOL in CONCERT “
zondag 31 oktober 2021
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september
oktober
oktober
oktober
november
december
januari
februari
februari
maart
april
april
mei
mei
3 juni
juni
juli

Start seizoen
Lustrum Gezinsspeurtocht
Vrienden van deBOL dag
( 22 december Kersttocht !)

deBOL Snerttocht

Middeleeuwse Wandeltocht
Herdenken en Vieren
15e deBOL JUNIOR Avond4Daagse
deBOL-Slotdagje UIT Wandelen
Concert voor Vrienden van deBOL
(ovv locatie en artiest)

Ommetje Bemmel/Haalderen
In het afgelopen jaar hebben we bijna niet samen mogen wandelen.
Dus trok ieder van ons er alleen op uit …
Een van de wandelingen die Marianne vorig jaar maakte, staat hieronder beschreven.
Dus mocht je nog zin hebben om eens een ommetje te maken …
1. Start op de Markt, via de rotonde bij de kerk naar de Loostraat, De Plak
2. Over het viaduct over de A15, op de splitsing bij het Kattenleger RD, de
Vergert
3. In de bocht RA, de Vergert, 1ste weg LA Heuvelsestraat (kaarsje bij Maria van
de bloeiende Betuwe)
4. Bij de Lingewal oversteken en RA, fietspad volgen tot de rotonde op de
Karstraat, RA en na ca. 25 m (LET OP!) de weg oversteken naar het
Lingefietspad
5. Fietspad volgen tot het bruggetje, RA richting Haalderen
6. Einde Baalsepad even LA en direct RA, fietspad naar de rotonde op de v.d.
Mondeweg
7. Einde even RA, bij de rotonde LA oversteken naar de Burg.van Nispenlaan
8. Einde even RA, daarna LA over bruggetje naar voetpad langs de Poeldrik
9. Einde RD, Wardstraat. Bij ingang park de Ward LA en RD pad langs het water
volgen, op T-splitsing RA, bij bankje LA, op T-splitsing RA, voetpad vervolgen
tot de Wardstraat
10. LA met de bocht mee naar links, weg oversteken en LA pad langs de
Leemkuilselaan
11. Einde RA, Dorpsstraat. Bij "Het Wapen" LA en je bent weer terug op de Markt!
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16-17-18 juli Viering van het 4e lustrum van St. deBOL / 2001-2021
16 juli Onthulling van het Henk Bergamin BOL bankje
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17 juli – de gezinsspeurtocht werd uitgesteld vanwege de coronamaatregelen
18 juli – de lustrum wandeltocht mocht wel doorgaan!

Ondanks de coronamaatregelen kijken we terug op een paar bijzondere feestdagen!
Wij bedanken iedereen die de Lingewaard Doet cheque heeft gedoneerd aan deze
activiteiten!
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