
 



Onderlinge band en 
betrokkenheid  
sterker dan de tegenslag 
 
“Wi-j hebt altied volle schik e’had”, wordt gezegd door diverse oud 
bestuursleden die aan het woord komen in dit jubileumboekje dat u nu voor 
u hebt liggen. En juist dat is misschien wel de reden dat de 60 jarige 
buurtvereniging de Bruil e.o nog steeds springlevend is. 
 
De speciaal voor dit jubileum in het leven geroepen “jubileumcommissie” heeft met veel 
enthousiasme en inzet gewerkt aan de samenstelling van dit boekje. Daarvoor wil ik de 
commissie vanaf deze plaats hartelijk bedanken. 
 
Iets wat duidelijk zal worden bij het lezen van de verschillende verhalen in dit boekje is 
dat het de buurtvereniging niet altijd voor de wind ging; een bestuur dat na 1 jaar 
opstapte, 40 jaren waarin geen enkele vrouw zitting had in het bestuur, slechte 
weersomstandigheden waardoor het buurtfeest afgelast moest worden. 
Maar telkens weer was de onderlinge band en betrokkenheid sterker dan de tegenslag.  
 
Ik hoop dat u dit jubileumboekje met plezier zult lezen. 
Als wij als bestuur de betrokkenheid van de leden kunnen behouden, dan heeft onze 
buurtvereniging nog een jarenlang bestaansrecht. 
Wij hopen u dan ook bij een van onze activiteiten te kunnen begroeten. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Wim Weenk 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bestuur   
 
Van links naar rechts: 
Staand: Ans Kerkwijk, Linda Mercelina, Dick Wensink, Dinie Hendriksen 
Zittend: Gerard Koenders, Wim Weenk, Theo Lageschaar



Activiteiten 2005 
 
 
 
NOTEER DE VOLGENDE DATA ALVAST IN UW AGENDA 
 
 
 
27 maart  ’s middags: eieren zoeken 
   ’s avonds: paasvuur op de hoek Laarbraakweg – Tolhutterweg 
 
24 april  fietsdag 
 
27, 28, 29 mei buurtfeest 
 
 
  

 
27 mei Crystal Dream 
 
28 mei ’s middags: diverse activiteiten waaronder vogelschieten

’s avonds: receptie 
Aansluitend aan receptie: All-Inn band 

 
29 mei open klootschiettoernooi 
  Grolsche Hofzangers 
  open podium – voor groot en klein.  

Bedenk hiervoor alvast een leuke act,  
bijvoorbeeld de moppentrommel,  
karaoke, play back, live zingen, sketches enz,enz. 

 
Aan de verdere invulling van het programma voor het buurtfeest 
wordt nog hard gewerkt.  Binnenkort krijgt u hierover bericht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8, 9, 10 augustus avond-fiets-driedaagse 
 
7, 8, 9 oktober boerderijen-verlichtingsroute 
 
November  bingo 
 
27 november midwinterhoornwandeling 



Oprichtingsstatuten 

 
 
Alhoewel er bij de oprichting in 1945 statuten zijn opgesteld zijn deze pas per 1995  
officieel vastgelegd bij de notaris. De statuten zijn daarbij aangepast aan de eisen 
van deze tijd. Door het bij de notaris te laten vastleggen zijn de bestuursleden niet 
hoofdelijk aansprakelijk bij calamiteiten.  



Wist u dat………. 
 
 
 

 

• Er bij de oprichting 2 vrouwen in het bestuur 
zaten, die het daaropvolgende jaar er al 
mee stopten en dat het toen 40 jaar heeft 
geduurd voordat er weer een vrouw in het 
bestuur kwam. Ineke Lievestro was degene 
die het sinds 1946 aandurfde om als vrouw 
in het bestuur zitting te nemen. 

 
• De contributie in verhouding met de kosten 

maar weinig is gestegen. In 1946 bedroeg 
het fl. 2,50 per persoon per jaar. Nu 
bedraagt het 6 euro. 

 
• Volgens de statuten uit 1945 werd de jaarlijkse ledenvergadering elk jaar in 

maart gehouden zou worden en dat vervolgens pas de laatste jaren ook 
daadwerkelijk in maart plaatsvindt. 

 
• Nieuwe leden en gezinnen die in 1947 om politieke redenen nog geen lid 

waren van de buurtvereniging tegen een inleggeld van 5 gulden alsnog lid 
konden worden.  

 
• Er in 1952 voor het eerst de ronde van De Bruil plaatsvond. Toen gebeurde 

het op de fiets. Vandaag de dag vindt er illegaal een race plaats met de 
spartamet, vertrekpunt café ‘t Haantje. 

 
• Stoelendans al vanaf het begin een vast onderdeel uitmaakt van het 

buurtfeest. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• De Oud-Indië-gangers bij terugkomst van het front een fiets kado kregen van 
de buurtvereniging.  



 
Bij een jubileum is het goed eens stil te 
staan bij de personen die in het bestuur 
hebben gezeten en veel vrije tijd 
hebben opgeofferd voor de 
buurtvereniging. We zijn dan ook het 
archief ingedoken om te kijken wie dit 
allemaal waren. Hierbij kwamen we 
enkele anekdotes en opmerkelijke 
zaken rondom het bestuur tegen die wij 
u niet wilden onthouden. 

In vogelvlucht  
de 
bestuursleden 
vanaf 1945  
tot heden 
 

 

 

 
Toen in 1945 de buurtvereniging werd opgericht 
bestond het bestuur uit de volgende personen: 
 
T. Geerligs   –  voorzitter 
J. Uenk   –  penningmeester 
G. Lindenschot  –  secretaris 
H.J. Klein Winkel  –  2e secretaris 
B. Toevank   –  2e penningmeester 
J. Kerkwijk   –  2e voorzitter 
H.de Vries 
T. Toevank Sr. 
Mevrouw D. te Molder 
Mevrouw D. Venderbosch 
H.G. Bleumink 

In 1949 is de heer Geerligs afgetreden en de heer H. te 
Winkel wordt lid van het bestuur.  De heer Geerligs wordt tijdens de algemene 
jaarvergadering van 1949 benoemd tot erevoorzitter. De heer Lindenschot wordt benoemd 
tot nieuwe voorzitter. 

Al in 1946 legde het voltallige 
bestuur zijn functie neer. De 
heren Geerligs, Klein Winkel 
en Lindenschot waren 
herkiesbaar. Er werd 
besloten om het bestuur in te 
krimpen tot 5 leden en bij 
feestelijkheden een 
subcommissie in te stellen.  
Als nieuwe leden van het 
bestuur werden benoemd 
G.J. Rijkenbarg en  
J.W. Ooiman. 
 

 
In 1951 werd besloten het bestuur uit te breiden met één persoon. De heer G. Hasselo werd 
als nieuw lid van het bestuur verwelkomd. 
 
1954 was een “crisisjaar”. Er was het afgelopen jaar te weinig belangstelling voor het 
buurtfeest. Daarom speelde het bestuur met de gedachte om geen buurtfeest meer te 
organiseren. De heer Flinkers heeft toen het woord genomen en zijn pleidooi heeft de 
doorslag gegeven om toch maar een buurtfeest te houden. Van de kant van de bestuurstafel 
kwam toen terplekke het voorstel om de heer Flinkers als toegevoegd bestuurslid te 
benoemen. Dit alles werd met applaus door de aanwezigen gesteund.  
De heer Flinkers treed in 1957 af in verband met zijn vertrek uit de Bruil.  
 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 8 april 1963 wilde het bestuur volgens de notulen 
wegens interne aangelegenheden van bestuur en caféhouders aftreden. Het bestuur was 
van mening dat jongere krachten de zaak maar eens over moesten nemen. De toen 
aanwezige leden stelden voor om het bestuur toch aan te laten. Na enige discussie heeft het 
bestuur er toch weer de schouders onder gezet. 



 
Normaalgesproken is er maar één kandidaat wanneer er iemand uit het bestuur gaat, maar 
in 1979 zijn er echte bestuursverkiezingen. De heer Nijen Es en de heer Hasselo treden af. 
Er zijn maar liefst 4 kandidaten voor deze twee plaatsen. Uiteindelijk worden de heren 
A. Roerink en D. Brand gekozen. 
 
G. Klein Bleumink heeft in 1981 de taken binnen het bestuur vrijwillig vroegtijdig neergelegd. 
Het bestuur is toen enkele maanden met 6 personen verder gegaan. 
De periode die enkele maanden zou duren is iets langer geworden, in 1983 werd er tijdens 
de jaarvergadering weer een nieuwe bestuursverkiezing gehouden. Ditmaal waren er maar 
liefst drie kandidaten. De  heer S. Taken kreeg uiteindelijk de meeste stemmen. 
  

Tijdens het 40 jarig jubileum in 
1985 werden er drie bestuursleden 
gehuldigd omdat zij ieder meer 
dan 25 jaar in het bestuur zaten, 
namelijk de heren W. Hilferink,  
E. Lusink en W. Halfman. Deze 
heren waren in 1986 aftredend en 
stelden zich niet meer herkiesbaar. 
Zij werden opgevolgd door 
mevrouw I. Lievestro,  
de heer E. van de Visger en de 
heer G. Zomerdijk. Met de komst 
van mevrouw Lievestro is er een 
einde gekomen aan een lang 
tijdperk dat het bestuur alleen uit 
mannen bestond. Het is wel 
frappant dat er sinds 1946 tot 1986 
geen vrouw meer in het bestuur 
heeft gezeten. 
  

 
Als er een schaap over de dam is volgen er meer. Zo ook bij het bestuur van de 
buurtvereniging. In 1987 stelt de heer Taken zich niet meer herkiesbaar en wordt opgevolgd 
door, jawel, weer een dame en wel mevrouw A. Stegeman.   
 
In 2000 besloot het bestuur om uit te breiden van 7 personen naar 9 zodat de taken beter 
onderling verdeeld konden worden. De heer Lievestro stelde zich niet meer herkiesbaar. Er 
kwamen dus drie nieuwe mensen in het bestuur, mevrouw A. Kerkwijk, mevrouw A. 
Bouwmeester en de heer D. Wensink.  
 
In 2001 traden mevrouw Goldewijk en mevrouw Ter Maat af en waren niet herkiesbaar. Dit 
jaar werd er een activiteitencommissie in het leven geroepen. Hierdoor konden de taken 
beter worden verdeeld en kon het bestuur terug naar 7 personen.  
 
In 2002 stopt de heer Weenk met zijn taak binnen het bestuur en draagt de voorzittershamer 
over aan mevrouw J. Poelman. 
In verband met privé omstandigheden stopt mevrouw Poelman in 2004 met de 
bestuursfunctie. De heer Weenk is  bereid gevonden om de taak van voorzitter tijdelijk weer 
op zich te nemen. 
 



Wist u 
dat………. 
 
 

• Er uit de buurtvereniging toneelvereniging 
Steeds Beter en schutterij St. Hubertus-
Gilde zijn ontstaan. 

 
 

 
 
 
 

 
 

• Er in de 
beginjaren door de buurtvereniging voor werd gezorgd dat de fietspaden 
werden opgeknapt. (Bestuurs-)leden hebben samen met één arbeider van 
de gemeente deze klus geklaard. 

Op de foto hierboven 
het eerste optreden 
van de schutterij op 
De Bruil in 1952 

 
• In 1960 de buurtvereniging uitgebreid is met buurtschap De Haar die 

daarvoor het verzoek had ingediend. Jammer genoeg is niet meer te 
achterhalen wanneer andere buurtschappen bij de buurtvereniging zijn 
gekomen.  

 
• Er vroeger werd feestgevierd met maar één muzikant maar er tegenwoordig 

een 20-mans formatie op de bühne staat. 
 

• In 1971 het buurtfeest de kasteleins meer kostte dan opbracht. Er bestond 
discussie over het voortbestaan van het buurtfeest, maar de kasteleins 
ontvingen ieder ƒ 125,-- en er kon weer gefeest worden. 

 
Het buurtfeest een tijdje weg is geweest van De Bruil. In 1987 werd het buurtfeest 
gehouden in hotel Lievestro, in verband met de hoge kosten van de tent. Gelukkig 
keerde in 1994 het buurtfeest mede dankzij Peter en Frans weer terug naar de roots. 



 
 
(Oud-)bestuursleden vanaf 1945 tot heden: 
 
T. Geerligs     1945 – 1949 
J. Uenk     1945 – 1946 
G. Lindenschot     1945 – 1950 
H.J. Klein Winkel   1945 – 1947 
B. Toevank    1945 – 1946 
J. Kerkwijk    1945 -- 1946 
H. de Vries    1945 – 1946 
T. Toevank    1945 – 1946 
Mevrouw D. te Molder   1945 – 1946 
Mevrouw D. Venderbosch  1945 – 1946 
H. Bleumink    1945 – 1946 
G.J. Rijkenbarg    1946 – 1949 
J.W. Ooiman    1946 – 1961 
G.J. Steenblik    1947 – 1968 
H. te Winkel    1949 – 1967 
G.J. Nijen Es    1949 – 1967 
H. Hendriksen    1950 – 1960 
J. Hilferink    1950 – 1961 
G. Hasselo    1951 – 1979 
H. Flinkers    1954 – 1957 
W. Halfman    1957 – 1986 
E. Lusink    1960 – 1986 
A.J. Eggink    1961 – niet bekend tot wanneer  
W. Hilferink    1961 – 1986 
H. Nijen Es    1967 – 1979 
W. Rijkenbarg    1968 – 1978 
J. Vruggink    niet bekend vanaf wanneer – 1977
G. Sasse    1977 – 1981 
G. Klein Bleumink   1978 – 1981 
A. Roerink    1979 – 1998 
D. Brand    1979 – 1988 
H. Klein Bleumink   1981 – 1985 
S. Taken    1983 – 1987 
G. Klokman    1985 – 1990 
Mevrouw I. Lievestro   1986 – 1991 
E. van de Visger        1986 – 1994 
G. Zomerdijk    1986 – 1995 
Mevrouw A. Stegeman   1987 – 1989 
B. Lichtenbarg    1988 – 1994 
Mevrouw H. Goldewijk   1989 – 2001 
H. Engel    1990 – 1993 
H. Lievestro    1991 -- 2000 
Mevrouw G. ter Maat   1993 – 2001 
Th. Lageschaar    1994 
W. Weenk    1994 - 2002 en vanaf 2004 
Mevrouw D. Hendriksen  1995 
G. Koenders    1998 
Mevrouw A. Kerkwijk   2000 
D. Wensink    2000 
Mevrouw A. Bouwmeester  2000 – 2004 
Mevrouw J. Poelman   2002 – 2004 
Mevrouw L. Mercelina   2004 

 
Al deze mensen hebben er op 
hun manier voor gezorgd dat de 
buurtvereniging haar 60-jaar 
bestaan viert en is zoals ze nu is. 
We hopen dat er zich ook in de 
toekomst mensen zullen blijven 
inzetten voor de vereniging, zodat 
we over een aantal jaren nog 
steeds trots kunnen zijn op de 
vereniging en nog lang kunnen 
genieten van het buurtfeest, het 
paasvuur en allerlei andere 
activiteiten. 
 


