
Wist u dat………. 
 

• Buurtvereniging de Bruil verschillende 
malen eerste prijzen won bij de Zeskamp 
tijdens de Septemberfeesten? (begin jaren 
’70, ’86 en ’88). Dit gebeurde in shirtjes van 
de firma Wensink en Kerkwijk. Als er 
gewonnen was moest er vaak ’s 
zondagsmorgens in allerijl bij de firma 
Wensink een wagen worden versierd zodat 
de ploeg ‘s middags mee kon trekken met 
de optocht. Als er geen groen voor handen 
was werd er ter plekke voor een oplossing 
gezorgd.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• We in 1993 een echtpaar als koningspaar hadden? De heer Zomerdijk was 
de gelukkige die de vogel er af schoot en mevrouw Zomerdijk werd koningin 
met het vogelknuppelen. Dit is toch wel echt uniek. 

 



(oud)bestuursleden aan het woord:  
 

‘Wi’j hebt altied völle 
schik ehad!’ 
 
 
 In de zestig jaar dat Buurtvereniging De Bruil bestaat, zijn er heel wat 
bestuursleden de revue gepasseerd. Velen van hen zaten meerdere jaren in het 
bestuur en waren de drijvende kracht achter de activiteiten die De Bruil op 
touw zette. De oprichters van de vereniging leven niet meer, maar wie een blik 
werpt op de foto van het bestuur ten tijde van het 25-jarig jubileum (1970) kan 
in de – nog jeugdige – gezichten een aantal bekende buurtbewoners 
herkennen. Maar natuurlijk zijn er nog vele anderen die door de jaren heen hun 
steentje hebben bijgedragen aan zestig jaar Buurtvereniging De Bruil. 
 
 

Iemand die de oprichting van de buurtvereniging mee heeft 
gemaakt, is Willem Halfman (Pierikkeveld). ,,Ik was niet bij de 
oprichting betrokken hoor”, stelt Willem, die volgens eigen 
zeggen ’18 jaar’ is. ,,Maar ik heb wel 28 jaar in het bestuur 
gezeten; het herinneringsbordje hangt bij me in de kamer.”  

Terugkijkend op 60 jaar De Bruil, is er één 
onderwerp dat steeds terugkeert: het jaarlijkse 
buurtfeest. Het blijkt dat er aan de opzet van 
het feest in al die jaren niet zo heel veel is 
veranderd. ,,Vroeger had je zaterdag de 
spelen: vogelschieten, ringrijden, sjoelen en 
stoelendans”, somt Willem op. ,,Zaterdagavond 
was er een conferencier of muziek. Henk 
Weenk heeft wel opgetreden, evenals ‘Kremers 
Jan’ (Kerkwijk) en Dorus van de Haane 
(Kasteel). Den kon mien sprekken!” Op zondag 
werden de kampioenen gehuldigd en vonden 
touwtrekwedstrijden plaats. Ook dan viel er 
vaak veel te lachen. Willem: ,,Eén keer was er 

een gedoe: deed er een heel team van die dikke wieven mee. 
Die wogen allemaal wel 150 kilo. Later lagen ze allemaal op 
elkaar op een hoop te spartelen.” Willem kan er nu nog hartelijk 
om lachen. Toen het touwtrekken steeds minder in zwang raakte 
werd er naar andere vormen van vermaak gezocht. Sinds tien 
jaar is er op de zondagmorgen van het buurtfeest een wedstrijd 
klootschieten. 

 
 
 



Uit de oude doos…… 
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Nog iemand wie lang in het bestuur zitting heeft gehad, is Jan ‘van Hoemaker’ 
Vruggink. ,,Zo’n twintig jaar geloof ik, maar precies weet ik het niet meer.” Op de 
vraag wat hem het meest is bijgebleven, is het antwoord eveneens het buurtfeest. 
 
 ,,Bij de buurtvereniging was het altijd feest. Eerst bij Frans achter aan huis - dat 
moest in verband met de drankvergunning – in een 
tent, later werd dat te duur.  
In die tijd kostte de huur van de tent ook al wel 4000 
gulden! Het feest is toen een tijdje bij Lievestro in 
Ruurlo gehouden, maar de laatste jaren is het weer als 
vanouds in een tent.”  
 
Jan wijst op het feit dat er toen nog niet zo veel 
feesten waren als tegenwoordig ,,en dan werd er wel 
eens over het Bruils feest gepraat, ja.” Het 
onderscheid tussen verschillende buurten was ook 
nog veel groter dan nu. ,,Het Bruil en het Broek trok 
elkaar niet zo hard”, lacht Jan. ,,En die kwamen ook 
vast niet bij elkaar op het feest.” 
Ook hij weet nog heel wat te vertellen over wat de 
buurtvereniging verzon om mensen te trekken. ,,De 
hazewindhondrennen bijvoorbeeld. Die waren ingehuurd van één of andere club, 
louter ter vermaak van het volk. Dat is trouwens maar een keer of twee geweest.”  
 
 

,,We hebben ook al eens een show met vliegtuigjes gehad”, weet Appie 
‘van de Nachtegaal’ Roerink. ,,Dat was nog een hele heisa. De gemeente 
deed namelijk nogal moeilijk. Die dingen konden ook heel wiet en 
ontzettend hoge! En ze maakten bijna evenveel kabaal als een gewoon 

 
 
 
 
 

De vliegtuigen uit Eibergen waren dan ook bepaald 
niet klein van stuk. Appie: ,,Ze waren wel één bij twee 
meter, maar je kon er niet inzitten hoor. Volgens mij 
werden ze radiografisch bestuurd.” Het oud-bestuurslid 
heeft nog veel meer mooie herinneringen aan de Bruil, 
soms zelfs van de kleinste dingen. ,,Zo hebben we 
eens enorme lol gehad met het opblazen van de 
ballonnen die later opgelaten zouden worden. Ik blies 
de ballonnen vol aan de gasbus, de vrouwen knoopten 
ze dicht en lieten ze vervolgens los in de schuur. Maar 
er zaten wat spijkers in de  zolder, dus het  knappen 
en pleeren van alle kanten! Wat een rotzooi”, lacht 
Appie. ,,Moar wi’j hebt wel völle schik ehad.” 

 
 

 
 
 



Evert van de Visger, in de buurt beter bekend als 
Eef van de Fieke, is acht jaar voorzitter geweest 
van de Buurtvereniging de Bruil. Ook bij hem zijn 
de herinneringen aan activiteiten die door de 
buurtvereniging werden georganiseerd nog 
levendig. ”Autocross, trekkertrek, touwtrekken, 
windhondrennen en grasbaanraces op motoren”, 
schudt de oud-voorzitter er een aantal daarvan uit 
de mouw. 
 
En natuurlijk waren daar de jaarlijkse uitstapjes 
van de buurtvereniging. ”Dan gingen we een dag 
samen op stap”, vertelt Evert. “Naar Duitsland of 
de Belgische Ardennen, ook zijn we wel eens naar 
de deltawerken in Zeeland geweest en zelfs naar 
Hilversum. Naar het tv-programma Wedden Dat, 
geloof ik.” Begin jaren negentig kwam er een eind 
aan de buurtreisjes, volgens Evert omdat er niet 
genoeg animo meer was. ”Toen in die tijd kostte 
het al snel een dikke zeventig gulden de man, dat tikte natuurlijk wel aan. Als er niet 
genoeg liefhebberi’je voor is… Als je de bus niet vol kunt krijgen houdt het op.” In de 
jaren negentig is de buurtvereniging overigens nog wel een keer naar Disneyland 
Parijs geweest. 
 
Herman 'van de Kiekebekke'  Nijen Es rolde als het ware in het Bruilse bestuur. ,,Mijn 
vader, Gerrit Jan, zat voor mij in het bestuur. Ik heb het van hem overgenomen." 
Herman was, naast zijn bestuursfunctie, ook actief in de touwtrekploeg van de 
buurtvereniging.  

 
,,Ik deed voor de eerste keer 
mee toen ik zestien jaar was. 
Dat was in Dijkhoek", herinnert 
hij zich. ,,Er deed altijd een 
team van de leerlooierij uit 
Lochem mee en die wonnen elk 
jaar. Toen kregen wij van De 
Bruil een uitnodiging met het 
verzoek: 'trek die luu d'r eens 
af!' Dat hebben we toen 
gedaan en zo wonnen wij."  
 
Waarom de Bruilse 
touwtrekkers zo succesvol 
waren weet Herman wel. ,,Het 

waren allemaal starke kearls. Zo had je Willem Weenk, die werkte toentertijd bij 
autosloperij Nijenhuis. Hij was zo sterk dat hij een motor met de blote handen uit 
een auto kon tillen." Zelf was Herman 'ankerman', oftewel de laatste man die het 
touw om het middel had geslagen. ,,Ik heb wel eens een heel stuk vel van de rug 
gehad." Touwtrekken was voor bikkels, want ook handschoenen waren verboden. 
,,Je moest gewoon trekken tot het vel van je handen was." 



Uit de oude doos…… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1990 
 

 
 



Maar, beaamt Herman, ook sterke kerels kunnen zenuwachtig zijn. Lachend: ,,Een 
dag voor de wedstrijd konden we geen hap meer door onze kelen krijgen."  
Ook was Herman heel lang ploegleider  van de interdorpsspelen, de voorloper van 
de zeskamp. ,,24 jaar aan een stuk. Toen heeft Wim Faber het overgenomen. Die 
moest op een gegeven moment geopereerd worden en toen heb ik het dat jaar 
overgenomen. En we werden nog kampioen ook!" 
 
 
 
 

Ter Broeyl – De Bruil 
 
  
In 1650 woonde ene Jan ter Broeyl op Den Olden Hillebrand of Holland. Ter Broeyl is 
later verbasterd tot de Bruil. Het woord de bruil stamt af van het Kelto Romaanse 
woord brogilo en betekende ingesloten jachtterrein.  
Al in 1488 werd Den Olden Hillebrand of Holland al genoemd in de boeken van de 
Lande Zutphen.  
Den Olden Hillebrand of Holland staat aan de Jongermanssteeg nummer 4. 
Tegenwoordig wonen Bertus en Marga Hendriksen er met hun 3 kinderen. Het huis is 
aan de buitenkant nog in de oude staat gebleven, de binnenkant is gerestaureerd en 
aangepast aan de eisen van deze tijd. 
 
(Bron: ‘onder d’n kroezeboom’ – historische vereniging Old Reurle) 
 

    
 

Foto van vroeger  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto van nu 

 
 
 



 

Uit de oude doos……. 
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10-jarig jubileum - 1955 
 
Dit jaar vieren we het 60-jarig jubileum, maar dat het buurtfeest nog steeds wordt 
gevierd is niet zo vanzelfsprekend. Menigmaal gingen er stemmen op om het 
buurtfeest af te schaffen wegens gebrek aan belangstelling en te hoge kosten. Zo 
ook in 1955 toen de buurtvereniging 10 jaar bestond. 
 

 
 
 
 
 



25-jarig jubileum – 1970 
 
Het 25-jarig jubileum werd op een geheel andere manier gevierd. In het archief 
vonden we een verslag hiervan. 
 

 
 
 
Hieruit blijkt dat de buurtvereniging niet alleen was voor feesten en gezelligheid maar 
zich ook sterk maakte voor de buurtschap. 

 


