Uit de oude doos……
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Meer dan buurtfeest
alleen…
Dat de buurtvereniging naast het buurtfeest nog tal van andere activiteiten
organiseerde is bij u wel bekend. Maar om welke activiteiten ging het ook al
weer. Hier een greep uit het grote aantal.

TOUWTREKKEN
Noem het woord touwtrekken op De Bruil en dit roept gelijk bij menigeen goede
herinneringen op. De kerels Van De Bruil hadden aardig wat in de mouwen.
De Oranjevereniging van Ruurlo moet dit al goed hebben aangevoeld, want al in
1947 werd De Bruil gevraagd om deel te nemen aan wedstrijden tijdens
koninginnedag.
Vanaf 1961 werden er tijdens
het buurtfeest samen met de
touwtrekkersbond wedstrijden
georganiseerd. Menigmaal
waren er geen andere ploegen
bestand tegen “onze sterke
kerels”.

DE RONDE VAN DE BRUIL
In 1952 werd De ronde van De Bruil gereden. Dit was alleen voor mannelijke
deelnemers. Het vertrekpunt en finish waren op “d’n scharpen hook”. Dit heette niet
voor niets “d’n scharpen hook”, het was met recht een scherpe. De bocht was
moeilijk te nemen, met als gevolg dat de rogge die op de hoek stond als vangnet
werd gebruikt. Toentertijd hadden ze nog geen moderne racefietsen. Er werd gefietst
op gewone fietsen, soms zelfs met massieve banden.
TE VOET: wandelingen – droppings - midwinterhoorntochten

Vanaf1969 worden er al wandeltochten georganiseerd. Ook werden er in de 70-tiger
jaren diverse malen droppings gehouden. De traditie van wandelen houdt nog steeds
stand, al is het nu in een iets ander jasje. De midwinterhoorntocht wordt samen met
pannenkoekboerderij De Heikamp, de Cactus Oase, Staatsbosbeheer, de
Midwinterhoornblazers en de VVV georganiseerd. Dit evenement trekt jaarlijks veel
wandelaars.

DIEREN OP BRUILS BUURTFEEST
In de beginjaren van het buurtfeest werd de ruitervereniging gevraagd om tijdens het
buurtfeest een demonstratie te geven.
In 1967 en 1968 werden er tijdens het buurtfeest hazewindhondenraces gehouden.

GEZELLIGE WINTERAVONDEN
Vanaf begin jaren 70 werden er voor de winter gezellige avonden georganiseerd,
zoals sjoel- en schietavonden, kaartavonden, de bowlingavonden en de bingo. De
bingo wordt heden ten dage nog steeds gehouden en wel in november.

AUTOCROSS - GRASBAANRACES
In 1969 en 1970 stond er voor het zondagmiddag autocross op het programma.
Een aantal jaren later werd er in samenwerking met de motorclub Ruurlo de
befaamde grasbaanraces georganiseerd.

De races trokken
ook bekende
Nederlanders
naar De Bruil,
Bennie Joling en
Jan Manschot
van Normaal
waren
liefhebbers van
de
grasbaanraces.

De grasbaanraces in
Ruurlo waren belangrijke
races en telden mee voor
het Nederlands
kampioenschap.Dit
spektakel trok dan ook
duizenden bezoekers
naar De Bruil.
MODELBOUWVLIEGTUIGJES
Het bleef niet alleen bij spektakel op de grond. In 1982 werd het luchtruim boven De
Bruil onveilig gemaakt door de modelbouwvereniging uit Eibergen die een show gaf
met hun radiografisch bestuurbare vliegtuigjes.
UITSTAPJES
Wie herinnert zich niet de uitstapjes die de buurtvereniging organiseerde. Het waren
er zoveel door de loop der jaren heen dat dit u hoogstwaarschijnlijk wel een keer
bent meegeweest. Het begon allemaal met een uitstapje naar Scherpenhof in 1971.
Vooral in de jaren 80 vonden er veel bustochten plaats naar onder andere De West
Friese Flora. Ook ging het regelmatig over de grens naar Duitsland: Prikkinghof,
Essen, Münster, Köningswinter, Münsterbrücke en Wuppertal. Maar ook naar het
zuiden, naar België: het drielandenpunt in Vaals, Lasileppe (het grootste stuwmeer
van Europa). Natuurlijk werden er ook diverse uitstapjes gehouden in eigen land:
Drenthe, Volendam en Marken, Maastricht en Valkenburg, Rotterdam, Giethoorn en
Dalen, Nijmegen, Textielmuseum en Bloemenveiling in Overijssel, de Biesbos en tot
slot een weekendje Parijs – Eurodisney.
OP DE PEDALEN
Dat de leden van de Bruil van fietsen houden bleek al wel uit het feit dat de
vereniging zich sterk maakte voor het opknappen van de fietspaden in de beginjaren
en de befaamde wielerronde. In de loop der jaren werd er menig fietstocht
georganiseerd. Veelal was het start- en eindpunt bij café ’t Haantje. Bij terugkomst
kon men even lekker bijkomen onder het genot van een consumptie. In 1997 werd er
voor het eerst een fiets-drie-daagse gehouden. Vooral bij goed weer is de
belangstelling hiervoor groot.
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CREATIEVE AVONDEN
Voor de creatievelingen werden er ook diverse avonden georganiseerd. Het begon
allemaal in de jaren 90 met het maken van kerstbakjes onder begeleiding van
mevrouw Blikman. Na een paar jaar kwam er een avond bij voor het maken van
kerstkaarten, verzorgd door de dames Brekveld en Ooiman.
De creatieve avonden bleven niet alleen in het teken van kerst, ook werd er aan de
vogeltjes gedacht en werden er vogelaantrekkers en mezenbellen gemaakt en
beschilderd, zodat de vogeltjes op een wel heel speciale manier van voedsel werden
voorzien en zo goed de winter door konden komen.
Hier bleef het natuurlijk niet bij, er werden ook gazen hoeden gemaakt, schilderijen
van natuurlijke materialen, paashazen, hooikippen en bustes van gaas en hooi. Deze
avonden werden grotendeels verzorgd door de dames Groot Haar, Klein Egelink,
Lindenschot, Klein Goldewijk en Ter Woerd.
Mevrouw Wolsink van Wolsenhuus organiseert de laatste jaren met veel
enthousiasme knutselmiddagen voor de kinderen van de buurtvereniging.

KINDERMIDDAGEN
Niet alleen voor de volwassenen werd er door de jaren heen van alles
georganiseerd. Tijdens het buurtfeest werden (en worden nog steeds) diverse
spelletjes georganiseerd speciaal voor de jeugd. Of er werd een film gedraaid bij
Uenk op de deel. Heel wat jaren later werd bij café Nijenhuis een bioscoop ingericht
waar de jeugd kon genieten van de film “the lion king”.
Er stond ook eens een clown op het programma en een kindermiddag bij Annie
Cactus. Ook werd er een middag
georganiseerd in het doolhof met
als afsluiting pannenkoeken eten
bij De Heikamp.
De laatste jaren organiseert
mevrouw Wolsink van
Wolsenhuus met veel
enthousiasme knutselmiddagen
voor de kinderen van de
buurtvereniging.
Ook de kinderoptocht tijdens het
buurtfeest zorgt altijd voor veel
vermaak, wat voor een wagen
maken wij, hoe versieren we onze fiets en hoe zullen we ons verkleden?
De laatste 20 jaar is er een traditie ontstaan dat er met de Pasen een
paaseierenzoektocht wordt gehouden. Niet alleen door de kinderen wordt er fanatiek
naar de eieren gezocht.

HET PAASVUUR

In 1947 werd er voor de
allereerste keer op De Bruil
een paasvuur gehouden.
Daarna is er niet meer over
te vinden in het archief, tot
1996…………
Toen werd het paasvuur in
ere hersteld. Onder grote
belangstelling werd er sinds
49 jaar weer een paasvuur
gehouden en wel in de
weide van de familie Uenk.
De Sleppers zorgden voor
de muzikale noot.
In 1999 heeft de buurtvereniging meegedaan aan de Paasboakebokaal van Omroep
Gelderland. We hebben toen de derde prijs behaald achter Zieuwent en Dijkhoek.
Alleen in 2001 hebben we geen paasvuur gehad in verband met de MKZ-crisis.
Het voorjaar van 2003 was zo droog dat de paasboake moest worden natgehouden
in plaats van aangestoken. Dat jaar werd het paasvuur alsnog in het najaar in
vlammen opgaan tijdens een after-pasen-party.

Wist u dat……….
•

Toen het buurtfeest weer op Bruil terugkeerde er voor het eerst een jeugdkoning was.
Martin Vruggink ging met deze eer strijken en koos zijn zusje Anja als jeugdkoningin.

•

Stef Wiegerinck en Gerda Langenbarg in1992 koning en koningin werden? Het toeval
wil dat hun zoon en dochter nu samenwonen. Zijn er toen al plannen gesmeed voor
een uithuwelijking?

•

Ria Wiegerinck bij afwezigheid koningin kan worden? Zij is Reini Oortgiesen daar nog
altijd dankbaar voor.

•

Er sinds 1994 elke zondag van het buurtfeest een open klootschiettoernooi wordt
georganiseerd? Jong en oud kan hieraan deelnemen.

•

In 2001 door de MKZ-crisis alle activiteiten van het voorjaar en het buurtfeest werden
afgelast? Gelukkig kon het buurtfeest worden verzet naar september.

•

Er in 2002 een activiteitencommissie in het leven is geroepen die het bestuur
ondersteunt bij allerlei hand- en spandiensten tijdens de diverse activiteiten?
Zij verrichten achter de schermen veel werk.

Van links naar rechts:
staand:

Dinie Klein Bleumink, Joke ter Meer, Marga Hendriksen, Ria Hendriksen,
Annie Halfman
Zittend: Gerrit Arentsen, Gerrit Wassink en Henk Hendriksen
(niet op foto: Freddy de Graaff)

Wist u dat……….
•

Gerrit Wolsink de 50ste koning van De Bruil was? Hij derhalve graag op handen
gedragen wilde worden en wel een heel harem om zich heen wilde. Die heeft hij
gekregen, al was het maar voor even.

•

Er sinds 1981 een kogelvanger wordt
gebruikt bij het vogelschieten.
Deze is in samenwerking met andere
buurtverenigingen uit Mariënvelde,
Broek, de Veldhoek en de Ruurlose
schutterij gemaakt. Voorheen werd een
rechtop staande ladder gebruikt als
steun voor het schieten en vlogen de
kogels links en rechts langs de vogel het
veld in. Door gebruik van de
kogelvanger werd het vogelschieten een
stuk veiliger en voldeed hiermee aan de
strengere veiligheidseisen die de politie
hieraan stelde.

•

In 2000 een abrupt einde kwam aan het buurtfeest door hevige storm? De tent
werd tijdens het spätshoppen ontruimd en moest met behulp van allerlei
landbouwvoertuigen aan de grond worden gehouden.

•

Buurtvereniging De Bruil aanvankelijk alleen bestond uit de buurtschappen De
Bruil en Winkelerhoek. Tegenwoordig is de afstand zo groot geworden dat
iemand (we zullen geen naam noemen) er op de fiets 5 kwartier over doet om
van het begin van de Tolhutterweg naar de Vellerdijk te komen.

Kleurpl

Kleur de haan en win een leuke prijs.
Er zijn vier categorieën: tot en met 3 jaar, van 4 tot en met 6 jaar,
van 7 tot en met 9 jaar en van 10 tot en met 12 jaar. De kleurplaat kun je tot 15 mei a.s. inleveren
op basisschool De Driesprong in de speciaal daarvoor bestemde doos of bij Linda Mercelina,
Batsdijk 6a te Ruurlo. Prijswinnaars worden bekendgemaakt tijdens het buurtfeest.

Naam :___________________________________________________________
Adres :___________________________________________________________
Leeftijd:__________________________________________________________

De jubileumcommissie
Tijdens de algemene ledenvergadering van vorig jaar werd de jubileumcommissie in
het leven geroepen met als taak het diamantenjubileum van de buurtvereniging
mede vorm geven.
Eén van de wensen van het bestuur was de uitgave van een speciale jubileumkrant.
We zijn rond de tafel gaan zitten en dachten hierbij aan een kantje of 10. Maar nadat
we het archief hadden doorgespit bleek er iets meer over de afgelopen 60 jaar te
vertellen dan we aanvankelijk hadden gedacht. In dit boekje hebben wij getracht een
beeld te schetsen van hetgeen zich in 60 jaar buurtvereniging De Bruil en omstreken
heeft afgespeeld.
Het samenstellen van een krant is nog niet zo’n makkelijke opgave. Het bleek al
gauw dat we meer professionele journalistieke inbreng nodig hadden. Marije
Wenneke was al gauw bereid om haar helpende hand te bieden. Marije, bedankt
voor je hulp!!!!
Ook iedereen bedankt die hun foto’s beschikbaar hebben gesteld. Historische
vereniging Old Reurle, ook bedankt dat wij enig materiaal van jullie mochten
gebruiken.
En natuurlijk last, but not least, de sponsors en adverteerders. Zonder hun bijdrage
was de uitgave van dit boekje niet mogelijk geweest
We hopen dat u dit boekje met plezier heeft gelezen. Wij hebben er in ieder geval
met veel plezier aan gewerkt.
De jubileumcommissie

van links naar rechts
Staand: Dinie Hendriksen

Zittend:

Ruurlo, maart 2005

Anja Barenbrug
Gert Visschers
Wim Langenbarg
Henk van der Veen
Linda Mercelina
Ingrid Zieverink

