
    Buurtvereniging          

                   Boschoord 

                     85 JAAR 

 
Beste buurtgenoten, 

  

De zomervakantie loopt tegen het einde en het jubileumfeest komt steeds dichterbij. Dit betekend 
voor ons als commissie dat we vanaf volgende week wekelijks bij elkaar komen om de puntjes op de i 
te zetten. Zoals het nu lijkt kunnen alle activiteiten doorgaan ( joehoe!!) en hoeven we alleen nog te 
kijken hoe we het feest op de zaterdagavond door kunnen laten gaan, op een manier waarop we aan 
alle Corona-maatregelen voldoen.  

In de bijlage vinden jullie het (voorlopige) programma van het jubileumfeest weekend. Voor (bijna) 
alle activiteiten gaan wij met inschrijvingen werken, zodat we ook hierbij aan de Corona maatregelen 
kunnen voldoen. De inschrijflijsten komen tzt.  

Hans Evers gaat, met assistentie van Ben Nales en Addie Lanting,  foto’s maken van het 
feestweekend. Hierbij kunnen ze echter nog wel wat extra assistentie gebruiken, dus wie dit leuk 
lijkt, of hier vragen over heeft.  ( al is het maar een dagdeel) kan zich melden bij Ans Nales 
(ansnales1@gmail.com) of Hans Evers (hp.evers@ziggo.nl ) 

Bij deze wil ik ook nogmaals een oproep doen voor hulp! Tot nu toe hebben we nog maar een paar 
aanmeldingen ontvangen en we kunnen er veel meer gebruiken.  

* Zo hebben we deelnemers nodig voor Heel Boschoord Bakt (HHB). Dus wie voor vrijdag 17 
 sept wat lekkers wil maken (denk bijvoorbeeld aan lekkere broodjes, muffins, cake, taart 
 etc), kan zich vanaf nu aanmelden bij Anja Willemsma op a.willemsma@hotmail.com  Bij 
       vragen over HHB kunt u ook bij Anja terecht.  

* Ook hebben we veel mensen nodig die ons kunnen assisteren bij o.a. vlaggetjes  
 ophangen/afhalen, bardienst, begeleiden activiteiten, opzetten/ afbouwen feestterrein , 
 schoonmaken feestterrein, decoratie feestterrein/ brunch etc. Hiervoor kun je je aanmelden 
              bij Wanda Evers wandatapken@gmail.com  

Vele handen maken licht werk en alleen met jullie hulp kunnen we er een weekend om nooit meer 
te vergeten van maken, dus aarzel niet en meld je aan!   

 
 Je kan ook altijd een van ons aanschieten op straat ( Anja Willemsma, Ans Nales, Jan Seiken, 
               Harry Hassing, Manon Rolink,  AnneMarie Harding, Wanda Evers). 
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