
Programma overzicht 17e Lustrum Boschoord.           

Aanmelden voor (onderdelen van) het jubileumweekend kan tot uiterlijk 10 september via  

deze hyperlink of de hyperlink in de jubileummail van Boschoord.                                                                           

Betaling op rek.nr. NL 49 SNSB 0937673056 van Boschoord o.v.v. naam, adres, aantal volwassenen 

en kinderen.  

*PUB QUIZ                                                                                                 

vrijdagavond 17 september 20.15 – 22.00 uur.  

 Waar: bij het scoutinggebouw in een 

tent.                                                                              

Vragen: van gemakkelijk tot moeilijk.                                                                                                       

Hoe: in groepjes van minimaal 2 tot maximaal 5. Aanmelden via de hyperlink in de jubileum 

mail van Boschoord. Wil je graag meedoen, maar heb je geen groepje, neem dan eventueel 

contact op met wandatapken@gmail.com.                                                                                        

Prijsuitreiking: 22.10 uur.                                                                                                              

*STOEPKRIJTWEDSTRIJD                                                                  

zaterdagochtend 18 september 10.00–11.00 uur.  

  Waar: Molenkamp. Leeftijd: 2 t/m 12 jaar.                                   
Prijsuitreiking: 11.15 uur. 3 Leeftijdscategorieën.   

*KLOOTSCHIETEN in de Emmerdennen                                                       zaterdag 

van 10.00 – ca. 12.00 uur.  

                  
Start: bij de scouting. Parcours: ca. 3 km. Vlak terrein.                                                                                

Kleding: sportief (soms is het op de paden modderig).                                                                                        

    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsyEUBADlr-rJNzMfcBS3Rf7vNlipwdBCbml0LeqpxRn1qVQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsyEUBADlr-rJNzMfcBS3Rf7vNlipwdBCbml0LeqpxRn1qVQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsyEUBADlr-rJNzMfcBS3Rf7vNlipwdBCbml0LeqpxRn1qVQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsyEUBADlr-rJNzMfcBS3Rf7vNlipwdBCbml0LeqpxRn1qVQ/viewform?usp=sf_link


*BOSCHOORD CREATIEF  zaterdag 18 september  

Tentoonstelling speciaal t.g.v. het jubileum van Boschoord.         

Voor alle bewoners:  

Alied Nijp - Holman, Beeldhouwer, Molenkamp 19  
Zaterdagmiddag 18 september tussen 13.00 en 17.00 uur.  

Bronzen beelden, sculpturen.  

Van 14.00 – 15.30 uur muziek van harpiste Machteld Kerkmeester.  

  

                 

Zaterdagmiddag 18 september: 5 Verschillende workshops.   

Kies er één en geef je uiterlijk 10 september op via de hyperlink in de jubileummail van 

Boschoord.  

Wie het eerst komt, het eerst maalt!  

Aan de workshops zijn geen kosten verbonden.  

  

*Workshop 1:  Keramiek door Ria Stokman-Snijders   
Tijd: 14.00 – ca.15.30 uur  

Waar: Burg. Tijmesstraat 11  

  

                                                                                     
Wat gaan we doen: werken met klei > vogeltjes, duim potjes, vaasjes, schaaltjes, bloemetjes.  

Leeftijd: voor elke leeftijd.  

Max. aantal personen: 10 . Kleding: “werk”-kleding.  



Aanmelden uiterlijk 10 september via de hyperlink in de jubileummail van Boschoord.  

  

*Workshop 2:  Sacral Dance   o.l.v. Joke Vuurboom    
 Tijd: 14.00 – ca.15.30 uur  

Sacral Dance en/of Labyrint lopen.  

  

    
  

Waar: in de tuin van de fam.Vuurboom, Dennenlaan 44A  

Sacral Dance = dansen op een grasveld, los in de kring, meestal om een thema. Zonnedans op 

muziek van Bach tot Daniel Lohues.  

Voor jong en oud, van 8 tot 80 jaar. Niet vermoeiend, heel ontspannen.  

Na ontvangst geeft Joke uitleg over sacral dance en/of labyrint lopen. Er is een heel fraai 

labyrint in de tuin.  

Kleding: gemakkelijke kleding, eventueel laagjes voor als het warm wordt.  

Aanmelden uiterlijk 10 september via de hyperlink in de jubileummail van Boschoord.  

  

*Workshop 3: Schilderen met Ellen IJzerman-Vissia    

Tijd: 14.00 –  ca.15.30 uur  

Waar: Burg. Tijmesstraat  28. Binnen en/of buiten.  

Thema: Bos.  

  

                                
  
Acryl verf. Geen basiskennis nodig.  

Max. aantal deelnemers 6. Aanmelden uiterlijk 10 september via de hyperlink in de 

jubileummail van Boschoord.  

Kleding advies: oude of beschermende kleding.         



  

Ellen heeft op het moment een tentoonstelling in de Oostermarke.    

*Workshop 4: Bloemsierkunst door Inge Schonewille                                            
Thema: De Boschkrans Tijd: 14.00 – ca.15.30 uur        

                   Waar: Scoutinggebouw  

Wat gaan we doen: we maken een najaarskrans voor aan de wand of op tafel met al het  

moois wat de natuur ons dan biedt.                                                                                                            

Max. aantal personen: ca.10.                                                                                                                           

Je kunt eventueel een schaal meebrengen, waarop de krans kan liggen.                          

Aanmelden uiterlijk 10 september via de hyperlink in de jubileummail van Boschoord.  

*Workshop 5: Boetseren o.l.v. Aly Scheper  
Tijd: 14.00 – ca.15.30 uur  

Waar: Burg.Tijmesstraat  49. Buiten in de tuin.  Eventueel onder party-tent.    

  
            

       

      Wat doen we: portret van klei boetseren.  
        

      Leeftijd: elke leeftijd.  

      Max. aantal personen: ca 10.  

      Kleding: bijv. schort.  

      Uiterlijk 10 september aanmelden via de hyperlink in de          

jubileummail van Boschoord.  

  

*LASER GAMEN zaterdag 15.30 – 18.30 uur  

 Waar: bij scoutinggebouw  



Leeftijd: 6 – 18 jaar.  

Aanmelden uiterlijk 10 september via de hyperlink in de jubileummail van Boschoord.  

*BBQ op het feestterrein van 18.30 – 20.30 uur  

 
                     

Voor jong en oud. Met zitplekken voor iedereen en routing naar bbq en buffet.                   Ook 

voor vegetariërs.   

Aanmelden uiterlijk 10 september via de hyperlink in de jubileummail van Boschoord.  

  

*KINDERDISCO zaterdag van 19.45 – 20.30 uur 

  
Kinderen mogen verkleed komen. Graag aanmelden via de hyperlink.  

  

*FEEST… “VOUTE PARTY” van 21.00 – 24.00 uur.  
Muziek: voor elk wat wils! 2 dj’s zullen zorgen voor een bijzonder gezellige avond. Er is geen 

dresscode, maar foute kleding mag.  

 
  



Aanmelden uiterlijk 10 september via de hyperlink van de  jubileummail van Boschoord.                

                                                                                                                               

  

*BRUNCH zondag 19 september 11.00 – 12.30 uur.  

Als afsluiting van het Lustrumweekend nog een keer samen brunchen op het feestterrein. Via 

foto’s op een scherm kijken we terug op onze activiteiten. Hans Evers laat ons ook nog foto’s 

zien van vorige lustrums.   

Aanmelden uiterlijk 10 september via de hyperlink in de jubileummail van Boschoord.  

                                                 

  

De lustrumcommissie wenst alle Boschoorders een gezellig feestweekend.                             

Anja Willemsma, Anne-Marie Harder, Ans Nales, Harry Hassing, Jan Sijken, Manon Rolink en 

Wanda Tapken.  

                                                                                                                                                                       

       Buurtvereniging            

                    Boschoord                       

85 JAAR  

  


