
     Buurtvereniging                                

Boschoord                        85 JAAR  

        U I T N O D I G I N G  
17e  Lustrum Boschoord        17, 18 en 19 september 2021  

Beste buurtbewoners,  

Binnenkort vieren we het 85-jarig bestaan van onze buurtvereniging. De 

jubileumcommissie denkt een afwisselend en leuk programma te hebben 

samengesteld voor jong en oud. Bij het organiseren van het jubileum hebben 

we rekening gehouden met de RIVM maatregelen betreffende corona.             

Het lustrum brengt ook kosten met zich mee. Het grootste gedeelte wordt 

gefinancierd door de buurtvereniging zelf. Daarnaast zijn er bijdragen van de  

gemeente. Het jubileum wordt in natura gesponsord door Jumbo  

Weerdingerstraat, Hofman Groente & Fruit en Chinees Restaurant Oriental  

Delight.                                                                                                                                       

Bij twee programmaonderdelen in het lustrumweekend zijn alle                                                    

Boschoorders welkom. Daar zijn dan geen kosten aan verbonden. Het betreft 

de opening van het jubileum op vrijdagavond en de expositie van Alied Nijp op 

zaterdagmiddag.   

          Vrijdag 17 september  
19.00 uur Opening door burgemeester Eric van Oosterhout en welkomswoord 

door de voorzitter van de buurtvereniging Henk Schutte bij de gedenksteen in 

de Molenkamp.   

Aansluitend is er voor alle Boschoorders bij het scoutinggebouw aan de 

Dennenlaan koffie/thee en zoetigheden van Heel Boschoord Bakt.  

P R O G R A M M A voor het JUBILEUM                            



Voor activiteiten met een * geldt 10 september als uiterste inschrijfdatum 

waarbij geldt: VOL=VOL (dit i.v.m. RIVM richtlijnen)  

Inschrijven kan via de hyperlink in de mail van Boschoord of klik hier  

  

Vrijdagavond 17 september:                                                             

20.15 - 22.00 uur Pub quiz (met snack en drankje). *  

Zaterdag 18 september:                                                                                                 

10.00 uur Klootschieten in de Emmerdennen. *                                                   

10.00 uur Stoepkrijtwedstrijd (2 tot 12 jaar)*.  

13.00 -17.00 uur Expositie bronzen sculpturen Alied Nijp-Holman, M’kamp 19.           

                       Tussen 14.00 en 15.30 uur harpmuziek van Machteld Kerkmeester.      

Alle Boschoordbewoners zijn hier welkom. Svp wel aanmelden.  

                                                                                                                                              

13.30 -15.30 uur Workshops keramiek, sacral dance, schilderen, 

bloemschikken, boetseren.*    

15.30 – 18.30 uur Lasergamen (6 tot 18 jaar) * met poffertjeskraam bij                

scoutinggebouw.                                                                                                                 

18.30 – 20.30  uur BBQ op het feestterrein bij het scoutinggebouw*.                       

19.45 – 20.30 uur Kinderdisco op het feestterrein. *                                                       

21.00 – 24.00 uur Feest. Voute Party. *  

Zondag 19 september:                                                                                                       

11.00 – 12.30 uur Brunch * met foto’s van de afgelopen dagen en vorige 

lustrum op een scherm.  

Aanmelden: voor onderdelen met een * via de jubileum mail van Boschoord. 

Daar staat ook meer informatie over de verschillende activiteiten.   

Indien geen mail, dan voor aanmelding van een activiteit bellen met Anja 

Willemsma (06 53706789), bij voorkeur na 19.00 uur. Dit nummer kun je ook 

bellen, wanneer je niet zo mobiel bent en graag opgehaald wilt worden.  

De kosten voor het hele weekend: €10.00 p.p., basisschoolleerlingen  €5.00 

p.p. overmaken op rek.nr. NL49SNSB 0937673056  van Boschoord o.v.v. 

naam, adres, aantal volwassenen en kinderen.  

Aanmelden voor het lustrum en voor de activiteiten uiterlijk 10 september 

via deze hyperlink, maar ook via de hyperlink in het jubileum e-mail bericht 

van Boschoord.  
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