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Woordje van het bestuur
Van het bestuur,
Bijna het einde van het jaar, dus weer even terugkijken op het afgelopen seizoen. Het blijkt steeds
moelijker te worden om voldoende mensen bij onze evenementen te krijgen zo hebben we een aantal
activiteiten moeten verplaatsen en zelfs een tweetal af moeten lassen. Ondanks dat we proberen een zo
breed mogelijk scala aan evenementen aan te bieden met ook andere activiteiten zoals Reuvekamp
bloemschikken blijken deze niet aan te slaan.
Uit de enquête onder onze leden blijkt dat met het wel erg op prijs wordt gesteld dat er een
buurtvereniging is, maar hoofdzakelijk komt men er voor de kinderactiviteiten, welk dan ook goed
bezocht worden. Zo is de interesse voor het toneel sterk tanende, welke ons noopt tot een andere manier
van organiseren volgend jaar.
Op dit moment hebben we 2 kandidaat leden welke ons willen versterken in de naam van Reina Krol en
Bettie Walstra. Marieke gaat ons gedurende het seizoen 2017 verlaten, Reinder Jan was nog steeds actief
bij bepaalde activiteiten, maar daar stopt hij nu mee. We zijn er dus nog niet en kunnen best wat hulp
gebruiken. Komend jaar willen we weer een groot feest houden wat betekent dat er het nodige
georganiseerd moet worden, het activiteiten team samen met het bestuur proberen daar weer iets moois
van te maken.
Zoals gebruikelijk gaan we ook weer een attentie brengen aan de ouderen. We hebben een lijst met
geboorte data, doch ondanks herhaalde verzoeken van onze kant hebben nog niet alle ouderen van 65+
zich geregistreerd. Het probleem is dat wij aan de buitenkant van iemand niet zijn leeftijd kunnen
schatten, want die 65 plussers zien er nog wel jong uit. Degene die niet op de lijst staan kunnen we echter
ook geen presentje brengen hoe vervelend wij dat ook vinden.
Op maandag 23 januari 2017 hebben we weer onze jaarlijkse ledenvergadering, dus noteer deze datum
maar alvast in de nieuwe agenda.
Fijne feestdagen en een gezond 2017 Het bestuur

Spycetive:
Woensdagmiddag in de herfstvakantie moesten we ons om
14.00 uur verzamelen bij de Wollegras. Daar begon het misdaadspel.
De dag ervoor hadden we al een envelop met geheime informatie gekregen.
Daarin stond geheimtaal die we nodig hadden bij onze missie.
Voordat we op pad gingen kregen we een filmpje te zien, daarin werd
uitgelegd wat we moesten doen om de persoon, die ontvoerd was,te kunnen
bevrijden!!!!!
We hadden een routekaart gekregen, onderweg kwamen we enveloppen met
opdrachten tegen, de uitkomst van die opdrachten waren cijfers.
Deze cijfers hadden we nodig bij het invoeren van de coordinaten, zo konden
we
ontdekken waar de ontvoerde persoon was.
Onderweg kregen we ook telefoon, we kregen aanwijzingen, maar soms kregen we ook
te horen dat we op moesten schieten.
Na 3 uur speuren konden we alle cijfers invoeren en kon de gegijzelde persoon
worden we bevrijdt. Hij bleek in een container te zitten!!!!!
Het was een gezellige, leuke , spannende middag!!!!
Groetjes van Twan Wardenier.

Buurtquiz
Zaterdag 8 oktober jl. was het weer zover, de jaarlijkse buurtquiz.
Wij, De Potters togen met onze Joker (gemaakt door Marleen) naar het AOC Terra om de strijd aan te gaan
tegen 6 andere teams.
Voorafgaand aan een vraag (allen cryptisch omschreven) moest je aangeven of je de Joker wilde inzetten.
Wij kozen voor de vraag “daar zit muziek in”. Achteraf gezien geen goede keuze daar we meer dan de helft
van deze vragen niet goed hadden (tja).
Halverwege de avond werd er bekend gemaakt wie de origineelste Joker had.
Dat waren….. De Potters, de prijs een bittergarnituur lieten wij ons natuurlijk lekker smaken.
Na de laatste vraag, in totaal 12 met vragen over o.a. de plaatsnaamborden van Wolvega, paardenrassen,
muziek, een proefsessie met allerlei “heerlijke” drankjes, volksliederen en Stellingwarver uutdrokkingen
werd het tijd voor de uitslag.
En u raadt het al (anders hadden wij dit stukje niet geschreven) de 1 e prijs was voor De Potters……
En zo togen wij rond middernacht weer huiswaarts met niet alleen onze Joker maar ook met de
felbegeerde Wisselbeker.
Het was weer een geslaagde, gezellige avond, een compliment voor de samenstellers van de quiz en het
bestuur van de Senne!
Henk, Petra, Jaap, Marleen, Jan en Anja (De Potters)

Speurtocht
Op zaterdag 29 oktober was de jaarlijkse speurtocht. Sinds enkele jaren zijn wij met de kinderen trouwe
bezoekers van deze activiteit. Spannend om met z’n allen in het donker door het bos te gaan.
Ondanks dat we in het bestuur zitten weten ook wij niet waar we naartoe gaan. Zo was het dit jaar ook
weer een verrassing. Na ons gemeld te hebben reden we dit jaar naar De Kuinre. Met een kop koffie achter
de kiezen gingen we het bos in. Een papier met aanwijzingen en een zaklamp in de hand, duiken we het
duister in. Mijn meiden, 9 en 6 jaar oud, vinden het reuze spannend. We lopen over het kabouterpad en
noteren alles wat we tegenkomen. Punaises in de boom? Tellen maar. Plastic zak op de grond, noteren
maar. Met een boek vol aantekeningen komen we na anderhalf uur terug in het restaurant. We bestellen
een patatje of snert en gaan aan de slag met de vragen.
We zwoegen op de vragen en vullen alles zo goed mogelijk in. Even later zijn alle groepen terug en volgt de
uitslag. Onze groep heeft de meeste vragen goed en wint de hoofdprijs, een heerlijk snertpakket.
Natuurlijk worden de organisatoren, Willem vd Veen en Tjalke de Jong bedankt met een bloemetje. Na een
biertje gaan we weer op huis aan. Weer mooie herinneringen gemaakt met m’n kinderen, super.
Jaco van der Wal

Ochtendwandeling
Zondagochtend 13 november was het weer zover: de jaarlijkse
herfstochtendwandeling.
Ook dit jaar onder leiding van ‘onze eigen boswachter’ Andries.
Dit keer was het bos in de Eese onze bestemming.
Andries wist weer veel te vertellen over de geschiedenis van dis uitgestrekte bos.
In dit gebied liggen nog zwerfkeien uit de laatste ijstijd. Die zwerfkeien waren
vroeger o.a. een ontmoetingsplaats voor rechtspraak. Het gebied werd duizenden
jaren geleden al bewoond. Hiervan getuigen de grafheuvels die in het gebied liggen.
De acht grafheuvels, nu begroeid met heide, herbergden de doden die zittend of
hurkend met gebruiksvoorwerpen werden begraven.
Dit landgoed is ontstaan in de Middeleeuwen als leengoed en werd bewoond door
Hendrik van Eese. Deze edelman gebruikte het gebied als jachtterein. Een deel van het woeste terrein
werd gebruikt als landbouwgrond. In de 15e eeuw had dit landgoed een
eigen status als 'heerlijkheid' wat o.a. betekende dat er eigen wetten
golden. In één van de tuinen van het landgoed, de galgentuin, werd recht
gesproken en het bijbehorende vonnis uitgevoerd. In 1923 kwam het
landgoed in bezit van de familie Van Karnebeek, een toenmalige
minister. Om de kosten van het landgoed te kunnen betalen wordt op
een deel van het land moderne landbouw toegepast.

Ook deze ochtend was er weer flink veel belangstelling en ook van alle leeftijdscategoriën.
We waren met zo’n 40 mensen, de helft daarvan kinderen.
We kwamen onderweg weer veel verschillende soorten
paddestoelen tegen.
Ook lagen er nog flink veel tamme kastanjes, heerlijk om te poffen
in de oven!
Bij terugkomst in het Terra collega stond de brunch weer klaar.
Andries en alle belangstellenden: bedankt dat jullie er weer bij
wilden zijn, graag tot de volgende ochtendwandeling!

Avondje bowling met de Buurtvereniging.
Op 26 november hebben we een gezellige avond gehad tijdens de
jaarlijkse bowling avond.
Vijf teams hadden zich aangemeld met hier en daar een solist. Deze
werden onder gebracht bij de andere teams.
Om acht uur werden we welkom geheten door Redginald , waarna de
strijd “kon losbarsten”.
Wij – Hassings_ hadden ons ingeschreven als team met de naam
FAMILYPOWER. Dat bleek achteraf geen gekke naam te zijn.
Onze start was niet veel belovend; na de eerste bal van Jarno crashte
onze baan. Luuk Leggedoorn wist de kegels en de baan snel te reanimeren, maar kon toen nog niet
bevroeden dat hij dat daarna nog een keer of zes moest doen. Moe van de ingelaste wandeltochten, besloot
hij dat we moesten verhuizen naar baan zes. Dat was best wel jammer,dachten we, want op baan 1
kwamen we best al tot hoge scores.
De sfeer was prima, en het niveau erg hoog van zo goed als alle spelers. Want het valt toch heus nog niet
mee om deze kwaliteit te leveren op speciale schoenen waar half West Stellingwerf in heeft lopen te
zweten , en denk eens aan al die vingers die in de gaten van de ballen verdwijnen. Ballen die altijd te
zwaar of te licht zijn, en waarvan je na een half uurtje al gauw een gezwollen duim krijgt.
Maar ja, na even drie uurtjes weken in een warm Biotex sopje ben je ook weer van die ellende en alle
aanverwante bacteriën af
De schoenen zaten trouwens heel lekker: ik moest er wel twee keer op gewezen worden, om ze weer te
verruilen voor mijn eigen schoenen aan het einde van de avond
Gezelligheid kent geen tijd, en de mededeling op de monitor ”uw
speeltijd is voorbij” kwam dan ook voor het gevoel te snel.
Het team van Nick, Madelon, Armand, Kischan, Roy en Willem hadden
de derde plek (1198 punten na 2 games). Het team van Jan , Saskia,
Rolf, Linda, Danielle en Redginald waren tweede met 1214 punten.
FAMILYIPOWER werd eerste met 1227 punten.
We hebben daarna nog even gezellig nagezeten en nagepraat. Roel
heeft de wisselbeker meegenomen. Het was een leuke avond.
Organisatie hartelijk dank hiervoor.

Sinterklaasmiddag
Op 27 november was het dan weer zover. Sinterklaas bracht een bezoek aan onze
buurtverening. Om 15.00u zaten er ruim 40 kinderen klaar voor een bezoek van
Sinterklaas. Na een kort welkomswoordje van Tjalke kregen we bericht dat
Sinterklaas in de buurt was. Dus het lied: ‘Sinterklaasje kom maar binnen met je
knecht’ werd ingezet.
Een aantal kinderen mochten bij Sinterklaas komen voor een kort gesprek, verder
werd er door de kinderen en de pieten volop gezongen en gedanst. Aan het einde
van de middag kregen alle kinderen een cadeautje. Meer foto’s zijn te vinden op
de website.

Verjaardagen
Januari:
3
Caitlyn Fraterman
5
Jelte Peters
5
Ylsa Jonker
9
Lynn Bosma
11
Sem Wardenier
19
Troy Zegers
28
Ties Farnholt
29
Joyce vd Veen

7
3
9
1
7
5
2
6

Februari
10
Alysa Augustinus
17
Deyanna van Dreumel
17
Demy Mol
18
Jurre Koehoorn
26
Silvan Ensing
28
Tess Wieringa

6
8
4
6
9
8

Maart:
2
3
7
8
11
16
25

Julan Ensing
Daan vd Walle
Jelger Hulstijn
Joris de Boer
Ryan Augustinus
Heyden Pen
Kayla van Rooijen

5
2
9
5
4
5
7

April
15
20
28

Sven Drenth
Liam vd Honing
Julan Ensing

7
2
5

Kalender 2017:
17 – 18 januari
23 januari
4 februari
Maart
15 maart
8 april
15 april
Mei
23-24-25 juni
28 oktober
November
17 november
November
December

Bloemschikken
Jaarvergadering
Monkey town
Toneelavond
Jeugd bowlen
Buurtquiz
Paaseieren zoeken
Bloemschikken
Grote feest
Speurtocht
Herfstwandeling
Buurtbowlen
Sinterklaasmiddag
Bloemschikken

Email adressen:
Deze nieuwsbrief wordt zoveel mogelijk digitaal verzonden. Heeft u een email adres en deze is nog niet
bekend bij onze buurtvereniging? Geef deze door via: desenne@hetnet.nl
Deze nieuwsbrief is huis aan huis verspreid. Wilt u na het lezen van deze nieuwsbrief lid worden van de
buurtverening, stuur dan een mail naar desenne@hetnet.nl

