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de Zwart Witten 
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redactie: Harm Oosterbaan tsjerkebuorren 3 

 

Jaargang 53 nummer 15 

India mocht niet op blote voeten 
spelen 

 

India, dat in 1947 haar onafhankelijkheid had veroverd op Groot-Brittannië, wilde 
haar nationale elftal naar de Wereldbeker eindronde in Brazilië in 1950 sturen. 

 
Echter, het land trok zich terug toen bleek dat de FIFA de spelers niet toestond 
om met blote voeten de wedstrijden te spelen. India moet zich nu nog voor de 

eerste maal plaatsen voor een eindronde. 



  

 

 

 

 

 

 

Uit de bestuurskamer 
Voor het jubileum op 27 april zouden wij de K.N.V.B. vlag ophangen, tot 

onze schrik was hij nergens te vinden. Voorheen hadden we er zelfs twee, 1 

met de tekst Oldeboorn en 1 met Oldeboom. Wie weet waar deze vlaggen 

zijn gebleven. Bel even met 631605. 

 

90-jarig jubileumfeest  

VV Oldeboorn 
“Welkom, leden, oud-leden, sponsoren, vrijwilligers en alle anderen die 

onze club een warm hart toedragen”. Dit waren de openingswoorden van 

voorzitter Jan Nijdam bij het jubileumfeest, gehouden ter ere van het 90-

jarig bestaan van onze club. En dat de club een warm hart wordt 

toegedragen was te merken aan de hoge opkomst bij deze festiviteiten. Aan 

het begin van de middag was er voor de jeugdleden een spelcircuit en voor 

de allerkleinsten was een springkussen aanwezig. In de feesttent werden 

ondertussen de eerste gasten ontvangen met koffie en oranjekoek en werden 

herinneringen aan lang vervlogen tijden opgehaald. Om 14.30 uur opende 

Jan het feest. Hij refereerde in zijn toespraak aan de hoogte en dieptepunten 

van de club en de sociale en gezellige rol die de club vervult in Aldeboarn. 

Harm werd bedankt voor het werk besteed aan het naslagwerk van de 

afgelopen 90 jaar. Een prachtige aanvulling op het boek ‘de derde helft’ van 

Sjieuwe Huisman. De teamgeest van de club kwam duidelijk naar voren na 

de brand in de kleedkamers. Met heel veel inzet van vrijwilligers, sponsoren 

en een strakke financiële planning staat er nu een prachtige accommodatie. 

De officiële opening zal plaatsvinden wanneer ook het B-veld, de entree en 

de verharding zijn gerealiseerd. Hier zal zeker ook de nodige aandacht aan 

worden besteed. De bouwploeg heeft een bijzondere prestatie geleverd, 

daarom hebben we besloten om dit jaar de beker van verdienste uit te reiken 

aan deze groep. Haaye van der Heide heeft als projectmanager en stuwende 



  

kracht de troepen aangevoerd  en ontvangt de beker dan ook als 

vertegenwoordiger van alle vrijwilligers die meegeholpen hebben.  Tot slot 

bedankt Jan een ieder voor zijn komst en geeft hij het woord aan de 

ceremoniemeester Hein Akkerman.  Yme Rodenburg, lid van het eerste uur, 

kreeg het eerste exemplaar van het naslagwerk uitgereikt door Harm, een 

mooi moment! De nieuwe kantine kon worden bezichtigd en dat leverde 

veel positieve reacties op. In de kantine was een klein overzicht van de 

geschiedenis van VV Oldeboorn te zien. Om 15.30 uur de aftrap van Oud 

Oldeboorn tegen Oud Akkrum. Een leuke wedstrijd die met 1-0 door 

Aldeboarn werd gewonnen. In de feesttent stonden na de wedstrijd heerlijke 

soep en broodjes klaar. Waar ook gretig gebruik van werd gemaakt. Tot slot 

de beentjes van de vloer. Een geweldig feest, daarvoor hulde en dank aan de 

activiteitencommissie, de vrijwilligers en Moeke de Bruin. 

 Noteer vast in je agenda:  

Om iedereen te bedanken voor zijn / haar inzet voor 

de club in het afgelopen seizoen, wordt er op 17 

augustus voor alle leden, sponsoren en vrijwilligers 

een barbecue gehouden.  

Deze is geheel op kosten van de club! 

 Consumpties die in de kantine genuttigd worden 

moeten direct worden afgerekend!! 

Wedstrijdprogramma 
Zaterdag 25 mei 
Langezwaag C1 – Oldeboorn C1 11.00 

Oldeboorn E1 – SJO Bolsward E5 10.00 

Oldeboorn F1 – GAVC F3  09.00 

Zondag 26 mei  

Jubbega 3 – Oldeboorn 2  10.00 

Tijnje 3 – Oldeboorn 3   10.00 

Donderdag 30 mei 

Oldeboorn 3 – LSC 6   19.30 

Zaterdag 1 juni 

Langweer D1 – Oldeboorn D1  09.00 

Zondag 2 juni  

Oldeboorn 2 – Nieuweschoot 3  11.00 

Zondag 9 juni 

Heerenveen 6 – Oldeboorn 3  10.00 



  

WEBSITE NIEUWS 
Onze website werd in de maand april keer 733 bezocht. Maar liefst 499  

personen waren hier verantwoordelijk voor. Bezoeken per landgebied: 

Nederland (692x), VS(4x), Australië (14x), Duitsland(12x), België (2x), 

China (1x), Nieuw Zeeland (2x), Zweden (3x), Canada (2x) en Frankrijk 

(1x). Uit Nederland was de top 10 bezoeken per plaats,  tussen haakjes 

vorige maand: 

Amsterdam 187 (54) 

Heerenveen 57 (65) 

Akkrum 51 (63) 

Drachten 40 (48) 

Leeuwarden 35 (42) 

 (not set) 26  

Gorredijk 26 (22) 

Groningen 26 (46) 

Sneek  24 (20) 

Joure  21 

 

Overzicht 
Oldeboorn 1 heeft de competitie toch nog een waardig slot weten te geven. 

In de laatste thuiswedstrijd werd sc Franeker met 2-0 verslagen. Een week 

eerder was Irnsum helaas met 4-2 te sterk. Degradatie voor onze jongens 

was al eerder een feit. Hopelijk weten ze onder leiding van de nieuwe 

trainer Piet de Winter (die hopelijk wel wat zomerse temperaturen 

meebrengt…) een goed figuur te slaan in de 5
e
 Klasse, en is men binnen 

afzienbare tijd weer terug in de 4
e
 Klasse. Vanaf deze kant wens ik de 

huidige trainer Geert Goerres veel succes in z’n verdere trainersloopbaan en 

uiteraard ook veel gezondheid. Geert (Danske Fisker) tot ziens, het ga je 

goed !!! Oldeboorn 2 heeft in de laatste 4 wedstrijden helaas maar 1 puntje 

bij elkaar weten te sprokkelen (de wedstrijd van 19 mei j.l. tegen 

Heerenveen heb ik nog geen uitslag van). Het waren overigens maar kleine 

nederlagen te weten VWC 2 (1-0), Tijnje 2 (1-0) en De Blesse 3 (1-3). 

Afgelopen vrijdag wist men Tijnje ook nog op 0-0 te houden. De laatste 

plaats zullen ze niet meer verlaten dit seizoen. Er resten nog 2 wedstrijden. 

Zondag a.s. naar Jubbega en op zondag 2 juni sluiten ze het seizoen thuis af 

tegen Nieuweschoot 3. Twee lastige wedstrijden, maar hopelijk wordt het 

puntentotaal van 4 toch nog wat opgeschroefd. Gaat Oldeboorn 3 het dan 

toch redden? Sinds afgelopen weekend zijn ze koploper!! Na winst op resp. 

Joure 3 (4-2), SWZ 5 (2-1) en ONB 4 (2-1), speelde men afgelopen zondag 



  

gelijk tegen LSC 6 (1-1), maar men heeft nu wel de koppositie in handen, 

en daarbij enkele naaste belagers van zich afgeschud. Komende zondag 

spelen ze de uitwedstrijd tegen laagvlieger Tijnje 3 en een week later 

kunnen ze onder het toeziend oog van Marco van Basten in Heerenveen (de 

rode lantaarndrager) de titel pakken, als alles volgens plan verloopt. Wordt 

het dit jaar de tractor met wagen van Meinie Kleefstra, of heeft Pieter 

Poepjes nog een “aardige sleep” in gedachten??? Oldeboorn C1 laat het 

toch wel een beetje afweten deze competitie. Het aantal van 8 punten uit 9 

wedstrijden levert een 4
e
 plaats op, maar ook een gat met de nummer 3 van 

maar liefst 10 punten. Er is duidelijk sprake van de bovenste 3 en de 

onderste 3. De laatste wedstrijd spelen ze zaterdag in en tegen Langezwaag. 

Om het seizoen toch niet geheel in mineur af te sluiten, zullen ze deze 

wedstrijd gaan winnen. Oldeboorn D1 is “periodekampioen gelijke spelen” 

geworden. Deze werden behaald tegen resp. Langweer D1 (3-3), SJO 

WTTC D3 (4-4) en CVVO D4 (2-2). Nog 2 wedstrijden te gaan en hopelijk 

evenzoveel overwinningen, dan kunnen jullie het seizoen goed afsluiten. Te 

beginnen op zaterdag 1 juni in Langweer. Mogen we dan nu even aandacht 

voor Oldeboorn E1?? De eerste overwinning is binnen!!!! TOP ’63 werd 

met maar liefst 1-3 van de mat geveegd!!! Afgelopen zaterdag leden ze 

helaas weer een nipte nederlaag tegen Thor (10-2), maar dat mag de pret 

niet drukken. Komende zaterdag gaan ze het kampioensfeestje van SJO 

Bolsward verpesten, door gewoon van ze te gaan winnen, anders kost het 

ons cluppie ook nog bloemen……Daarna zit het seizoen er voor deze ploeg 

ook op. Dus zaterdag na afloop patat !!!!! Snoeshaan here they come !!! 

Oldeboorn F1 staat helaas ook nog op 3 punten, maar dat aantal wordt in 

de laatste thuiswedstrijd zaterdag a.s. tegen GAVC verdubbeld!!! Tegen 

Joure en Oudehaske kwam men helaas net iets te kort (8-0 en 2-0), maar 

ook voor jullie geldt zaterdag a.s. “bij winst kan het frituur bij de Snoeshaan 

ook aan”!!! Daarnaast zorgt “directeur” Harm ervoor dat er genoeg ijsjes in 

de diepvries liggen voor komend weekend. Allemaal maar weer veel succes 

en vooral veel plezier deze laatste wedstrijden, en draag je voetbalshirt 

altijd achterstevoren, dan weet de tegenstander nooit of je komt of gaat. 

Piet 

 

Na een voetbalwedstrijd, loopt een voetballer naar de scheids en 

vraagt: "Heb je even 5 seconden?" Scheids: "5 seconden wel ja." 

Voetballer: "Vertel me nu maar alles wat je van voetbal weet!" 

 
Ik ben niet echt bijgelovig zegt de trainer maar nu we 13-0 

achterstaan zie ik de toekomst somber in. 



  

Uit onze geschiedenis (50) 
De clubkrant begint weer aardig te 

”lopen”.  In het begin hebben we wat 

moeite gehad om aan kopie te komen. Het 

is dacht ik een duidelijke zaak dat je 

zonder kopie geen krant kunt maken. 

Daarom zijn we blij met de kopie. Alléén, 

............. zijn de meeste leden het redactie 

adres vergeten.  `s Maandagsavonds zie je Geert dan ook als een soort 

inspecteur DERRICK door het dorp rijden om hier en daar wat kopie “op te 

speuren”!! Er kan nl. wel wat kopie bi j HANS BRANDSMA liggen 

of......... misschien ligt er ook wel wat bij LEO of bij een van de typistes, en 

het is ook niet uitgesloten dat men wat kopie bi j de secretaris in de bus 

gedaan heeft?????????? Erg lastig dus. Niet dat we te beroerd zijn om te 

lopen, maar nogmaals het is erg lastig. Ik zal proberen uit te leggen 

waarom. Als je nu clubblad no : l eens even voor je neemt zul  je zien dat na 

pagina l pagina 2 komt. (Nu begint iedereen zich achter zijn oor te krabben 

en denkt; “Leo zit weer leuk te swetsen want dat is toch logisch ) Prima 

want dat is ook logisch. Maar....... je zult zien dat aan pagina 1, pagina 16 

vast zit,, Kijk..... en dit is toevallig NIET 1ogisch. Neem je b.v. clubblad no: 

2 dan zul je zien dat aan pagina 1 pagina 16 zit. Elke week kan een krant 

dus anders zijn- en dat is afhankelijk van de hoeveelheid kopie. 0p één vel 

papier staan dus vier pagina,s. Heb ik nu 5 pagina,s met tekst dan moet ik 

dus wat gaan rommelen. Zou ik die 5e pagina zo afdrukken dan moet ik aan 

het tweede vel beginnen en blijven er dus 3 blanke pagina,s over en dat kan 

dus niet. Willen we dus elke week snel een krant uitgeven, dan is het van 

groot belang dat we ook snel weten hoeveel tekst we hebben. Iedereen die 

kopie inlevert kan dus de snelheid van de krant bevorderen door: 

            1e. De kopie op tijd in te leveren. 

                  Dus voor maandag avond 8 uur, 

            2e. Door de kopie op het juiste adres in te leveren. 

                  Dus bij: GEERT DE VRIES SKOALLEREED 17 

Lever je de kopie na 8 uur in dan loop je het risico dat het verslag een week 

later in de krant komt. Ik hoop dat ik voor iedereen duidelijk ben geweest,. 

Het maken van wekelijkse clubkrant, neemt nog al wat tijd. Maar met een 

beetje goede wil van iedereen (vanaf het onbekend of miskend talent tot de 

jongste  F pupil ) moet het toch haalbaar zijn om op tijd een clubkrant uit te 

geven. 

DUS DENK EROM 

SKOALLEREED 17 



  

Mocht je over een schrijfmachine beschikken dan kun je en mag je het 

verslag ook getypt inleveren. Maar................  dan moet het wel in de krant 

passen. 

DAT WIL ZEGGEN NIET   BREDER DAN 14 CENTIMETER    LEO 

 

Eindstand 1981-1982 1e klasse  

01 Black Boys     22-34 54-13 

02 Geel Wit     22-30 33-16 

03 Akkrum     22-27 40-22 

04 Sport Vereent  22-27 34-25 

05 Mildam     22-23 39-37 

06 Haulerwijk     22-22 27-31 

07 Langezwaag     22-21 39-41 

08 HDT     22-20 19-27 

09 Terschelling     22-18 33-36 

10 Oldeboorn     22-16 25-47 

11 Bakhuizen     22-15 20-40 

12 Robur     22-11 21-40 

 

Wedstrijdverslagen 
Irnsum wint moeizaam van Oldeboorn 

Na vorige week een nederlaag te hebben geleden tegen Surhuisterveen, 

stond deze zondag de thuiswedstrijd tegen Oldeboarn op het programma. 

Voor Irnsum een goede kans op drie punten in deze derby, want Oldeboarn 

staat stijf onderaan en is al gedegradeerd. Direct vanaf het beginsignaal van 

de scheidsrechter was de thuisploeg de bovenliggende partij. Op het 

middenveld en in de achterhoede werd de bal rustig rond gespeeld, wat 

soms misschien iets te lang duurde. Alex Dijkstra bracht daar met een lange 

bal op Alex Keskin verandering in. Keskin nam de bal goed mee aan de 

rechterkant, en wist het leer vervolgens op fraaie wijze bij de instormende 

Remco den Dulk op het hoofd te leggen. Den Dulk zorgde met een harde 

kopbal voor de verdiende Irnsumse voorsprong, 1-0. Hier bleef het niet bij 

voor de thuisploeg. Julius Huistra wist na een fraaie voorzet van de 

linkerkant over te koppen, en Alex Keskin en Evert Boersma faalden beide 

oog in oog met de keeper. Gelukkig voor Evert Boersma mocht hij zich 

later revancheren voor z’n gemiste kans. Met de bal aan de voet stormde de 

buitenspeler over de rechterflank, om vervolgens een voorzet te kunnen 

geven.  Verrassend genoeg voor de doelman van Oldeboorn vloog deze 

voorzet er bij de eerste paal in één keer in, 2-0. Na deze vergroting van de 

voorsprong, was er nog een meevaller voor Irnsum. Bij de uitploeg zou 

iemand hebben nagetrapt, waardoor deze speler met rood van het veld 

moest. Na commentaar op de leiding mocht ook de trainer van Oldeboorn 

het veld verlaten. Zoals wel vaker dit seizoen had de thuisploeg het in de 

tweede helft een stuk lastiger. Voorin werden vele kansen gemist, waardoor 

Oldeboorn hoop bleef houden op een goed resultaat. Dit resulteerde ook in 

de aansluitingstreffer. Evert Boersma zou in het strafschopgebied een 

overtreding begaan zijn, waarna de bal op de stip belandde. De 



  

penaltynemer wist keeper Stefan van der Ley feilloos de verkeerde hoek in 

te sturen, 2-1. Na deze aansluitingstreffer had Irnsum het lastig. Oldeboorn 

stoomde op en aan niks was te zien dat de bezoekers met een man minder 

speelden.  Verruiming van de marge kwam er gelukkig via Johannes van 

der Veen. Van der Veen werd in het strafschopgebied aangespeeld door 

Alex Keskin, waar hij in zijn balaanname zijn tegenstander op het 

verkeerde been zette. Vervolgens kon Van der Veen rustig een hoek 

uitzoeken en kon zo de 3-1 aan laten tekenen. Toch werd het score verschil 

vervolgens weer kleiner gemaakt. Een schot van Oldeboorn werd knap 

gekeerd door Stefan van der Ley, echter moest de doelman in de rebound 

zijn meerdere erkennen in de speler van Oldeboorn, 3-2. Irnsum kreeg op 

het eind van de wedstrijd nog tweemaal kans om op 4-2 te komen vanaf de 

elfmeter. De eerste poging mocht worden genomen door Remco den Dulk, 

echter faalde de aanvoerder te scoren vanaf de stip. Een minuut later was 

het wel raak, wederom via de penaltystip. Ditmaal mocht Julius Huistra het 

proberen. Huistra faalde niet en zorgde zodoende voor de verlossende 4-2.  

Zo was het spel vooral in de tweede helft niet goed te noemen. Echter 

zijn de drie punten in deze fase van de competitie belangrijker. 

Irnsum staat nog op de nacompetitie plaats. Als het volgende week 

wint en één van de drie ploegen die boven Irnsum staat verliest, dan 

is Irnsum veilig.  

 
SWZ Boso Sneek verliest topper tegen Oldeboorn 

De mannen van Edwin Andringa moesten zondag aantreden tegen 

medekoploper Oldeboorn. Oldeboorn stond er trouwens iets beter voor, 

omdat zij een wedstrijd minder gespeeld hadden. Het is altijd puzzelen voor 

de technische staf, want in de meivakantie geven weinig voetballers de 

voorkeur aan het spelen van een competitiewedstrijd. Maar het gaat niet om 

degenen die er niet zijn, maar om degenen die er wel zijn. Op het 

spijkerharde veld had SWZ Boso Sneek een licht veldoverwicht, maar 

vooralsnog leverde dit niet veel gevaar op. In de vijftiende minuut was het 

wel raak voor de thuisclub. Een slap schot belandde door een misverstand 

tussen Harry de Blaauw en Adriaan Tabbers tegen de touwen. Een domper 

voor de Zwart Witten. SWZ Boso Sneek ging niet bij de pakken neer zitten 

en pakte het initiatief tegen Oldeboorn. Na een mooie individuele actie van 

Harry de Blaauw schoot laatstgenoemde de bal perfect achter de Oldeboorn 

goalie. De gasten bleven beter en combineerden leuk op het middenveld. De 

grootste kans was voor Gerard de Jong. Een afgemeten voorzet van Jan 

Jacob Altenburg werd door hem voor het lege doel staand overgeschoten. 

Na de thee kwam SWZ Boso Sneek wat te tam uit de kleedkamer. Het lijkt 



  

wel of het echte voetbalgogme er dan niet is. Al na vijf minuten werd het 2-

1. Voor het eerst in de wedstrijd was de linksbuiten van Oldeboorn Mark de 

Haan te slim af en zette hij de bal voor waar de rechtsbuiten de bal tegen 

het net drukte. Wat het vijfde in de eerste helft na liet deed Oldeboorn dus 

wel. Na dit doelpunt waren het de Snekers die het initiatief hadden , maar 

gevaarlijk werd men echter nauwelijks. Een inzet van Jan Jacob Altenburg 

ging via het been van een tegenstander net naast, terwijl een kopbal van 

Richard Meertens net naast het doel belandde. De beste kans was in de 

slotminuut. Richard Meertens zette de bal vanaf rechts goed voor, maar alle 

aanvallers stonden erbij en keken erna en dus bleef het 2 – 1. We hadden 

een punt verdiend, maar het werden er helaas geen. Volgende week de 

stadsderby tegen LSC aanvang 10.30 uur. 

 

 
Oldeboorn F1  -  Oudehaske F2 

De eerste helft ging het best goed. Ik stont op keep. Ergens op het eind 

scoorde Oudehaske. 

Het was paal er in. De tweede helft stont Jorn op keep. Aan het begin van 

de tweede helft 

Scoorde Oudehaske. Daar kon de keeper niks aan doen. En het werd 2-0.  

Ridzert Teunissen.  

 

Zaterdag moesten we tegen top 63 voetballen. We hebben 

met 1-3 gewonnen. In de eerste helft heeft Tamme  

gescoord. In de  tweede helft  hebben Tamme en Jentsje gescoord. 

Tiemen Jelsma 

 

Standen Jeugd 
1 Akkrum C2  9-21 

2 Sport Vereent C1 9-21 

3 SJO WTTC C2 9-18 

4 Oldeboorn C1 9-8 

5 SJO WTTC C1 9-5 

6 Langezwaag C1 9-4 

 

1 Read Swart D1 7-15 

2 Oudehaske D2 6-11 

3 CVVO D4  8-11 

4 Oldeboorn D1 8-9 

5 Langweer D1  7-8 

6 SJO WTTC D3 8-7 

 



  

1 Bolsward E5  7-16 

2 Thor E1  7-14 

3 Tijnje E1  6-13 

4 Oldeboorn E1 7-4 

5 TOP`63 E2  7-1 

 

1 Heerenveen F5 7-21 

2 Joure 4  8-19 

3 Oudehaske F2 9-16 

4 ONS  F3  8-15 

5 Oldeboorn F1 9-3 

6 GAVC F3  9-0 

 
01 Oldeboorn 3 19-44 

02 SWZ 5  20-43 

03 LSC 1890 6  19-41 

04 Frisia 4  19-38 

05 Joure 3  19-37 

06 ONB 4  19-33 

07 RKO 3  20-19 

08 VWC 3  19-18 

09 Nicator 3  21-18 

10 Blauwhuis 2  19-16 

11 Tijnje 3  17-15 

12 Heerenveen 6 17-8 

 

Piet van der Feer Bokaal 
Pieter Poepjes 20 

August Faber 15 

Robert van Roeden 10 

Douwe Hein Akkerman  8 

Jan Wybren Bosschma 8 

Robert van Steinvoorn 8 

Anno Huisman 5 

Siete Veenstra 5 

Age de Jong 4 

René van Kalsbeek 4 

Hotse Dekker 3 

Aalzen Bergsma 3 

Ate Bergsma 3 

Jelco Meijer 3 

Robbert v/d Torre 3 

Klaas Hartmans  2 

Wietse Huisman Wzn 2 

Bouke Paul Kleefstra 2 

Siep Bangma 2 

Arnold Hobma 1 

Jorrit Zandberg 1 

Eyal Ashur 1 

Jesse Haspels 1 

Johannes Nijdam 1 

Arnold Oosterbaan  1 

Stefan Oosterbaan 1 

Bart de Vreese 1 

Hilko Koopman 1 

Martin Meester 1 

Piet v/d Vlugt 1 

Ronald van Warmerdam 1  

 
Een groep zotten hadden een vliegtuigreis gewonnen. Hun directeur gaf 

hen een leider mee. De man ging vooraan naast de piloot zitten. Het 

vliegtuig ging opeens te schommelen. De piloot zei: 'Ga eens zien wat er 

daar achter ons gebeurt, meneer.' De leider ging. Na enkele minuten 

kwam hij terug. 'Welnu,'vroeg de piloot. 'Wat is er daar?' ''Och, 

antwoordde de leider. 'Ze waren voetbal aan het spelen. Ik heb hun 

gezegd dat ze buiten moesten spelen. 

 



  

Beste mensen, 
Dit jaar hoop ik samen met mijn vrouw en wandelmaatje Ynke  van 16 tot 

en met 19 juli  weer de Vierdaagse van Nijmegen te lopen. Wij blijven het 

een leuke, gezellige en sportieve uitdaging vinden. Sinds 2011 biedt de 

organisatie de mogelijkheid aan de wandelaars om zich te laten sponsoren, 

dit onder het  motto “Wandel niet alleen voor jezelf … wandel ook voor  ’n 

ander!” . Met andere woorden, de wandelaars lopen voor een zelfgekozen 

goed doel. Net zoals in 2011 wil ik (willen wij!) ook dit jaar weer proberen 

om een bedrag voor Stichting Thalente, waar ik bestuurslid van ben, bijeen 

te lopen. 

Wat is Stichting Thalente 
Stichting Thalente steunt de bewoners van de gemeenschap Molweni, een 

township vlak onder de stad Durban in Zuid Afrika. De Stichting is 

gevestigd in Aldeboarn. De 

Stichting kent 102 vaste donateurs. 

Regelmatig worden er eenmalige 

acties voor Thalente op touw 

gezet. Stichting Thalente werkt 

transparant en heeft wekelijks contact 

met Zuid Afrika. De Stichting 

ondersteunt, door middel van 

fondsenwerving en werkbezoeken, 

kleinschalige projecten. De 

projecten zijn gericht op het verbeteren van de leefsituatie van kinderen, 

jongeren en volwassenen. Deze ondersteuning heeft als belangrijkste doel 

het overbrengen van kennis en het opstarten van lokale programma’s 

waardoor de mensen hun creativiteit kunnen uitvoeren en hun talenten 

kunnen ontdekken. Dit alles met als uiteindelijke doel een zelfstandig 

bestaan. De Stichting wil via verschillende wegen geld inzamelen waardoor 

er maandelijks een vast bedrag vrijkomt voor het ondersteunen van de vaste 

projecten. 

Meer informatie over de stichting:  www.thalente.nl  

Hoe je kunt sponsoren 
Ga naar www.devierdaagsesponsorloop.nl.  

Ga naar "zoek een loper", zoek op Wal of Aldeboarn 

Selecteer mijn naam en open mijn profiel. (“Open profiel geselecteerde 

loper”) 

Klik op  “Ik wil deze loper sponsoren” onder de foto en het wijst zich 

vanzelf. Hartelijk dank voor het lezen van deze mail. Ik hoop dat je mij, 

Thalente en daarmee de mensen in Molweni, wilt steunen.  

Met vriendelijke groet, ook namens Ynke, Halbe van der Wal. 

http://www.thalente.nl/
http://www.devierdaagsesponsorloop.nl/


   



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



  

 

 

 



  

 

It Patroan 5 8495 PK Akkrum 
Postbus 63 8490 AB Akkrum 
Telefoon:  05 66 - 65 43 21 
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