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Van de redactie
De feestdagen staan alweer bijna voor de deur en 2013 is bijna ten einde.
We kunnen terug kijken op een veelbewogen jaar. Zo was er de
Troonwisseling, de economische crisis, de ramp op de Filippijnen, het
overlijden van prins Friso en Nelson Mandela en niet te vergeten het
ontsporen van een goederentrein in Borne.
In uw privéleven zal er wellicht ook het een en ander gebeurd zijn, in veel
gevallen waarschijnlijk een jaar om te onthouden.
In onze wijk ’t Oldhof zijn er gedurende het afgelopen jaar ook diverse
activiteiten georganiseerd, zoals de winterwandeltocht, het eiergooien,
een nieuwe website, de buitenspeeldag, het beachvolleybaltoernooi, de
lampionnenoptocht en het plaatsen van de kerstboom.
Dit jaar hebben we weer een aantal bewoners uit de wijk bereid gevonden
hier een stukje over te schrijven. Mede dankzij de inzet en hulp van vele
vrijwilligers en sponsoren hebben wij in de wijk deze geslaagde
activiteiten kunnen organiseren. Bovendien zijn wij verheugd dat vele
wijkbewoners, met name kinderen, hebben deelgenomen aan de diverse
evenementen. Daar doen we het tenslotte voor! Foto’s en overige
informatie over de wijk(raad) zijn te bekijken op onze nieuwe website:

www.oldhofborne.nl
Wij hopen dat we in 2014 weer mooie activiteiten mogen organiseren en
ook weer een beroep op u als vrijwilliger / deelnemer kan worden gedaan.
Namens de wijkraad wens ik u veel leesplezier, fijne kerstdagen en een
gezond 2014.
Karin Steenwelle
Secretaris
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Beste wijkbewoners,
December 2013, bijna weer een jaar voorbij.
Het was een jaar waarin weer het nodige gebeurde in de wijk.
Bij een aantal gebeurtenissen willen wij als bestuur even stilstaan.
Eind 2012 schreven wij in het boekje, dat de gemeente de handen aftrok
van het AED-project in Borne, hetgeen een financiële aderlating voor de
wijkraad zou betekenen.
Wat wij toen nog niet wisten, maar nu wel is dat de Stichting Kringloop
Borne dit ter ore kwam en zij de werkgroep AED Borne voor 5 jaar
financieel wilden ondersteunen.
Vanaf deze plaats wil het bestuur de Stichting Kringloop Borne, nogmaals
hartelijk bedanken voor haar geweldige gebaar.
Als bestuur kregen wij in april een opmerking van een wijkbewoner over
onze website. De website was niet up to date en wij zouden hier veel
beter en vaker gebruik van moeten maken. Dit was een zeer terechte
opmerking want wanneer je een website hebt moet je deze actueel zijn en
daar ontbrak het helaas aan. Het bleef gelukkig niet alleen bij die
opmerking. Maar de betrokkene gaf aan ook wel iets met de website te
willen doen. Er volgden een paar gesprekken en dit resulteerde in een
nieuwe website voor de wijkraad. De ontwerper en webmaster is Riet de
Jager en samen met haar echtgenoot Menno beheren zij sinds juni
jongstleden de website (elders in het boekje meer over de website).
Het Beachvolleybal-toernooi heeft dit jaar plaatsgevonden op een andere
locatie. Wij zijn uitgeweken naar de velden van Webton Beach Center
Twente.
Het feit dat je bijna voor 100 procent zeker bent dat het toernooi kan
doorgaan en het gegeven, dat het ons als bestuur een geweldige hoop
werk bespaarde, maken ons inziens dat het een terechte keuze is
geweest.
Een gebeurtenis waarbij wij zeker even willen stilstaan is de bijna ramp
waaraan Borne en ook onze wijk ontsnapt is. Woensdag 6 november
raasde er een goederentrein door Borne waarbij één van de wagons
buiten de rails liep. Even na acht uur ’s morgens kwam de goederentrein
een paar honderd meter voorbij de spoorwegovergang aan de Oonksweg
tot stilstand. Het gevolg was enorm.
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De discussie kwam al snel opgang. Vijf spoorwegovergangen gedurende
ongeveer twee uur gelijktijdig afgesloten. Wat als de goederentrein
volledig uit de rails zou zijn gelopen, wat als er gevaarlijke stoffen in de
goederentrein hadden gezeten en zo waren er nog veel meer
opmerkingen en als vragen. Kortom, iedereen was weer wakker geschud
als het gaat om het goederenvervoer door dorps- en/of gemeentekernen.
Het bestuur van de wijkraad heeft dezelfde dag een mail verzonden naar
het college van B&W en alle politieke partijen. In de mail hebben wij onze
bezorgdheid uitgesproken over de toename van het goederenvervoer in
het algemeen en het vervoer van gevaarlijke stoffen in het bijzonder.
Tevens hebben wij de leefbaarheid en veiligheid van de wijk ’t Oldhof
onder de aandacht gebracht.
U begrijpt dat wij als bestuur bovenop dit probleem zitten, maar als
wijkbewoner kunt u ook uw bezorgdheid uitspreken richting de politiek.
Het is wel vaker gezegd, als bestuur zijn wij best kritisch en dan vooral
naar ons zelf toe. Misschien vraagt u zich wel af waarom wij dat doen.
Nou heel eenvoudig, omdat wij de belangen van de wijk zo goed mogelijk
proberen te behartigen en de doelstelling uit de statuten nastreven.
Aan u als wijkbewoner is het dan ook de taak om ons scherp te houden
want alleen kunnen wij het ook niet. Per slot van rekening is het toch zo
dat wij allemaal het beste voorhebben met onze wijk en dat moet zo
blijven.
Verder willen wij iedereen bedanken die zijn of haar steentje heeft
bijgedragen om alle activiteiten van het afgelopen jaar tot een goed einde
te brengen.
Tenslotte, wensen wij u prettige kerstdagen, een fijne jaarwisseling en
een gezond 2014.
Namens het bestuur,
Henk Adams
voorzitter
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Midwinterwandeling
Alweer bijna een jaar geleden is er weer een midwinterwandeling
georganiseerd door de mensen van de Wijkraad ’t Oldhof. De
weersverwachting hield ons in spanning of het wel door zou gaan, er
werd namelijk nogal regenachtig weer voorspeld. Gelukkig was er vanaf
het moment dat wij we zouden starten (volgens ons “wijkhoofd”) droog
weer in zicht en vol goede moed vertrokken we dan weliswaar gewapend
met paraplu’s en regenlaarzen in groepjes vanaf de Oldhofschool.
De wandeling werd omlijst met
een puzzeltocht die door de
vragen voor de oplettende
wandelaar ons de goede kant op
wees. Vooral de kinderen genoten
hier zichtbaar van en zorgden
voor een vlot wandeltempo. De
regen deerde hen totaal niet, het
plezier voerde de boventoon!
Zo kwamen de groepjes al
wandelend door verschillende
wijken van Borne; via een omweg
richting Stroom Esch tot aan de
Bornsche Maten, waarna de
wandeling eindigde in het centrum
van Borne.
Daar stond een heerlijk
stamppottenbuffet, verzorgd door
de familie Jacobs ons op te
wachten in het o zo knusse scoutinggebouw
St. Stephanus. De warmte van de brandende haard maakte de ambiance
helemaal af. Lof aan de organisatie die deze middag zo mooi en gezellig
heeft georganiseerd!
Joyce Ensink (Geerdinkstraat 1)
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Eiergooien Tweede Paasdag
Ook dit jaar organiseerde de wijkraad 't
Oldhof wederom de spectaculaire
eiergooiwedstrijd op Tweede Paasdag. Dit
alles onder zonnige maar frisse
weersomstandigheden. Dit jaar hadden zich
in totaal 26 teams opgegeven, waarvan 15
kinder- en 11 volwassen teams. Deze teams werden ingedeeld in
leeftijdsgroepen. Elk team had 4 eieren om te gooien, de 4 afstanden
werden bij elkaar opgeteld om tot de totale afstand te komen.
In de leeftijdscategorie tot 12 jaar was er zeer veel animo. Het was ook
reuze spannend, vooral tussen de 2de en 3de plaats. Het was mooi om te
zien hoe iedereen zeer geconcentreerd bezig was. Uiteindelijk werden
Floor Steenwelle en Fabienne Diniz 3de met een totale afstand van 41
meter. Lotte Jacobs en Floor Steenwelle werden 2de met een totale
afstand van 47,5 meter. Maar de winnaars in deze categorie waren Max
Lenferink en Daan Velthuis, met een afstand van totaal 57,5 meter!
In de leeftijdscategorie 13 t/m 16 jaar had zich dit jaar maar één team
opgegeven. De deelnemers en tevens winnaars hadden dan ook geen
concurrentie. Tim Lenferink en Nick Veldhuis gooiden toch een prachtige
afstand van 51 meter. Volgend jaar hopen we op meer deelname in deze
leeftijdscategorie. In de leeftijdscategorie 17 jaar en ouder was het ook dit
jaar weer reuze spannend.
Zouden het Bas Bolscher en Gert Mulders dit jaar weer lukken om als
winnaars uit de bus te komen? Dit bleek niet het geval te zijn. Zij
eindigden op een 3de plaats met een totale afstand van 50,5 meter. Op de
2de plaats eindigden met een afstand van 55,40 meter Chanine Wessels
en Stein Veldhuis. Maar de absolute winnaars van dit jaar waren Pepijn
Bolscher en Jeroen Wekdam. Zij kwamen tot een spectaculaire totaal
afstand van maar liefst 67 meter!.
Bij de prijsuitreiking kregen alle winnaars een beker, en was er voor de
jeugdige deelnemers een mooie medaille. We kunnen terug kijken op een
mooie en geslaagde dag. De kleintjes konden chocolade eieren zoeken
en ook voor koffie en limonade was gezorgd. Ook waren er veel mensen
uit de buurt, die een kijkje kwamen nemen.
Ik zou zeggen, noteer vast in de agenda: maandag 21 April 2014 Tweede
Paasdag Eiergooiwedstrijd.
Foto's zijn te zien op de website:
www.oldhofborne.nl
Theo de Boer
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Even voorstellen: Riet de Jager.
Er is mij gevraagd een kennismakingsstukje te schrijven en ook iets meer
bekendheid te geven aan het maken van de website van onze wijk het
Oldhof. Sinds augustus 2010 wonen wij in de Ter Kuilestraat, op een
mooie plek met uitzicht over de vijver en de velden aan de overzijde van
de Oonksweg. Na jarenlang gewerkt te hebben als dierenartsassistente
in Borne raakte ik door het opheffen van de praktijk mijn werk kwijt.
Toen dat gebeurde ben ik me nog verder gaan verdiepen in de fotografie
en heb daarvan mijn werk gemaakt, en daarna volgde ook het maken van
websites.
Begin dit jaar heb ik aangeboden de website van de wijk te willen
verzorgen en te updaten.
Dat aanbod is door de wijkraad aangenomen en na enkele keren met
elkaar overlegd te hebben zijn we tot de conclusie gekomen dat het een
goed idee was om de site opnieuw op te zetten.
Dit hield wel in dat er wat meer tijd mee gemoeid was, maar toch bleek dit
al vrij snel de best werkende optie. Nu de site ongeveer een half jaar in
de lucht is kunnen we zeggen dat we langzaam maar zeker zien dat er
steeds meer door u naar gekeken wordt.
Maar het zou naar mijn idee nog meer kunnen, ook het aanleveren van
nieuws, wetenswaardigheden en feiten door de wijkbewoners.
Er zijn verschillende rubrieken waarin juist u als wijkbewoners een
bijdrage kunt leveren.
Bekijkt u de site eens en hebt u
suggesties, wetenswaardigheden of ideeën
kunt u deze altijd bij mij melden via:

info@rietdejager.nl
U kunt de website vinden op:

www.oldhofborne.nl
Vriendelijke groet Riet de Jager
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Beste wijkbewoners,
2013 loopt ten einde.
In de wijk en hier op school
wordt de kerstsfeer voelbaar
en zichtbaar.
Iedereen is druk om het binnen en buiten gezellig te maken. In deze
donkere tijden van het jaar is er veel verlicht en wordt menig kaarsje
aangestoken. Voor kinderen en voor ouderen een moment om even bij te
mijmeren, even tot rust te komen. Ruimte vrij maken om na te denken
over het bijzondere van kerst, over de betekenis van de komst van het
kerstkind.
Jaarlijks vieren we dat er een redder is geboren, een lichtend voorbeeld.
Laten we niet vergeten bij dat Kind inspiratie te vinden, inspiratie die leidt
tot aandacht voor elkaar, die leidt tot een helpende hand in de buurt.
Meer dan ooit hebben de buurt en de school die helpende,
ondersteunende hand nodig. Ik spreek de wens uit dat ook komend jaar
op ’t Oldhof, in de wijk, de helpende hand wordt uitgestoken, dienstbaar
aan elkaar.
Mede namens alle medewerkers van ’t Oldhof wens ik u allen gezellige
kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar.
André Muller
Directeur ’t Oldhof.
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Nationale buitenspeeldag 2013
Op woensdag 12 juni was het weer zover.
De jaarlijkse Buitenspeeldag in de wijk ‘t
Oldhof ging van start. De Beerninksweg
werd weer omgebouwd tot een waar
kinderparadijs.
De Buitenspeeldag is al jaren een groot
festijn in deze wijk en is bedoeld om de
kids weer meer buiten te laten spelen in plaats van voor de tv zitten om
bijvoorbeeld Nickelodeon te kijken! Dit gaat overigens ook niet lukken
omdat deze zender op de landelijke Buitenspeeldag op zwart gaat!
Om 13.00 uur begon het al gezellig druk te worden bij de TOP-attractie
van dit jaar, de tobbedansbaan. Eerst klauteren op een steile helling naar
boven om vervolgens met of zonder bootje in de waterbak te glijden. Het
weer was ons ook dit jaar weer goed gezind al had voor deze attractie het
zonnetje iets meer mogen schijnen.
Verder kon je ook gewoon lekker voetballen, stoepkrijten, spelen in een
reuze grote zandbak, skippie ballen, badmintonnen enz.
De straat was helemaal autovrij dus volop speelgenot voor de kids.
Het timmerdorp was ook dit jaar weer een groot succes. Onder
begeleiding van professionele timmermannen knutselden de kinderen de
mooiste creaties, ze mochten dit natuurlijk mee naar huis nemen. Er is
zelfs een grote hut door een van onze timmermannen bij een junior
timmerman thuis bezorgd.
De verkleed- en fotoshootstand was dit jaar een nieuwe zeer druk
bezochte attractie. De kids mochten zich, geholpen door ware stylistes,
verkleden waarna ze op de foto werden gezet bij twee prachtige decors.
Bij de schminkstand stonden ook dit jaar weer lange rijen om je mooi te
laten schminken, make-uppen of nagels te lakken. U kunt alle foto’s van
deze onvergetelijke dag bekijken op onze vernieuwde website:

www.oldhofborne.nl
De ruim 150 kids hebben weer genoten van de gratis ranja, ijsjes,
popcorn, snoep en niet te vergeten de overheerlijke pannenkoeken. Dit
was natuurlijk allemaal niet te realiseren zonder al onze gulle sponsoren
en hulp van vele wijkgenoten. Om 16.30 uur was het feest afgelopen
waarna de organisatie, alle vrijwilligers en spontaan helpende
wijkgenoten de boel hebben opgeruimd om daarna moe maar zeer
voldaan gezellig na te praten met een hapje en een drankje.
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De buitenspeeldag is mede een succes geworden
door de volgende sponsoren:

De Boer Wonen
OT Service

Oriflame

Taxi Konink

Foodequip

Stomerij Korf

Bons & Evers

Carnavalsland

Bakkerij Steggink

Slijterij de Barrique

Parfumerie Douglas
Basisschool ’t Oldhof

Autocentrum Beune
Vorgers Autoberging

Autohandel Ten Kate

SWB Burenweg Borne

Exterkate Bouwbedrijf

Efdé, autoschadebedrijf

Kringapotheek Tuindorp
’t Pannekoekenhuis Borne

Jemako, Marian Bannink
Cafetaria Lenferink Delden

’t Juk, Duivensportcentrum

Oranka Vruchtensappen bv

A. Cornax, Rietdekkersbedrijf

Ellenbroek, Auto-onderdelen

Wiggers Muziekinstrumenten

De Opkamer, interieur op maat

Dijkhof, Trappen en Treden bv

De Twentsche Pot, Helmut Jacobs

Wilmink Oosterveld Bouwbedrijf

KAB Krediet & Assurantiën Beheer bv

A en W van Engelen, Metaalhandel

Teensma, Industriële Geluidsbeheersing
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Gereedschapmakerij Midden Twente

Beachvolleybal
Afgelopen zomer heeft op zaterdag 22 juni jongstleden het
beachvolleybal-toernooi van de wijk ’t Oldhof weer plaats gevonden. Na 2
jaar afgelasting door slecht weer is de lokatie bij de Oldhofschool
ingeruild voor het Webton Beach Center Twente aan de ander kant’ van
de Bornerbroeksestraat. Dit bleek een goede keus te zijn omdat zij de
accommodatie prima voor elkaar hebben.
In totaal streden 9 mix-teams van minimaal 4 spelers om de felbegeerde
Oldhof-wisselbokaal, waarbij het er soms zeer heet aan toe ging. Dit lag
niet aan het weer want het zonnetje liet zich helaas maar enkele keren
zien deze dag. De teams leverden een flinke strijd binnen de lijnen.
Na afloop van het spelen van de poulewedstrijden en aansluitend de
halve finales bleek dat 2 teams uit de Bornerbroeksestraat gingen strijden
om de bokaal. Nadat de zandwolken opgetrokken waren, bleek dat de
jonge meiden (Fenne’s Crew) de ouderen (Bornebrokkers) ruim verslagen
hadden in 2 sets. Fenne’s Crew is dit jaar winnaar van de wisselbokaal
wat gevierd werd met een grote taart!
Voor de kinderen was er een groot springkussen aanwezig en zij
vermaakten zich bovendien uitermate goed in al dat zand. Daarnaast is
door de kinderen
ook nog onderling
gevolleybald. Tot
grote hilariteit van
de kinderen
hebben zij zelfs
gewonnen van een
volwassen team.
Aan alle
aanwezige
kinderen is naast
een klein
cadeautje een
prachtige medaille
uitgereikt.
Ondanks een paar
regendruppels was
het een uitstekend gelaagd evenement, waar iedereen van genoten
heeft. Volgend jaar staat het beachvolleybal weer als activiteit op het
programma van de wijkraad en wij hopen dan op nog meer deelname van
junioren- en seniorenteams vanuit de wijk.
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Eindstand beachvolleybal 2013:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fenne’s Crew
Bornerbrokkers
Wie schrijft blijft
Streets Team
Dingeldeintjes
Zandhappers-2
BVV
Straatspeelmeisjes
Zandhappers-1

Kerstboom
De kerstboom staat weer!
Afgelopen zaterdag is een groep wijkbewoners in de weer geweest om de
kerstboom op het plantsoen aan de Bezoenstraat te plaatsen. De boom is
dit jaar beschikbaar gesteld door de Fam. Haverkort aan de
Beerninksweg .Hij werd bij hun in de tuin te groot, maar paste ons goed
als kerstboom. Stefan Hietbrink zaagde de boom vakkundig om en met
vereende krachten werd hij daarna
vervoerd en rechtop gezet. Na de
koffiepauze werden de lampjes erin
gehangen en de wensborden erbij
geplaatst. Vele handen maken licht
werk en dat resulteerde dan ook in
regelmatig gelach door diverse
hilarische opmerkingen. Menno de
Jager legde de hele operatie op foto,s
vast en deze zijn dan ook te
bewonderen op de website van de
wijk. Dank aan de Fam. Haverkort
voor de mooie boom en aan alle
vrijwilligers die meehielpen aan deze
vlekkeloze operatie.
Annie Mulder
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AED-Alert, wanneer iedere seconde telt

Dit project binnen onze wijk verloopt gelukkig bijna geruisloos. Afgelopen
jaar hebben we maar één oproep gehad om in actie te komen. Dit was op
een mooie zomerse dag, waarbij een persoon bij een huiselijk feestje
onwel was geworden en 112 was gebeld. Gelukkig was de ambulance
zeer snel ter plaatse, nog voordat onze mensen met AED er waren en is
de patiënt ter observatie naar het ziekenhuis gebracht. De AED is dus
niet ingezet, maar het systeem heeft zich weer bewezen doordat enkele
mensen alert hebben gereageerd op de SMS-oproep en tijdig ter plaatse
waren.
De herhalingslessen in mei en juni zijn weer optimaal bezocht door de
cursisten. 32 mensen hebben deze lessen weer gevolg die door Evert
Kuipers zijn gegeven in de Oldhofschool. Naast de mensen die bij hun
werk of op een andere manier de herhalingen volgen hebben we dus nog
een vrij grote groep personen die inzetbaar is bij een calamiteit. Neemt
niet weg dat wie mee wil doen in deze opzet van hulpverlening altijd aan
kan schuiven, meld je bij ondergetekende aan om hiervoor een
basiscursus te volgen. Ook voor mensen buiten onze buurt die niet
georganiseerd zijn (denk aan het Reuverkamp en Heidelberg) is het
mogelijk om hier aan deel te nemen.
Financieel zijn we ook op de goede weg. Kringloopbedrijf Borne heeft
aangegeven om het AED-project binnen de gemeente Borne voor 5 jaar
geldelijk te ondersteunen. Na enkele bijeenkomsten met de
vertegenwoordigers van de verschillende werkgroepen is een commissie
gekozen die jaarlijks financiële verantwoording af zal leggen aan het
Kringloopbedrijf omtrent het AED-project. Na deze samenstelling is
samen met het bestuur van het Kringloopbedrijf een contract ondertekend
waarbij de volgende cheque is overhandigd:
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Jaarlijks doneert het Kringloopbedrijf dus € 5000,- dat via een
verdeelsleutel aan de verschillende werkgroepen overgemaakt wordt. Als
vaste kosten is de afschrijving en onderhoud van een AED inclusief kast
genomen terwijl als variabele kosten het aantal cursisten die een
opleiding/herhaling volgt bepalend is. Iedere werkgroep binnen de
gemeente Borne krijgt dus naar ratio een bedrag uitgekeerd. Binnen de
gemeente Borne bestaan op dit moment 7 werkgroepen die jaarlijks bij
elkaar komen. Ook de Bornsche maten heeft de intentie om een
werkgroep op te richten, deze zal dan ook mee gaan liften in deze
constructie.
Dit is natuurlijk een veilig gevoel, als je bv kijkt naar de gemeente
Hengelo, waar ze zelfs AED’s weg willen halen omdat het onderhoud niet
betaald kan worden, laat staan de aanschaf van nieuwe apparaten. Wij
mogen ons dus zeer gelukkig prijzen met deze sponsor en natuurlijk met
alle vrijwilligers die dit AED-project mogelijk maken:
Hartelijk dank hiervoor vanuit de werkgroep.
Namens de AED-werkgroep
Marcel Knuif
- 15 -

Wijzigingen binnen het bestuur
Tijdens de bestuursvergadering van 20 juni jongstleden mochten wij
Marian Bannink als nieuw bestuurslid welkom heten. Elders in dit boekje,
zal Marian zich voorstellen.
In de vorige uitgave van ons boekje heeft u kunnen lezen dat Henk
Adams in de eerste helft van 2013 zou stoppen als bestuurslid.
Onvoorziene omstandigheden binnen het bestuur hebben hem echter
doen besluiten om nu begin 2014 te stoppen als bestuurslid waardoor er
een vacature ontstaat binnen het bestuur.
Wij nodigen u dan ook uit om de uitdaging aan te gaan en bestuurslid te
worden van de wijkraad.
U hoeft niet bang te zijn dat het al uw vrije tijd opslokt want dat is totaal
niet het geval. Het vergaderschema van het bestuur is ongeveer 8 keer
per jaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Adams,
voorzitter van de wijkraad.
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Even voorstellen nieuw bestuurslid: Marian Bannink
Op 22 juni 2013 ben ik toegetreden tot het
bestuur van Wijkraad 't Oldhof, daarom wil
ik mij graag even voorstellen. Mijn naam is
Marian Bannink en woon sinds 1997 met
Jeroen Krabbe aan de Bornerbroeksestraat
62. Wij hebben 2 kinderen Tom (11) en
Marieke (10) jaar. Tom gaat in naar het
voortgezet onderwijs en Marieke zit in groep
7 op 't Oldhof.
Ik werk als backoffice medewerkster bij
Licent Assuradeuren, een volmacht bedrijf
in verzekeringen en daarnaast ben ik
Zelfstandig JEMAKO Distributiepartner.
Naast werken besteed ik mijn tijd graag aan
mijn gezin, fietsen, tuinieren en vakantie.
De Oldhof wijk is een actieve wijk waar jaarlijks activiteiten zijn voor jong
en oud. Een leuke en gezellige manier om kennis te maken met de
overige, nieuwe, bewoners in de wijk.
Al enkele jaren organiseren wij met 7 enthousiaste dames uit de wijk de
buitenspeeldag. Ik hoop dat ik met evenveel enthousiasme een bijdrage
kan leveren voor de wijkraad.
Hopelijk tot ziens bij één van de wijkactiviteiten of `gewoon' in de wijk.
Groetjes,
Marian Bannink
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Lampionnenoptocht

Wisten jullie dat.....
...De lampionnenoptocht wordt gehouden omdat we op 11 november
St. Maarten vieren
...St. Maarten eigenlijk Martinus van Tours heet
...Dat hij zijn mantel deelde met een bedelaar
...We dit nu vieren met een lampionnenoptocht
...De werkgroep dit jaar had bedacht om eens een andere lampion
hadden gekozen
...Ze de basis al hadden voorbereid
...Alle kinderen de lampion mochten afmaken
...Zich heel veel kinderen hadden opgegeven
...Het daarom druk was bij het knutselen
...De werkgroep blij was met de vaders, moeders en grote kinderen die
hielpen
...De lampionnen prachtig het licht lieten doorschijnen
...Dat 's avonds heel goed te zien was
...Het heel donker was, maar wel droog
...Bentels Kabaal ook weer van de partij was
...De grote drum op een karretje lag
...Deze dus mooi voorop kon lopen
...De stoet steeds langer lijkt te worden
...Wij blij zijn met "hoe meer zielen, hoe meer vreugd"
...We het leuk vonden dat er zoveel lichtjes langs de weg stonden
...We hopen dat iedereen volgend jaar weer meedoet
Iedereen bedankt voor de hulp,
Werkgroep lampionoptocht
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Lidmaatschap / Contributie
Afgelopen jaar bestond de wijkraad alweer 22 jaar. Het grootste gedeelte
van de wijk is lid geworden in de nog oude vertrouwde gulden-tijd. Daarna
zijn veel nieuwe bewoners lid geworden van de wijkraad in de jaren
daarna. Contributie wordt netjes geïnd via een automatische incasso of
een jaarlijkse periodieke overboeking via telebankieren.
Omdat een deel van bijdrage een vrijwillig karakter heeft is dus de
contributie niet voor iedereen gelijk. Mede daardoor is er in al die jaren
ook geen contributieverhoging geweest omdat dit eenvoudigweg niet via
de bank doorgevoerd kon worden.
Omdat de meeste contributiegelden nog uit de vorige eeuw zijn en dus
niet geïndexeerd zijn is de verhouding met de huidige tijd soms een
beetje scheef. Daarom vraag ik een ieder om even te kijken naar de
bijdrage aan de wijkraad en om die eventueel aan passen. Dit kunt u
alleen zelf doen in overleg met uw bank.
De minimale contributie bedraagt slechts € 5, - per jaar per gezin.
Daarnaast hebben wij in onze wijk het dierenparkje dat volgens vele
bewoners van onze wijk behouden moet blijven. Hiervoor is een financiële
bijdrage van de wijkbewoners zeer welkom!
Ook de AED brengt de nodige kosten met zich mee omdat de bijdrage
van de gemeente is komen te vervallen (zie een van de vorige pagina’s).
Er bestaan nog steeds misverstanden over de stopzetting van het
bovengenoemde lidmaatschap.
Daarom nog een keer onderstaande informatie:
Het intrekken van de machtiging kan uitsluitend geschieden door
degene die de machtiging heeft verstrekt en niemand anders!
(dus door uzelf)
Uw contributie en/of vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op:
Bankrekeningnummer 42.64.01.123 t.n.v. Stichting Wijkraad ’t Oldhof
Borne.
Bent u nog geen lid, dan kunt u zich aanmelden bij één van de
bestuursleden. (zie achterin dit boekje) Ook voor vragen of klachten
kunt u terecht op

adamshenk@hotmail.com
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Wie doet wat in de wijk?
Bestuur:
Voorzitter:

Henk Adams
Beerninksweg 86
adamshenk@hotmail.com

Tel.: 2664335

Vice-voorzitter:

Jos Veldhuis
Röringstraat 13
jos.veldhuis@hsi.nl

Tel.: 2660270

Penningmeester:

Marcel Knuif
Röringstraat 6
marcel.knuif@hetnet.nl

Tel.: 2668581

Secretariaat:

Karin Steenwelle
Ter Kuilestraat 11
steenwelle@ziggo.nl

Tel: 2669221

Bestuurslid:

Annie Mulder
Beerninksweg 26
jgmmulder@home.nl

Tel.: 2667807

Bestuurslid:

Theo de Boer
Beerninksweg 87
tmdeboer@lijbrandt.nl

Tel.: 2456789

Bestuurslid:

Marian Bannink
Bornerbroeksestraat 62
marbannink@gmail.com

Tel.: 2669077

Internetadres:

www.oldhofborne.nl

Webmaster:

Riet de Jager
Ter Kuilestraat 3
info@rietdejager.nl

Werkgroepen:

Straatspeeldag, Eiergooi-wedstrijd
Lampionnenoptocht, Wandel/fietstocht
Beachvolleyballtoernooi

Tel.: 2436550

En vele andere enthousiaste vrijwilligers
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