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VERNIEUWDE WASBOXEN,
VERKORTE WACHTTIJD!

www.sterk-id.nl

Bureau voor strategie,
concept en creatie

*vraag naar de voorwaarden

www.osteopathie-twente.nl
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Wasprogramma Silver van € 11,- voor € 7,-*
Handvoorwas, actief schuim, hogedruk voorwassen, wassen, drogen.
Volg ons op Facebook en maak kans op uw hele leven lang
GRATIS gebruik van onze wasstraat. Elke maand is er een trekking.
Actie is geldig tot en met december 2019.

HOLTERSWEG 30A

Op vrijdag 27 december 2019 heeft alweer de
vijfde editie van het Bornsche Maten zaalvoetbaltoernooi plaatsgevonden in de Sporthal van
de Veste. Ook dit jaar waren er weer een groot
aantal aanmeldingen en mochten we om 9.00
uur in de ochtend een grote groep enthousiaste
kinderen ontvangen voor het ochtenddeel van
het toernooi.
Het toernooi verliep voorspoedig, naast de
nodige spanning hadden de deelnemende
kinderen vooral erg veel plezier. Ook waren
er veel ouders op het evenement afgekomen
die als supporters op de hoofdtribune de
teams aanmoedigden. Naast het sportieve element konden de kinderen ook genieten van een
versnapering in de sportkantine en werden na
afloop van de zinderende finales aan alle kinderen een fraaie medaille uitgereikt.
Via deze weg willen wij alle deelnemende kinderen, de ouders, de vrijwilligers van Apollo en
de EHBO hartelijk bedanken voor hun positieve
bijdrage aan dit toernooi. Samen hebben we er

weer een fantastisch mooie sportieve dag van
gemaakt die zeker voor herhaling is.

Nieuwe bestuursleden
Marjolein Stamsnijder heeft aangegeven te stoppen als bestuurslid van de wijkraad. Gelukkig
hebben we twee nieuwe, enthousiaste mensen
gevonden die een bestuurstaak op zich willen
nemen. Op de eerstvolgende vergadering wordt
hierover gestemd. Wij nodigen u hiervoor uit op
dinsdag 7 april om 20.00 uur in de Veste.

Activiteiten agenda
7 april

Vergadering wijkraad

11 april

Paaseieren zoeken

17 mei

Bornsche maten loop

6 juni

Beekparkfestival

11 juni

Buitenspeeldag
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Vernieuwd
Beekparkfestival
zaterdag 6 juni
Op zaterdag 6 juni zal alweer de negende editie
van het Beekparkfestival plaatsvinden. Al jaren is
dit een evenement waar veel wijkbewoners naar
toe leven en aan deelnemen. De organisatie
heeft dit jaar gekozen voor een vernieuwd
programma. Ook dit keer zal er voor jong en oud,
de hele dag door voldoende vertier zijn.

Bornsche Maten Loop 2020
Na het grote succes van vorig jaar vind op
zondag 17 mei 2020 de tweede editie van
de Bornsche Maten Loop plaats waarin een
geheel vernieuwd parcours voor de 10.2 km is
opgenomen.
Vorig jaar stonden er maar liefst 400 hardlopers
aan de start waardoor het evenement direct
op de kaart werd gezet. Het parcours, waarin
verharde en gravel paden elkaar afwisselen,
loopt om de prachtige wijk de Bornsche Maten.
Start en finish locatie is nabij de Beekpark
school. Ook dit jaar heeft de organisatie
gekozen voor 3 afstanden, namelijk de 1km
(voor kinderen), de 5.1 km en de 10.2km.
De kinderen beginnen om 10 uur (6 tot 9 jaar)
en om 10.30 uur (9 tot en met 12 jaar).
De 5.1 km en de 10.2 km starten om
respectievelijk 11.00 uur en 11.10 uur. Ga jij ook
voor een PR tijdens de Bornsche Maten Loop?
Alle deelnemers krijgen na afloop een prachtige
medaille welke zij ter plekke kunnen laten
graveren. De inschrijving is inmiddels geopend
op de website www.inschrijven.nl. We zien je
graag verschijnen voor de 1.1 km, de 5.1 km of
de 10.2 km wedstrijdloop. Meer informatie over
de loop en het parcours kan worden gevonden
op de website van www.wijkraadbornschematen.

Nieuwsbrief april 2020

WBM2002_Nieuwsbrief_nr7_210x297mm.indd 3-4

nl Je kunt je voorinschrijven tot en met 13 mei
2020. Na-inschrijven is mogelijk op de dag van
de loop zelf in de ontvangsthal van sporthal
de Veste.
Buitenspeeldag
Jullie komen toch ook buitenspelen?
De buitenspeeldag! Hij staat weer op het
programma.
Een middag vol gezelligheid en speelplezier.
Voor de kleine kinderen zijn er activiteiten, maar
ook willen we dit jaar extra rekening houden met
de iets oudere kinderen (bovenbouw).
Dit alles onder het genot van wat lekkers en
hopelijk dit jaar, een stralende zon.
Jullie komen toch ook?

Wanneer?

Woensdag 10 juni
van 14.00 uur tot 16.30 uur

Waar?

De Rozenhof

Voor wie?

Alle kinderen uit de Bornsche
Maten en leerlingen van de
Beekparkschool en de Vonder

Kinderzeskamp
’s Morgens om 11.00 uur starten we voor de
kinderen met de al jaren succesvolle zeskamp
waar in teams wordt gestreden. Wie gaat er het
snelst over de stormbaan of komt het verste met
buikschuiven. Aansluitend is de prijsuitreiking.
Deelnemen voor de kinderen kan als groep,
minimaal 6 en maximaal 8 personen.
Nieuw: volwassenen volleybaltoernooi
’s Middags rond 14.30 uur is er voor de
volwassenen een volleybaltoernooi.

Dringende oproep
vrijwilligers!
Jaarlijks zijn wij opzoek naar nieuwe vrijwilligers
die een steentje willen bijdragen aan de diverse
activiteiten die in onze wijk worden georganiseerd. Help ons mee!
Helaas moeten we constateren dat de groep
vrijwilligers kleiner is geworden. Dit betekent
dat we bepaalde activiteiten niet langer kunnen
garanderen. Dit willen we uiteraard niet zomaar
laten gebeuren!
Deze oproep geldt voor alle bewoners van de
Bornsche Maten. Kom op, laat je zien, een
drukke agenda is geen excuus... dat hebben
vele anderen al bewezen!

Zoals alle jaren kunnen deelnemers en bezoekers
tussen de sportactiviteiten door weer genieten
van de heerlijke BBQ, voor de kinderen is
natuurlijk weer een kinderdorp.
Pubquiz
Vanaf 20.00 uur starten we met de Pubquiz,
aansluitend is de prijsuitreiking en een grandioze
verloting.
Na dit alles is het tijd voor een spetterend
feest met DJ Miss More. Dit alles zal net als
voorgaande jaren plaatsvinden in het Beekpark.
Hoe kan ik me aanmelden?
www.wijkraadbornschematen.nl

Spreek ook je buren aan om samen een aantal
uurtjes te helpen bij een activiteit. We moeten
er niet aan denken dat vanwege gebrek aan
vrijwilligers activiteiten niet door kunnen gaan?
We zoeken per direct vrijwilligers die willen
helpen bij de volgende commissies:
• Paaseieren zoeken;
• Voetbaltoernooi;
• Sint Maarten optocht;
• Bornsche maten loop
• Beekparkfestival
• Buitenspeeldag
Daarnaast zijn tevens vrijwilligers welkom die
willen helpen bij een verkeersveiligheidsactie en
het rondbrengen van flyers.
Meer informatie of aanmelding
info@wijkraadbornschematen.nl
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