
Activiteiten van de wijkvereniging 

De wijkvereniging Stroom Esch organiseert jaarlijks de volgende activiteiten:  

• Kerstboomverbranding 

• Nieuwjaarsduik 

• Eieren zoeken 

• Lampionoptocht 

Jaarlijks wordt de kerstsfeer in de wijk verhoogd met het plaatsen van borden bij de 

uitvalswegen van de Stroom Esch. 

Maandelijks en wekelijks worden er activiteiten voor 50 plussers georganiseerd, zoals: 

• Excursies, afgewisseld met avonden in de recreatiezaal van de Wanne (maandelijks) 

• Diverse wekelijkse activiteiten, zoals koffieochtend, koersbal en andere spelen.  

Maandelijks Repair Café 

• Elke laatste zaterdag van de maand  

 
 

Korte weergave van de activiteiten:  
  

De Nieuwjaarsduik: 

 

In 2012 is een groepje jongeren begonnen met een Nieuwjaarsduik in de Bornse beek. Het 

was zo'n succes dat ze contact zochten met de wijkvereniging om hier een vervolg aan te 

geven. Sindsdien is er een werkgroep opgericht en hebben zij zich ook aangemeld bij Unox. 

Bakker Koehorst levert elk jaar oliebollen. Er helpen diverse vrijwilligers mee bij de catering. 

De duik vindt nu plaats in de vijver, ook wel weideplas genaamd. Het aantal deelnemers 

neemt elk jaar toe en de faciliteiten worden steeds beter, zo kan de gymzaal inmiddels als 

kleedruimte gebruikt worden. Een week voor de duik wordt de vijver door de jongeren 

ontdaan van (kapotte) bierflesjes en dergelijke. Een voorwaarde voor deelname blijft wel om 

schoenen te dragen. 

  

De Kerstboomverbranding: 

 

Wat is er heerlijker in de kerstvakantie om je in het zweet te werken met het slepen van 

kerstbomen, die in de vele huiskamers voor de kerstsfeer hebben gezorgd. Veel kinderen 

gebruiken de eigen achtertuin als verzamelplaats. Op de eerste "gewone” zaterdag van januari 

mogen de bomen vanaf 13 uur naar de vuurplaats gebracht worden. Dit is gewoontegetrouw 

aan het eind van de Kruisselbrink op de hoek bij de Weerselosestraat op het veld waar in de 

zomer de maïs staat. Daar wordt door sterke mannen de stapel opgebouwd. Omstreeks vijf 

uur in de middag gaat de "fik” er in. Jong en oud kunnen dan genieten van de warme gloed 

van het vuur, de chocolademelk en/of de glühwein. Voor iedere gebrachte boom wordt een 

lootje gegeven, waarmee leuke prijzen te winnen zijn bij de verloting wanneer de kerstbomen 

zijn aangestoken. 



Het Eieren zoeken: 

 

Dit vindt plaats in het bos bij het Erve de Greve. Dit ligt aan de uitvalsweg richting Weerselo 

/ Hertme net over de Deurningerbeek. Boer ten Dam houdt een oogje in het zeil en vindt het 

leuk om op deze manier contact te hebben met de Stroom Esch'ers. Het eieren zoeken is 

bedoeld voor kinderen tot en met 7 jaar. Er gaat geen enkel kind zonder eieren naar huis en er 

is een extra prijs voor het ei met de sticker. De paashaas is ook van de partij en leidt de 

kinderen het bos in vanuit het parkeerplaatsje voor de Deurningerbeek, parallel aan de 

Weerselosestraat. Er wordt hier verzameld en om 11.30 uur gaan de kinderen in groepjes 

(jongsten en oudsten) op zoek naar de eieren in het bos. Er zijn aparte stukken afgezet voor 

de verschillende leeftijden. De datum wordt aangekondigd middels een flyer, in de wijkkrant 

van februari of begin maart en op de website. Het is meestal op de zaterdag een week 

voor Pasen.  

  

De Lampionoptocht: 

 

Als de avonden donker worden is het tijd voor de lampionoptocht. De meeste kinderen 

brengen zelf een lampion mee. 

Vaak is het op de scholen een leuk knutselwerk om met de kinderen een lampion te maken. 

Er kan ook een lampion gekocht worden bij de start. 

De stoet wordt begeleid door een muziekgroep, zodat het een gezellige boel kan worden. 

De start is elk jaar op een andere plaats in de wijk, bijvoorbeeld een schoolplein. Zo gaat de 

stoet elk jaar door een ander deel van de wijk, zodat alle wijkgenoten een keer van deze 

gezellige activiteit kunnen genieten. Aan de bewoners langs de route wordt gevraagd om de 

tuin feestelijk te verlichten. De tuin die het mooist verlicht is ontvangt de wisselbokaal en een 

eervolle vermelding op de website. Tot slot wordt er vaak gedanst op de muziek onder het 

genot van een versnapering. De aankondiging is in de wijkkrant van oktober en op de 

website. 

 

Activiteiten voor 50 plussers: 

 

In de recreatieruimte onder de Wanne worden diverse activiteiten voor ouderen uit de gehele 

wijk georganiseerd. Wekelijks is er een gezellige spelletjesmiddag op maandag. Er zijn 

koffieochtenden op dinsdag (vanaf 9.30 u.). Op woensdag- en vrijdagmiddag is er koersbal. 

Dit kost: €5,- pp per jaar. Maandelijks is er een afwisselend programma op de laatste 

donderdag van de maand. 

 

Repair Café: 

 

Elke laatste zaterdag van de maand kan iedere inwoner van Borne e.o. zijn niet meer 

werkende apparaten laten bekijken door een team van techneuten. Soms is het euvel 

gemakkelijk te verhelpen. Soms wordt advies gegeven over verdere reparatiemogelijkheden. 

Dit alles onder het genot van een kopje koffie. Voor een reparatie wordt slechts een 

vrijwillige bijdrage gevraagd en 60 ct. voor de koffie. 


