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Beste wijkbewoners,
Na een lange, warme zomer bent u hopelijk goed uitgerust en nieuwsgierig naar wat de
Wijkorganisatie u dit nieuwe seizoen te bieden heeft. In september starten de meeste vaste
activiteiten weer. U vindt een lijst aan het einde van deze nieuwsbrief. Loop gerust eens
binnen in De Letterbak als er iets bij is dat uw interesse wekt, of bel met de contactpersoon
(zie het Bewaarboekje). En als u zelf ideeën heeft of mee wilt helpen horen we dat graag!
In het Jubileum-Bewaarboekje dat u binnenkort ontvangt worden de diverse activiteiten wat
uitgebreider beschreven. Ook een aantal vaste huurders van het wijkgebouw stellen zich
daarin voor. En omdat ongeveer 35 jaar geleden de voorlopers van de wijkorganisatie
opgericht werden, kunt u de hele ontstaansgeschiedenis hierin nalezen. Ook een aantal
trouwe vrijwilligers vertellen hoe ze bij dit werk betrokken raakten. Interessant voor wie al
lang in de wijk woont én voor nieuwkomers!
Zaterdag 27 september - Burendag – Energie Besparen Borne
Die dag van 11 – 15 uur staat De Letterbak in het teken van Energie Besparen.
Kinderen kunnen proefjes doen op energiegebied, waaronder een race met solarautootjes.
Voor kleinere kinderen is er om 13.00 uur een Meet & Greet met Bob de Bouwer. Bovendien
krijgen ze een leuke attentie wanneer ze hun op school gekregen kleurplaat inleveren.
Voor de ouders is er diverse informatie beschikbaar op het gebied van Energie Besparen en
subsidieregelingen. Deskundigen van het Energie Loket van de Gemeente Borne staan klaar
om u nader te informeren wat voor u de specifieke manier is om thuis energie te besparen.
Onder meer over woningisolatie, de aanschaf van zonnepanelen en het effect van zuinige
apparatuur in huis. Bovendien zijn enkele uitvoerende bedrijven aanwezig zodat u direct een
offerte kunt aanvragen voor energiebesparende maatregelen in de eigen woning.
De koffie staat klaar en voor de kinderen zijn er pannenkoeken die ze zelf mogen versieren.
Neem 27 september ook uw buren mee naar De Letterbak en laat u voorlichten op het
gebied van energie besparen. Met vragen of voor meer informatie kunt u bellen met de
helpdesk van energiebesparen Borne op
074-26 58 650 (werkdagen van 9 – 12 uur).
Bij de jaarvergadering zijn 2 nieuwe bestuursleden welkom geheten: Gerard Tiehuis en
Martin Broekate. Er werd afscheid genomen van Annemarie Scholten, die met haar zussen
Gerrie en Trudy vele jaren de bingo organiseerde.
De organisatie van de bingo-avonden is vanaf mei j.l. overgenomen door Gerard Tiehuis en
een stel vrijwilligers. De opzet is wat veranderd. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen nu niet
meer meegenomen worden. Voor hen organiseert de Kinderwerkgroep af en toe een
kinderbingo op woensdagmiddag.
Martin is intussen ook lid geworden van de Bewonersraad van Woonbeheer Borne.
MULTICULTUREEL KOOKCAFÉ
Het eerste MultiCulturele Kookcafé is al op 5 september. Wilt u mee-eten, dan snel opgeven
bij Leny Zomer,
2667900, in verband met de inkoop. Kosten € 7,50.
De maaltijd begint om 17:30 uur. U dient eerder aanwezig te zijn.
Groei en Bloei gaat vanaf 17 september iedere maand bloemschikles geven. De kosten zijn
€ 160,00 voor 8 lessen. Aanmelden via bloemschilkken@hengelogroei.nl of 06-55947877
mevr. M. Brinkers. De eerste les is op 17 september.

De 9 cursisten van de aquarel/acrylgroep hebben aan het eind van het seizoen een
negenluik geschilderd dat nu boven de bar hangt. Komt dat zien!
Op 12 maart was er een informatieavond over inbraak- en brandpreventie in De Letterbak. Er
waren ruim 90 bezoekers. Een ex-inbreker had tevoren een rondje gemaakt door de wijk en
nogal wat insluipmogelijkheden gezien. Hij was zelfs ongemerkt binnen geweest bij mensen
die boven bezig waren. Een aantal bezoekers kreeg flink de schrik te pakken toen het over
hun eigen huis bleek te gaan.
De Kringloopwinkel heeft dit jaar weer geld beschikbaar gesteld voor vervanging en
onderhoud AED. Er zijn nieuwe elektroden geïnstalleerd in de AED bij De Letterbak.
Van 22-26 april hebben 8 mensen in de hele wijk huis-aan-huis gecollecteerd voor de actie
NL Geeft van het Oranjefonds. De helft van de opbrengst is voor de wijkorganisatie.
De collecte heeft voor onze wijk 527,39 euro opgebracht. De helft, 263,70 euro is eind juni
op ons rekeningnummer overgeboekt. Dankzij de collecte wordt er in het Provincie Fonds
Overijssel € 13.576,76 gestort. Het Oranje Fonds gaat hiermee de komende maanden
sociale initiatieven steunen in deze provincie. Hiervoor geldt het bestedingsbeleid van het
Oranje Fonds. Elke euro uit uw collectebussen wordt voor 100% besteed aan sociale
initiatieven. Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Open tuindagen van Floralia op de Twickelerblokweg op 6 en 7 september.
HUISMUZIEK
Vereniging voor samenspel en instrumentenbouw TWENTE
Musiceren doe je samen!
Huismuziek Twente staat voor:
● Eens per 2 weken spelen
● Kleine groepen (10-15 personen)
● Geen uitvoeringen
● Alle niveaus
● Professionele leiding
● Diversiteit aan instrumenten
● Samenspeeldagen
● Bescheiden kosten
● In Almelo, Hengelo, Enschede en Weerselo
Iedereen die belangstelling heeft kan vrijblijvend meedoen om te kijken of hij/zij zich thuis
voelt bij huismuziek. Interesse?
Jeanette Troost: 074-2664404 www.huismuziek-twente.nl Twente@huismuziek.nl
Vaste activiteiten in De Letterbak:
Maandagmiddag Biljarten, maandagavond Born to Pop en Schilderen
Dinsdagmorgen Handwerken, dinsdagavond Aquarelleren en Biljarten voor Heren.
Woensdagmiddag Scrabbelen, woensdagavond Biljarten voor Dames.
Eerste woensdagavond van de maand Bonsaivereniging.
1x per maand woensdagavond Bloemschikken.
Donderdagavond De Bridgeclub.
Vrijdagochtend Kookcursus Oudere Heren en 50+ gym (was Beweeg en Eet).
Eerste vrijdagavond van de maand Multicultureel Kookcafé.
Laatste vrijdagavond van de maand Bingo.
Elke zondag 2 erediensten van de GK Twente
Bestuursvergadering elke tweede donderdag van de maand. Geïnteresseerde
wijkbewoners zijn vanaf 20:00 uur welkom.
Belangrijke telefoonnummers:
VOORZITTER
Leny Zomer
2667900
SECRETARIS
Annelies Cohn
2671000
Gebouwbeheerder
Wendy Pikkemaat
06-16778145
Een sleutel van het wijkgebouw is alleen te verkrijgen via Leny of Wendy.

