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IDEEËNLUNCH
Op 2 juni as. is er een lunch in De Letterbak, georganiseerd door de werkgroep Het Nije
Noaberschap. In deze werkgroep participeren het Kulturhus, enkele Bornse inwoners en de
gemeente Borne. We weten nog niet of dit een wens/droom- of ideeënlunch moet gaan
heten, maar mensen die een vraag hebben die mogelijkerwijs door een ander kan worden
uitgevoerd kunnen mee-eten. Maar uiteraard hopen we ook dat iedereen die wel iets met of
voor een ander wil doen ook aanschuift.
Ik geef hierbij graag een voorbeeld: een 14-jarige jongen met een lichte verstandelijke
beperking wil graag timmeren leren. Zijn vraag zal dus zijn of er timmerman(nen) zijn die
hem dat willen leren.
Ook een dame die graag zou willen leren schilderen. Ze heeft daar thuis geen ruimte voor en
maar een kleine beurs. Dus haar vraag is; wie wil haar leren schilderen?
Misschien zijn er mensen die graag een fietsmaatje willen of samen in een tuin willen
werken.
Zo zijn er veel zaken te bedenken. We proberen ook de gemeenteraad of in ieder geval
vertegenwoordigers daarvan aan te laten schuiven zodat zij uit de eerste hand kunnen horen
wat in Borne leeft en indien noodzakelijk dit mee kunnen nemen naar het gemeentehuis.
Deze lunches zullen waarschijnlijk eenmaal per twee maanden worden georganiseerd en
telkens op een andere plek in Borne. Zo hopen we de zelfredzaamheid of zelforganisatie van
mensen te versterken, maar ook de afstand tussen gemeentelijke bestuurders, andere
organisaties en inwoners kleiner te maken.
De lunch begint om 12.00 uur, inloop vanaf 11.30 uur.
Misschien zijn er ook mensen die ons willen helpen de lunch voor te bereiden en de tafels te
dekken. Leny Zomer hoort het graag.
MULTICULTUREEL KOOKCAFÉ
In de zomer is er drie maanden geen kookcafé. Het eerstvolgende kookcafé’ is op 7
september. Wilt u mee-eten, dan tevoren opgeven bij Leny Zomer,  074-2667900 of  0647448500 of via l.zomer@lijbrandt.nl, in verband met de inkoop. Kosten € 7,50. De maaltijd
begint om 17:30 uur. U dient eerder aanwezig te zijn.
SPORTEN UITPROBEREN?
De gemeente Borne biedt leuke sportactiviteiten deze zomer, voor elk wat wils. Voor meer
informatie zie www.wolk-borne.nl
AQUAREL/ACRYLCURSISTEN EXPOSEERDEN 7 APRIL IN DE LETTERBAK
Meer dan 70 mensen bezochten de tentoonstelling in de Clematiszaal en de hal met
werkstukken van de cursisten van Harmen Olthof en zijn broer Jan uit de Laiterie. Bij de
koffie met koek werd alles uitgebreid besproken. Er meldde zich zelfs spontaan een nieuwe
cursist.
KOOKCURSUS VOOR 50+ HEREN DIT NAJAAR
Half september start weer een nieuwe cursus voor een groep van 6 man, 10 lessen op
vrijdagochtend. Er zijn nog een paar plaatsen vrij.
Info en aanmelden bij Joke Avegaart-van Gogh,  074-2663728.

BORNE SCHOON
24 maart deden we weer mee met de jaarlijkse actie ‘Borne schoon’. Twaalf mensen
ontdeden de straten, perkjes, grasvelden en slootranden in de wijk zoveel mogelijk van
zwerfvuil, of bakten alvast de pannenkoeken voor na afloop. Door een misverstand
arriveerden de hesjes, zakken en grijpers van Twente Milieu pas na uren, dus werd gewerkt
met eigen materiaal. We merken wel dat de wijk ieder jaar wat schoner wordt, maar deze
actie is helaas nog steeds hard nodig.
BRUNO GRÖNING-VRIENDENKRING
Regelmatig zal op vrijdagavond in De Letterbak een vrij toegankelijke bijeenkomst zijn van
de Bruno Gröning-Vriendenkring.
Data van lezingen en verdere informatie: www.bruno-groening.org
Vaste activiteiten in De Letterbak:
Maandagmiddag Senioren Biljart, Born to Pop 19:45-21:45 uur.
Dinsdag Handwerken 9:30-11:30 uur, Biljarten voor Heren vanaf 19:00 uur.
Dinsdag Aquarelleren 19:30-21:30 uur, begint weer in september.
Dinsdag Zumbales 19-20 uur, Body Balance 20-21 uur.
Woensdag Scrabbelen 14-16 uur (bel eerst Freke,  2670346).
Elke woensdag Bornse Inloophuis 13-16 uur. Geen zomerstop.
Woensdag Bornse Bridge Club 13:30-16:30 uur, Biljarten voor Dames vanaf 19:30 uur.
Eerste woensdag van de maand Bonsaivereniging vanaf 19:30 uur.
Vierde woensdagavond van de maand Bloemschikcursus.
Donderdagavond De Bridgeclub vanaf 19:00 uur.
Vrijdag 50+ gym 9-10 uur
Vrijdag Kookcursus 50+ Heren 9:30-14:00 uur., start half september.
Eerste vrijdag van de maand Multicultureel Kookcafé, start weer in september.
Laatste vrijdag van de maand Bingo vanaf 20:00 uur. Niet in juni, juli en augustus.
Elke zondag erediensten van de GK Twente, om 10:00 en 16:30 uur. Geen zomerstop.
Elke zondag Bornse Inloophuis 17-20 uur, Geen zomerstop.
De Algemene wijkvergadering is voortaan niet meer elke tweede woensdag van de
maand. De eerstvolgende data zijn 13 juni en 12 september. Op 13 juni zullen
vertegenwoordigers van Welbions aanwezig zijn en kunt u hun vragen stellen.
Geïnteresseerde wijkbewoners zijn vanaf 20:00 uur welkom en kunnen ook punten
inbrengen.
Zomerstop
Indien niets vermeld, informeer dan bij de desbetreffende groep naar een eventuele
zomerstop.
Belangrijke telefoonnummers:
VOORZITTER
Leny Zomer

 074-2667900 en
 06-47448500
 074-2424156

SECRETARIS
Annemarie Scholten
PENNINGMEESTER
Henk Schonewille
Gebouwbeheerder
Wendy Pikkemaat
 06-16778145
Een sleutel van het wijkgebouw is alleen te verkrijgen via Leny of Wendy.

Bestuur en redactie wensen u allen een fijne zomer en hopen u in september weer te zien in

De Letterbak,
de plek waar je vrienden maakt!

