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INFO-AVOND PROJECT ZONNEPANELEN 15 MEI, 18:30 – 20:00 uur                                   
Blijf niet zitten met twijfels over zonnepanelen! Heeft u nog vragen over uw persoonlijk voorstel? 
De ambassadeurs en 2 medewerkers van Welbions zijn aanwezig voor al uw vragen. Tevens 
kunt u 15 mei uw antwoordformulier bij ons inleveren (uiterste inlevermoment). Nieuwsgierig 
geworden naar de installatie in een woning in de wijk? Wilt u zien hoe de zonnepanelen-
installatie er uit komt te zien? Kom de 15e langs bij de Letterbak of bel gerust aan bij één van de 
ambassadeurs om een kijkje te nemen in de woning. Kom kijken bij Clematishof 38 (Paul Cohn), 
Clematishof 86 (Leny Zomer), of Clematishof 105 (Theo Pol).  Wij zien u graag op 15 mei!  

VERSLAG JAARVERGADERING 14 MAART                                                                            
Een korte vergadering, want er was weinig veranderd sinds de vorige jaarvergadering. De 
financiën werden goedgekeurd. De verhuur van het gebouw loopt goed. Over de diverse 
activiteiten van de organisatie bent u regelmatig via het Wijknieuws op de hoogte gehouden.  
Maar om alles vlekkeloos te laten verlopen, moeten de bestuursleden en alle vrijwilligers wel aan 
het werk. Vooral het bestuur kan wat uitbreiding gebruiken. Wie wil wel een bijdrage leveren? 
Meld u bij Leny Zomer! 

NIEUWE VRIJWILLIGERS BINGO EN KOFFIEDIENST 
Contactpersoon voor de bingo is voortaan Johan Oink,   0742665220. Nieuwe vrijwilligers zijn 
Hans en Annelies Klumpers, en voor de koffiedienstploeg mevrouw Ayse Zeytgiőglu.  
 
MULTICULTUREEL KOOKCAFÉ 
Het eerstvolgende kookcafé’ is op 6 september. Wilt u mee-eten, dan tevoren opgeven bij Leny 
Zomer,  074-2667900 of  06-47448500 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. 
 
KOOKCURSUS VOOR 50+ HEREN DIT NAJAAR 
Half september start alweer een nieuwe cursus voor een groep van 6 man, 10 lessen op 
vrijdagochtend. In een gezellige sfeer wordt de basis gelegd voor het zelf bereiden van gezonde 
en lekkere maaltijden en gebak, die we na afloop ook zelf opeten. De prijs bedraagt slechts € 
125,00 voor het totaal. Info en aanmelden bij Joke Avegaart-van Gogh,  074-2663728. 
 
WOLK-SITE TIJDELIJK 'UIT DE LUCHT' 
De WOLK-website is al een tijdlang niet bereikbaar door een hack. Onze webmaster Richard 
Nijboer krijgt nu assistentie. Samen gaan zij werken aan een nieuwe opzet. 
 
40-JARIG JUBILEUM  
Op 10 april 2019 bestond onze wijkorganisatie 40 jaar. We hielden een goedbezochte receptie in 
De Letterbak, op vrijdagmiddag 12 april voor wijkbewoners en genodigden.  
De volgende dag was er een feestje voor alle mensen die zich steeds belangeloos inzetten voor 
de wijk en onze organisatie. Om 1 uur stond de bus klaar voor een verrassingstocht die ons naar 
Ommen bracht, waar we een boottocht maakten over de Overijsselse Vecht. Af en toe regen en 
zelfs sneeuw konden de pret niet drukken. De terugtocht duurde onverwacht lang, ging zelfs via 
Delden waar we een lekker ijsje kregen, omdat De Letterbak tot 6 uur verhuurd was. Daar stond 
nog een uitgebreide barbecue op ons te wachten. Veel dank aan het bestuur voor dit uitje! 
 
ACTIE BORNE SCHOON OP 23 MAART 
Deze zaterdagochtend stonden weer een aantal mensen paraat om de straten en perkjes in onze 
wijk van zwerfvuil te ontdoen. Twente Milieu voorzag ons van grijpers, vuilniszakken en gele 
hesjes. En na afloop waren er ook dit jaar weer versgebakken pannenkoeken in De Letterbak 
voor de noeste werkers. Hopelijk volgend jaar met meer mensen, want aan bijvoorbeeld 
Letterveld-Noord kwamen we niet toe. 

http://www.wolk-borne.nl/


Vaste activiteiten in De Letterbak: 
Maandagmiddag Senioren Biljart 
Maandagavond Born to Pop 19:45-21:45 uur. 
Dinsdag Handwerken 9:30-11:30 uur. 
Dinsdagavond Biljarten voor Heren vanaf 19:00 uur. 
Dinsdagavond Aquarelleren 19:30-21:30 uur. Start weer in oktober. 
Dinsdagavond Zumbales 19-20 uur. 
Woensdag Scrabbelen 14-16 uur  (bel eerst Freke,  2670346). 
Elke woensdag Bornse Inloophuis 13-16 uur. Niet in augustus. 
Woensdagmiddag Bornse Bridge Club 13:30-16:30 uur 
Woensdagavond 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. 
Vrijdagochtend 50+ gym 9-10 uur. 
Vrijdag Kookcursus 50+ Heren 9:30-14:00 uur. Start weer midden september. 
Eerste vrijdag van de maand Multicultureel Kookcafé. Start weer in september. 
Laatste vrijdag van de maand Bingo vanaf 20:00 uur. Niet in juli-augustus. 
Elke zondag erediensten van de GK Twente, om 10:00 en 16:30 uur. 
Elke zondag Bornse Inloophuis 17-20 uur. Niet in augustus. 
De meeste activiteiten kennen een zomerstop. Indien niet hier vermeld, informeer daar 
naar de tijden. 
 
Belangrijke telefoonnummers: 
VOORZITTER   Leny Zomer   074-2667900 en  06-47448500 
SECRETARIS   Annemarie Scholten            074-2424156 
PENNINGMEESTER  Henk Schonewille 
Lid/Gebouwbeheerder   Wendy Pikkemaat            06-16778145 
Lid    Herman Slag 
Een sleutel van het wijkgebouw is alleen te verkrijgen via Leny of Wendy. 
 
OPEN JE OGEN VOOR MIJ 
Maak je je ook wel eens zorgen over je omgeving, over het gedrag van de ander en de reden 
ervan? Bijvoorbeeld: de gordijnen bij de buren zijn altijd dicht, geluidsoverlast, claimgedrag. 
Vraag je je wel eens af: Moet ik er iets mee of kan ik er iets mee? Het is wel mijn naaste, 
buurtgenoot of dorpsgenoot! Het doel van de avond is dat je meer begrip krijgt voor situaties die 
uit onbegrepen gedrag ontstaan, ontdekt hoe je hiermee om kunt gaan, en weet bij wie je met 
vragen terecht kunt. Het Zelfregieteam Borne nodigt je uit op 14 mei van 19:00 tot ca. 21:30 uur 
in het Kulturhus. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 
Aanmelden: https://inloophuisvoornaastenborne.nl/aanmelden-thema-avond/ 
Informatie en contact: www.inloophuisvoornaasten.borne 

 

Bestuur en redactie wensen u alleen een fijne zomer toe. En 

hopelijk weer tot ziens in 

De Letterbak, de plek waar je vrienden maakt!! 
_____________________________________________________________________________ 

TRAPLIFT TE KOOP Sinds oktober 2016 woon ik aan de Goudenregenstraat 27. Door fysieke 
beperkingen van mijn echtgenote waren wij genoodzaakt om hier een traplift te laten installeren. 
Merk ThyssenKrupp, type swing met automatische draaizitting, langs de binnenzijde van de trap. 
De trap heeft een dubbel kwart (dus met 2 bochten) en de stoel begint vanaf de gang en eindigt 
volledig op de overloop. Wij hebben toen een behoorlijk bedrag moeten betalen, omdat deze 
compleet op maat is gemaakt en geïnstalleerd. Omdat mijn echtgenote in december 2018 is 
overleden wil ik wijkbewoners graag de mogelijkheid bieden om deze lift over te nemen voor een 
aantrekkelijke prijs. In deze wijk zijn meerdere woningen met dezelfde indeling gebouwd. Ik hoef 
niet de hoofdprijs te hebben en ik zou het fijn vinden dat ik iemand in de wijk voort kan helpen. 
Belangstellenden kunnen contact met mij opnemen voor een afspraak en verdere informatie.     
Ben Katier, Goudenregenstraat 27,  06-51438447, e-mail; b.katier@hotmail.com 
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