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THEMA-OCHTENDEN OP DINSDAGMORGEN 
Een nieuwe activiteit. Iedere eerste dinsdag van de maand bent u welkom in De Letterbak, inloop 
van 10 – 12 uur,  voor gezellig koffiedrinken (of thee) met buurtgenoten, Er wordt per keer ook 
aandacht geschonken aan een bepaald thema.  
Op 3 september is dat het werk van het Zelfregieteam, waaronder ook het Inloophuis valt, en de 
Toevallige Ontmoetingen in het Kulturhus. 
In oktober vertelt Gerard Scholten over zijn werk in het Kunsthoes Twente, waar hij mensen 
begeleidt die creatief bezig willen zijn, maar wat extra aandacht nodig hebben. 
Voor de volgende maanden staan de thema’s nog niet vast, maar u kunt ook zelf onderwerpen 
aandragen.  
Wilt u graag komen, maar is vervoer een probleem? Bel Leny Zomer,  074-2667900, en we 
zorgen dat u opgehaald wordt. 
 

REPAIR CAFE OOK IN DE LETTERBAK?                                 
Elke laatste zaterdag van de maand is er in De Wanne (Stroom Esch) een Repair Café, waar 
handige vrijwilligers u kunnen helpen met kleine reparaties, tegen materiaalkosten en een 
vrijwillige vergoeding. Zij krijgen zoveel aanvragen dat ze ons bestuur gevraagd hebben of er ook 
in De Letterbak zo’n Repair Café kan starten. Dit wordt dan elke tweede zaterdagochtend van de 
maand. 

Het bestuur staat hier welwillend tegenover, maar dan moeten er wel voldoende vrijwillige 
klussers zich aanmelden. Bent u zo’n techneut of Handige Harry op een bepaald gebied, en wilt u 
wel twee uurtjes per maand uw medemensen uit de brand helpen, dan hoort Leny Zomer graag 
van u:  074-2667900. Er is ook behoefte aan iemand die er met een naaimachine wil gaan 
zitten voor kleine verstelklusjes. En mensen die gastheer/vrouw willen zijn of de koffie willen 
verzorgen. Meld u! Vele mensen zullen u dankbaar zijn! 

 
MULTICULTUREEL KOOKCAFÉ 
De eerstvolgende kookcafé’’s zijn op 6 september, 4 oktober, 1 november en 6 december.  
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 
Bij voldoende deelname (6 man) start half oktober weer een nieuwe cursus van 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 tiende les kunt u een gast 
uitnodigen om mee te komen eten. 
De prijs bedraagt slechts € 125,00 voor het totaal. Er zijn nog een paar plaatsen vrij.  
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 assistentie van Wim van Opweegen.  
Samen werken zij nu aan een nieuwe website. 
 

FLORALIA OPEN DAG 7 & 8 SEPTEMBER                                                                              
Beide dagen kunt u van 10 – 16 uur de tuinen komen bewonderen aan de Twickelerblokweg, en 
genieten van wat er verder allemaal georganiseerd wordt. Hun appeltaart is beroemd!                
En natuurlijk zijn er naast de diverse stands boeketten, bloemstukken en planten te koop. 



 

AQUARELLEREN/ACRYLSCHILDEREN           
Voor het seizoen 2019/2020 zijn er nog enkele plaatsen vrij. Hebt u interesse voor deze 
schildergroep voor beginners, neem dan contact op met Harmen Olthof, 074-2669760. We 
starten in oktober. 

Op 11 augustus zijn we met 4 cursisten naar kasteel Singraven geweest. Op die prachtige, 
zonovergoten middag hebben we, met nog 12 deelnemers uit andere plaatsen, zitten schilderen 
in de voortuin van het kasteel. Het kasteel was open voor bezichtiging en er was een 
brocantemarkt. We hebben genoten, samen met de ca. 1000 bezoekers. Het is zeker voor 
herhaling vatbaar. 

DUOFIETS BORNE                                                                                                                  
Graag maken wij u attent op de duofiets Borne. Een fiets die u voor € 5,- per dagdeel kunt 
reserveren, speciaal voor mensen die minder mobiel zijn, maar toch graag naar buiten willen, in 
beweging en onder de mensen zijn. Jong of oud – dat maakt niet uit. De fiets is aangeschaft met 
steun van de gemeente en Bornse ondernemers.  Er is elektrische trapondersteuning, en er hoeft 
maar een persoon te kunnen fietsen, de ander hoeft niet mee te trappen. Er zijn bovendien 
vrijwilligers die fietsmaatje willen zijn voor de duofiets. De mensen van de VVV-balie (tijdelijk in 
de Esch-school) weten daar meer van. De VVV heeft inmiddels een paar routes voor u 
klaarliggen. Mooie wegen en paadjes waar u met de duofiets gewoon overheen kunt. 

Voor een video over de fiets, zie:          
https://www.facebook.com/rtvborne/videos/1473455152728815//?v=1473455152728815 

Een tocht met deze fiets maakt iedereen enthousiast, blijkt uit ons gastenboek: "Mijn pa heeft 
genoten en gaat zeker vaker fietsen"  "Wij genoten al van de voorpret en hebben een super 
mooie middag gehad!" "Heerlijk gefietst, ijsje gegeten in Delden"  "Wat een fantastisch 
vervoermiddel" 

Rufi van Rooij (vrijwilliger, projectteamlid), tel 06 10544119 of rufi@komvierhetleven.nl 
VVV Borne, telefoon: 074-2657200 of e-mail: info@vvvborne.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. 
Eerste dinsdag van de maand Thema-ochtend van 10 – 12 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. 
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. Deze is volgeboekt. 
Vrijdag Kookcursus 50+ Heren 9:30-14:00 uur. Start midden oktober. 
Eerste vrijdag van de maand Multicultureel Kookcafé. 
Laatste vrijdag van de maand Bingo vanaf 20:00 uur. 
Elke zondag Bornse Inloophuis 17-19 uur. 
 
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. 
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