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Het bestuur van de Stichting Wijkorganisatie Letterveld/Kerkedennen nodigt u allen uit voor de 
 

JAARVERGADERING 
 

 op woensdag 11 maart 2020 om 20.00 uur in wijkgebouw De Letterbak, Clematishof 6 
 
A G E N D A    1. Opening 

2. Verslag jaarvergadering 2019 
3. Verslag secretariaat 2019 
4. Verslag penningmeester 2019 
5. Decharge bestuur over het jaar 201916. Verslag werkgroepen 
7. Rondvraag 
8. Sluiting met een hapje en een drankje 

 
Op zo’n moment komt ook altijd de vraag naar nieuwe bestuursleden. We zoeken een nieuwe 
penningmeester en een paar algemene bestuursleden erbij. Het bestuur telt nog maar een paar 
mensen. Wie wil ons komen helpen onze wijk mooi, gezond, maar bovenal gezellig te houden? 
Ook zou het fijn zijn wanneer jonge mensen hierop zouden reageren. Houd hierbij in gedachten 
dat het ook uw wijk is, en het hoeft echt niet zo heel veel tijd te kosten.                                       
Wij ontvangen u graag op 11 maart. 
 
OOK ANDERE NIEUWE VRIJWILLIGERS ZIJN HEEL WELKOM  
Bijvoorbeeld voor de koffiediensten tijdens de wekelijkse activiteiten (werktijden in overleg), en 
voor andere hand- en spandiensten. Of ter versterking van het team van het Repait Café.      
Denk er eens over na! Veel mensen zullen u dankbaar zijn.          
Leny Zomer hoort graag van u, � 074-2667900 of � 06-47448500. 
 
DONATEURSACTIE 
Hierbij willen wij alle wijkbewoners hartelijk bedanken voor hun donatie. Mocht het u ontschoten 
zijn, uw vrijwillige bijdrage is nog altijd welkom op bankrekeningnummer 
NL82RABO030.94.09.470 t.n.v. Stichting Wijkorganisatie Letterveld/Kerkedennen. 
 
ACTIE BORNE SCHOON OP 21 MAART 
Komt u ook meehelpen om deze zaterdagochtend de straten en perkjes in onze wijk van 
zwerfvuil te ontdoen? Twente Milieu voorziet ons dan van grijpers, vuilniszakken en gele hesjes. 
We beginnen om 9:30 uur met koffie mét en na afloop zijn er ook dit jaar weer versgebakken 
pannenkoeken in De Letterbak voor de noeste werkers.                                                             
Meld u liefst tevoren aan bij Leny Zomer, � 074-2667900 of � 06-47448500, in verband met te 
bestellen materialen. 
 
MULTICULTUREEL KOOKCAFÉ 
Geen zin om iedere dag weer te koken? De dames van de kookgroep staan voor u klaar om een 
smakelijke en verrassende maaltijd te bereiden op 6 maart, 10 april en 1 mei.                             
De maaltijd in april is deze keer een week later dan anders i.v.m. de aftrap van het evenement 
‘Oorlogstijd en bevrijding in Borne’.  
Schuif gerust aan. 
Wilt u mee-eten, dan wel graag 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. 
 
 



VOORLICHTING OVER VOEDING EN AFVALLEN 
Lilian Berends,HBO verpleegkundige met veel kennis hierover, wil in het wijkgebouw een korte 
cursus komen geven, 3-4 keer op maandag- of donderdagochtend van 10-11 uur.                     
De kosten zijn slechts € 2,- per keer, inclusief koffie/thee.  
Dus mannen en vrouwen, wilt u fitter, energieker en gezonder worden, anders boodschappen 
doen en eten, ziektes voorkomen of bestrijden, wat afvallen (of juist aankomen), geef u op bij 
Leny Zomer, � 074-2667900 of � 06-47448500, met uw voorkeur voor maandag of donderdag. 
 
INLOOPHUIS OP WOENSDAGMIDDAG, niet meer op zondag 
In de Clematiszaal is een gezellig huiskamerhoekje voor persoonlijke gesprekken met de gasten 
van het Inloophuis Borne voor naasten van mensen met onbegrepen gedrag.  Niet alleen 
voor wijkbewoners! Elke woensdag van 13-16 uur is er een ervaringsdeskundige aanwezig met 
wie u bij een kopje koffie of thee uw zorgen kunt bespreken. Een bezoek aan huis is 
tegenwoordig ook mogelijk. Zie ook: www.inloophuisvoornaastenborne.nl 
 
AQUARELTENTOOONSTELLING 21 MAART IN DE LETTERBAK 
Deze dag toont de dinsdagse aquarelgroep van Harmen Olthof  weer zijn kunnen in De 
Letterbak, van 10-16 uur. De toegang is vrij, en sommige werkstukken zijn zelfs te koop. En 
misschien besluit u wel om mee te gaan doen?  
 
REPAIR CAFE IN DE LETTERBAK                                             
Vanaf oktober is er, naast het Repair Café in de Wanne elke laatste zaterdag van de maand, ook 
in ons wijkgebouw een Repair Café, elke tweede zaterdag van de maand. Daar zijn dan een 
paar handige vrijwilligers aanwezig om u te helpen met kleine reparaties, tegen materiaalkosten 
en een vrijwillige vergoeding. Ook is er iemand aanwezig met een naaimachine voor 
verstelklusjes.  
 
STEUNPUNT MANTELZORG BORNE –  Wie, wat, waar? 
Bent u mantelzorger? Informatie vindt u bij steunpunt Mantelzorg Borne:                            
Lenneke Herben: � 085-7731720 (tussen 9 en 13.00 uur) of l.herben@siztwente.nl  
Verder hebben wij het MantelZorgCafé dat samen met het Dijkhuis op 2 locaties per maand 
plaatsvindt. Elke eerste donderdag van de maand van 13.30 – 15.30 uur in het Kulturhus en elke 
derde maandag van de maand van 19.00 – 20.30 uur in het restaurant van Het Dijkhuis 
Een gesprek over mantelzorgondersteuning voelt altijd te vroeg, totdat het te laat is. 

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. 
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. 
Woensdagavond Zumbales 19-20 uur. 
Eerste woensdag van de maand Bonsaivereniging vanaf 19:30 uur. 
Donderdagavond De Bridgeclub vanaf 19:00 uur. 
Vrijdagochtend 50+ gym 9-10 uur. 
Vrijdag Kookcursus 50+ Heren 9:30-14:00 uur. 
Eerste vrijdag van de maand Multicultureel Kookcafé.  
Laatste vrijdag van de maand Bingo vanaf 20:00 uur. 
 
Belangrijke telefoonnummers: 
VOORZITTER   Leny Zomer �  074-2667900 en � 06-47448500 
SECRETARIS   Annemarie Scholten           � 074-2424156 
PENNINGMEESTER  Henk Schonewille 
Gebouwbeheerder    Wendy Pikkemaat           � 06-16778145 
Gebouwbeheerder  Herman Slag                       � 06-37617230  
Een sleutel van het wijkgebouw is alleen te verkrijgen via Leny of Wendy of Herman.                                                  


