WIJKGEBOUW ‘DE LETTERBAK’

35-JARIG JUBILEUM

VASTE ACTIVITEITEN'
Elke maandagmiddag Biljarten.
Elke maandagavond Born to Pop.
Elke maandagavond Schilderen.
Elke dinsdagmorgen Handwerken.
Elke dinsdagavond Aquarelleren.
Elke dinsdagavond Biljarten voor Heren.
Elke woensdagmiddag Scrabble (bel eerst Freke).
Elke woensdagavond Biljarten voor Dames.
Eerste woensdagavond van de maand Bonsaivereniging.
Tweede woensdagavond van de maand Bloemschikken.
Elke donderdagavond De Bridgeclub.
Elke vrijdagmorgen 50+ FIT.
Vrijdagochtend Kookcursus 50+ Heren.
Eerste vrijdagavond van de maand Multicultureel Kookcafé.
Laatste vrijdagavond van de maand Bingo.
Elke zondag 2 erediensten van de GK Twente.
Tweede woensdagavond van de maand Bestuursvergadering vanaf 20:00
uur. Wijkbewoners zijn welkom.

1979-2014 Bewaarboekje

Contactpersonen Werkgroepen
Biljart
Schilderen
Handwerken
Aquarelleren/Tekenen
Kinderactiviteiten
Scrabble
Kookcursus 50+ Heren
50+ FIT
Multiculti Kookcafé
Bingo
Wijknieuws en website
Verdeling Wijknieuws
Keukenrooster

Erik Prigge
Gerard Scholten
Jennie ten Voorde
Harm Olthof
Mirjam Tenhagen
Freke v.d. Woord
Joke Avegaart
Leny Zomer
Leny Zomer
Gerard Tiehuis
Joke Avegaart
Freke v.d. Woord
Wendy Pikkemaat

2668856
2424156
2671217
2669760
06-50410427
2670346
2663728
2667900
2667900
2663577
2663728
2670346
06-16778145

Een sleutel van het gebouw is alleen te verkrijgen via Leny en Wendy. Voor
het huren van een lokaal (geen commerciële activiteiten) kunt u bellen met
Leny Zomer,
2667900.
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Stichting Wijkorganisatie
Letterveld / Kerkedennen, Borne (Ov.)
www.wolk-borne.nl

35-jarig bestaan van de Wijkorganisatie
Wat is er allemaal gebeurd en gedaan in die 35 jaar?
De wijken Letterveld Noord en Zuid en Kerkedennen zijn vooral gebouwd
eind jaren zestig en begin jaren zeventig. In Letterveld Noord werd al snel
een Bewonersvereniging opgericht, die voor haar leden leuke activiteiten
organiseerde. Zo ging men ’s winters met de kinderen naar de ijsbaan in
Enschede. In 1982 kwamen op hun verzoek bewoners van de Reuvekamp
erbij.
In Letterveld Zuid en Kerkedennen werd eerst huis-aan-huis een enquête
gehouden met de vraag of er behoefte was aan een vereniging of andere
organisatievorm. In november 1977 kwam de eerste wijkkrant uit en op 1
december 1977 werd tijdens een vergadering in café De Viersprong
besloten tot de vorming van een wijkraad. Stuwende kracht was Ben van
der Klein. Op 8 maart 1979 was de officiële oprichting van de Wijkraad
Letterveld Zuid / Kerkedennen een feit. Dit rekenen we nu als begin van de
Wijkorganisatie Letterveld / Kerkedennen.
Er was nog geen eigen accommodatie, vergaderd werd in de
Wingerdschool en bij mensen thuis. Belangenbehartiging was daarom die
eerste jaren een belangrijk doel, en ook nu nog. Een lang niet volledige
greep:
Overleg met de Woningbouwvereniging over huurverhogingen;
woningisolatie en renovatie in Meidoornhof, Clematishof en Wingerdstraat;
aanleg Centraal Antenne Systeem; een busdienst in de wijk krijgen; aanleg
en onderhoud van de speelveldjes; snelheidsbeperkende maatregelen; bij
buurtconflicten bemiddelen; contacten met gemeente en politie.
Er werd een trimgroep opgezet; tien jaar lang werd de Fietsvierdaagse
georganiseerd; er kwamen tafeltennistoernooien, viswedstrijden,
wijkvoetbaltoernooien. Activiteiten voor de jeugd werden op het grasveld
naast de Wingerdschool gehouden. De Handwerkgroep huurde eerst
dagdelen in het gebouw van de scouting naast Floralia, en later in de
kantine van de korfbalvereniging. Heel wat keren is de jaarlijkse Nationale
Straatspeeldag/Buitenspeeldag georganiseerd in de Wingerdstraat,
Seringenstraat, Clematishof en het grasveld. Maar de behoefte aan eigen
onderdak groeide.
In het begin woonden hier vooral jonge gezinnen en lagere school De
Wingerd moest zelfs lokalen aanbouwen. De naastgelegen kleuterschool
De Wigwam telde 3 lokalen.
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Toen er steeds minder jonge kinderen waren werden deze scholen overbodig.
Een mooie kans voor de Wijkraad en de Bewonersvereniging! Eind jaren tachtig
konden zij samen in het kleuterschoolgedeelte. Ieder een lokaal, en het derde
werd verhuurd om de kosten te drukken. Nu konden veel meer activiteiten
opgezet worden. Eenmalige, maar ook wekelijkse en maandelijkse. En in de
grote centrale hal kwam een tweedehands biljarttafel. De naam werd De
Letterbak. Naast het gebouw werd een jeu-de-boulesbaan aangelegd.
Het wijknieuws werd een gezamenlijke uitgave. Na een paar jaar bleek het
praktischer om de Wijkraad en de Bewonersvereniging helemaal te laten fuseren.
Besloten werd tot de vorm Stichting Wijkorganisatie Letterveld / Kerkedennen,
zonder leden. Dit kreeg zijn beslag in december 2001. Vanaf 2000 is Stichting
Twickelrand geassocieerd met de Wijkorganisatie.
Het werkgebied omvat Letterveldweg, Kerkedennen, Twickelerblokweg,
Azelosestraat, Twijnerstraat en alle straten die daarbinnen liggen, Ververstraat
vanaf de Letterveldweg tot aan de hogere huizen, Satinetstraat, Damaststraat en
Linnenstraat. In totaal meer dan 1000 woningen.
Jaarlijks wordt een donatie gevraagd, verdere inkomsten komen uit verhuur,
bijdragen van werkgroepen, en koffie, thee enz. Het streven blijft om alle
activiteiten betaalbaar te houden voor alle wijkbewoners. Nog steeds verricht een
grote groep vrijwilligers vrijwel alle werkzaamheden.
Het houten gebouw verkeerde wel in slechte staat. Eigen onderhoud bleek in april
2004 niet meer voldoende. Het was OP. Ruiten sneuvelden door inzakken van
het dak. Doorgaan was geen optie, het was gevaarlijk. Het gebouw werd gesloopt
en de meeste activiteiten moesten tijdelijk ander onderdak vinden of stoppen tot
de nieuwbouw klaar was. Door heel stevig lobbyen van voorzitter Leny Zomer
was al gestart met de voorbereidingen voor de huidige accommodatie: het lokaal
dat vroeger de kleuterschool en lagere school verbond, en in nieuwbouw een
tweede zaal, centrale hal, toiletten, magazijn en keuken. De ingang kwam nu aan
de Clematishof. We zijn heel blij met dit gebouw, al willen we nog graag een
aanbouw erbij als bergruimte. Gemeente en Woningbouwvereniging gebruikten
de vrijgekomen grond om een rij seniorenwoningen te bouwen.
De nieuwe Letterbak werd opgeleverd op 1 april 2005, maar de binnenafwerking
moesten we nog zelf doen. De officiële opening was op 7 oktober 2005. Het
gebouw was op 3 september al in gebruik genomen met een feestelijke boeken-,
speelgoed- en kledingmarkt.
Het eerste grote wijkfeest werd gehouden op 1 september 1979, op 26 juni 1999
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werd het 20-jarig bestaan gevierd, en het tot nu toe laatste wijkfeest was op
1 september 2013 (maar daar was u toch ook bij?). Dit was een groot
succes en voor herhaling vatbaar.
Het Wijknieuws wordt vanaf het begin een aantal keren per jaar huis-aanhuis rondgebracht. Al is het in de loop der jaren een paar keer van naam en
formaat veranderd. Een tijdlang beschikte de Wijkorganisatie zelfs over een
eigen zoveel-de-handse offsetmachine.
Alle bestuursleden van de afgelopen 35 jaar opnoemen is geen doen,
daarom hier alleen de voorzitters: Ben van der Klein, George Snijder, Pierre
Pennings, Hans Diepenbrug, Leny Zomer, Gerard Scholten, en weer Leny
Zomer.
Het huidige bestuur (december 2014) bestaat uit:
Leny Zomer, voorzitter
Annelies Cohn, secretaris
Penningmeester: vacant, waarnemers Leny en Annelies
Wendy Pikkemaat, gebouwbeheerder
Harmen Olthof
Gerard Tiehuis
Martin Broekate

ENKELE VRIJWILLIGERS AAN HET WOORD

Leny Zomer, onvermoeibare duizendpoot en spil van de Wijkorganisatie, was
voorzitter van 1995 tot 2006 en nu weer vanaf 2012. Zij regelde het nieuwe
wijkgebouw en zette veel nieuwe activiteiten op, én maakt bovendien mensen
enthousiast om die werkgroepen te gaan leiden.
Dorien van de Laar, vanaf het begin actief betrokken bij de Wijkorganisatie.
1977. In 'De Viersprong' (aan het eind van de Seringenstraat, waar nu de negen
nieuwbouwwoningen staan) kwamen de mensen van het eerste uur bij elkaar om te
praten over de Wijkraad in oprichting. Dat waren Ben van der Klein (de eerste
voorzitter), Jenny ten Voorde, Gerrit Horsselenberg, Gerard Vos (namens 't Skuw),
dhr. van Loenen (juridisch adviseur namens de Gemeente Borne) en enkele
belangstellenden. Jan van de Laar woonde een vergadering bij op grond van zijn
kennis van het Centraal Antenne Systeem (C.A.S.). Mensen wilden weten of zij een
eigen antenne mochten plaatsen.
Dorien zat thuis met een klein Michieltje dat dronk-sliep en luiers vuil maakte, dronksliep en luiers vuil maakte en soms aangenaam en soms minder aangenaam geluid
produceerde. Ik kende Borne niet. Ik kende de mensen niet. Ik voelde mij er nog
helemaal niet thuis. Dus elke middag 'koetsen'. Straatje in, straatje uit en praten met
de kinderen op straat. Toen kwam Jan thuis van zo'n bijeenkomst in 'De Viersprong'.
Ze zochten iemand om de agenda en de verslagen te typen. En ze wilden eigenlijk
wel een wijkkrant uitgeven. "Is dat niet iets voor jou?" Dorien zei: "Ja!" Zij ging naar
de bijeenkomsten in 'De Viersprong', leerde wijkbewoners kennen en binnen enkele
maanden viel er een wijkkrant op de mat bij iedere wijkbewoner.
Je hoeft niet eerst een baby te krijgen om iets voor de wijk te willen doen. Geef je op
als algemeen vrijwilliger. Laat weten waar je goed in bent en wat je absoluut niet
leuk vindt. Maak je naam en telefoonnummer bekend. Dan kun je gebeld worden op
het moment dat er hand- en spandiensten nodig zijn.
Annelies Cohn is al vele jaren de secretaris, tijdelijk penningmeester, en verder
regelaar bij allerlei activiteiten (en pannenkoekbakster voor de vrijwilligers). Zij is ook
verantwoordelijk voor de plaatsing van een AED aan het gebouw in 2009, en voor
de bijscholing van de mensen in de wijk die het apparaat kunnen bedienen.

v.l.n.r.: Leny, Dorien, Annelies, Joke
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Joke Avegaart: In 1973 kwam ik met man en twee kleine kinderen in de
Goudenregenstraat wonen. Na een paar jaar, toen de kinderen naar school gingen,
sloot ik me aan bij de Handwerkgroep van Jennie ten Voorde. Heel gezellig, al
verstond ik het Twents toen niet altijd. Daar vroeg Dorien van de Laar om hulp bij
het nieten van de wijkkrant (die werd de eerste jaren door haar met typmachine,
schaar en lijm in elkaar gezet en op het Skuw ge-offset). Ik ging meeschrijven en
mee bezorgen en raakte steeds meer betrokken bij het wijkwerk. Mijn voornaamste
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taken zijn de laatste jaren het redacteurschap van Wijknieuws, website en dit
boekje, de kookcursussen voor 50+ Heren, en een paar keer per jaar chef-kok
zijn bij het Multiculti Kookcafé.
Hallo allemaal. mijn naam is Martin Broekate, beter bekend als Dj Martin.
Ik draai al jaren muziek voor onze wijkverenigingen Dit mag ik graag doen
omdat ik vanwege mijn ziekte de sociale contacten en de gezelligheid bij wil
houden. Het kleine beetje wat ik daarom voor de wijk kan doen doe ik dus
met plezier. Mijn verwachting is dan ook dat ik misschien een voorbeeld kan
zijn voor de jongere generatie. Ik zeg daarom: kom gewoon eens langs en
wie weet word je net zo enthousiast als al de vrijwilligers die er nu al zijn .

enthousiast. Zo is de Wijkraad Letterveld Zuid / Kerkedennen ontstaan. De
meeste mensen vonden dat mooi. Zo leer je elkaar ook beter kennen. Ik moet
zeggen: ik woon hier al die jaren met veel plezier en mijn vrouw ook, en hopelijk
nog lang. In het wijkgebouw dat er nu staat is altijd wel iets te doen.
Ik ben Alice Olde Kalter. Samen met mijn man Fred en dochter Britt van 4 jaar
woon ik in Borne. Ik ben werkzaam als schoonmaakster bij De Letterbak op de
maandagmorgen. Ook ben ik als er bingo is aanwezig en maak dan de figuren op
het bord voor die avond. Verder ben ik ‘s avonds werkzaam als schoonmaakster
via een schoonmaakbedrijf.

BILJARTEN
Hallo ik ben Natascha Hensen. Ik ben een van de vaste personen van de
kinderwerkgroep. Ik vind het leuk om dingen te verzinnen voor de kinderen
en samen met de kinderen uit te voeren. Ik kom al van kleins af aan in het
wijkgebouw. Ik deed zelf eerder altijd mee met de activiteiten in het
wijkgebouw en omdat ik dat zo leuk vond heb ik er voor gekozen om nu
samen met anderen de kinderwerkgroep te gaan voortzetten.
Mijn naam is Miriam Mulder en ik woon al weer 27 jaar in de wijk
Letterveld. Alweer heel wat jaren geleden ben ik vrijwilliger geworden. Bij de
Nationale Straatspeeldag (tegenwoordig Buitenspeeldag), vooral voor het
schminken van de kinderen. Jammer dat het vervallen is, maar we kregen
wel een wijkfeest in 2013 en daar kon ik mijn creatieve handen weer hun
werk laten doen. Verder heb ik ook een aantal keren meegeholpen in de
vakantie met kinderactiviteiten en een keertje bij de kinderbingo. Ik ben blij
dat ik mocht helpen en hoop dit in de toekomst nog vaak te mogen doen.
Mijn naam is Gerard Tiehuis, ik ben vrijwilliger van De Letterbak en daarbij
ben ik nog bestuurslid van de Wijkorganisatie. Ik mag graag wat
organiseren. Ook heb ik vorig jaar, net als vele anderen, meegeholpen met
het Wijkfeest, dat toen goed geslaagd is! Daarom gaan wij ook weer met
frisse moed voor het volgende wijkfeest. Dan hoop ik jullie ook weer te
ontmoeten. Daarom tot ziens!
Bennie en Gerda Hek: Toen wij in 1969 trouwden zijn we in de Clematishof
105 komen wonen. Toen men elkaar een beetje leerde kennen waren er
enkelen die vonden dat er een soort buurtvereniging moest worden
opgericht. De eerste voortrekker was Jennie ten Voorde. De meesten
vonden dat een goed idee. Er kwam een bijeenkomst en ze waren goed
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Senioren Biljart: Op maandagmiddag voor de gepensioneerden.
Heren Biljart: Elke dinsdagavond is er heren biljart. De eersten zijn er rond 19.00
uur en voor twaalven zijn we weer uit De Letterbak. Er wordt bij binnenkomst
geschreven tegen wie je moet spelen. De laagste moet er 10 maken en de
hoogste 33 in 20 beurten. Een pilsje en een gehaktballetje completeren de avond.
Dames Biljart: Elke woensdagavond is er dames biljart. Zij beginnen rond 19.30
uur.
Het biljart organiseert voor de onderlinge band een Slachttoernooi en een
Paastoernooi. Daarnaast wordt er een nieuwjaarsreceptie gehouden.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Erik Prigge
e.prigge1@hotmail.com

BORN to POP
Born to Pop is een popkoor dat in maart 2002 is opgericht door een paar
enthousiaste mensen die popsongs en lichte muziek wilden zingen.
Omdat het koor niet te groot wil zijn is er zo nu en dan een wachtlijst voor
alten en sopranen; mannen zijn altijd welkom.
Het koor telt ongeveer 50 leden en heeft de beschikking over een voltallige band
met drums, piano, gitaar, basgitaar en keyboard.
Zij zingen, studeren en oefenen met de presentaties op maandag tussen 19:45
en ca. 21:45 uur, met een ‘Borns’ kwartiertje pauze.
Meer info via www.borntopop.nl

SCHILDERLESSEN OP MAANDAGAVOND
Elke week van 19.30 uur tot 22.00 uur. Er is nog plaats voor enkele cursisten.
Gerard Scholten, Beeldend Kunstenaar, Borne
Schildersgroep BAAK (Bornse Academie voor Amateur-Kunstenaars)
074-2424156, mobiel 06-22461436, e-mail gjf.scholten@home.nl
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AQUARELLEREN / ACRYLSCHILDEREN
Een leuke hobby voor jou, misschien heb je dit altijd al willen proberen, dan
is dit je kans. Je lekker kunnen uitleven, op papier of canvasdoek, en je
eigen mogelijkheden ontdekken.
Dat kan iedere dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in De Letterbak.
Kom voor inlichtingen eens langs tijdens een les, of bel met:
Harmen Olthof:
074-2669760.

HANDWERKGROEP
Elke dinsdagochtend van 9:30 tot 11:30 uur komt een groepje dames bij
elkaar in De Letterbak om samen te handwerken. Ieder neemt haar eigen
werkstuk mee, breiwerk, haken, borduren, kantklossen, wat dan ook.
Het is heel gezellig en je kunt altijd hulp en advies krijgen van leidster
Jennie ten Voorde of een van de andere dames. Iets nieuws leren kan zo
ook. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Loop gerust eens binnen om te
kijken. De kosten bedragen slechts € 1,50 per keer.
Info: Jennie ten Voorde,
074-2671217

SCRABBLE SPELEN
Als je thuis regelmatig scrabbelt is het misschien leuk om eens met een
ander te spelen want dat kan je op nieuwe ideeën brengen. Of misschien
heb je jaren niet gescrabbeld en wil je het best wel weer eens spelen.
Er zijn genoeg borden en er is een officiële scrabblewoordenlijst
voorhanden. Iedereen die graag kruiswoordraadsels oplost of veel leest kan
ook (leren) scrabbelen, dus……. kom erbij ! Iedere woensdag van 14.00 uur
tot 16.00 uur. Bijdrage € 10,00 per maand, inclusief koffie/thee.
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Freke van de Woord,
2670346, jjvandewoord@home.nl

KINDERACTIVITEITEN
De kinderactiviteiten (basisschoolleeftijd) zijn meestal op de derde
woensdag van de maand, van15.00 tot 17.00 uur. Dit i.v.m. het
continurooster van de Floraschool. Vrijwilligers zijn een half uur eerder
aanwezig. De kosten zijn € 1,50 per keer per kind. Tevoren aanmelden
hoeft niet.

BONSAI VERENIGING BORNE
De leden van deze vereniging houden zich bezig met alles wat met bonsai
te maken heeft. Dat is onder meer het kweken, vormgeven, snoeien,
verpotten, bedraden en verzorgen van bonsaibomen. Op de eerste
woensdagavond van de maand houden wij een clubavond, liever gezegd
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een workshopavond om een bepaald onderwerp te behandelen. Wij beginnen om
19:30 uur. Komt gerust eens kijken. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u
contact opnemen met ons secretariaat: BVB@bevrijding1945.com of via de
website http://bonsaiverenigingborne.bevrijding1945.com/

BLOEMSCHIKKEN
Groei en Bloei geeft iedere maand op een woensdagavond bloemschikles.
Aanmelden via bloemschikken@hengelogroei.nl of 06-55947877 mevr. M.
Brinkers.

BRIDGE
Bridgeclub “De Wingerd” heeft onlangs zijn 20 jarig bestaan gevierd. Het is een
kleine club die niet is aangesloten bij de Nederlandse Bridgebond waardoor de
contributie relatief laag kan blijven. Iedere donderdagavond spelen wij in “De
Letterbak” onze onderlinge competitie.
Er is nog plaats voor een paar nieuwe leden. Om een beetje leuk mee te kunnen
spelen, is een jaar bridge-ervaring wel aan te raden.
Je kunt je opgeven bij Betty Olde Olthof,
074-2664090

50+ FIT OP VRIJDAGOCHTEND
Iedereen kan meedoen met de 50+ FIT lessen. Aanmelden bij Leny Zomer,
2667900. De kosten bedragen € 15,00 per maand.
Van 9 tot 10 uur wordt er onder deskundige leiding gewerkt aan het soepeler
kunnen bewegen, en daarna is er een gezamenlijk koffiedrinken met wat lekkers.
Bewegen en soepel(er) worden staat voorop, maar de gezelligheid staat zeer
hoog in het vaandel.

KOOKCURSUS 50+ HEREN
Ieder jaar start in september en in januari in De Letterbak een kookcursus voor
een groepje van zes heren. In tien lessen op de vrijdagochtend leert men de
basisbeginselen van het bereiden van gezonde maaltijden en eenvoudig gebak.
Na afloop van de les wordt er gezamenlijk gegeten.
Bij de laatste, feestelijke maaltijd zijn ook de partners uitgenodigd.
De kosten voor deze 10 lessen bedragen in totaal € 125,00.
Wonen in de wijk of in Borne is hiervoor niet vereist.
Aanmelden en info bij: Joke Avegaart-van Gogh,
074-2663728, e-mail:
javegaart@online.nl
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DOVENCLUBS

GEREFORMEERDE KERK TWENTE

Dovenclubs uit Twente huren regelmatig op zaterdagavond De Letterbak af
voor bijeenkomsten. Actuele info op teletext pagina 161 van RTV OOST.

De Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) zijn op 5 januari 2014 gestart met
het beleggen van erediensten in de regio Twente. De nieuwe Gereformeerde
Kerk Twente (GK Twente) is een wijkgemeente van de GK Hardenberg e.o. en
belegt iedere zondag 2 erediensten. Na de ochtenddienst drinken we met elkaar
altijd een kop koffie!
Wijkgebouw ’De Letterbak’ Clematishof 6, 7621 CV Borne

MULTICULTUREEL KOOKCAFÉ
Elke eerste vrijdag van de maand kan men in De Letterbak voor € 7,50
komen eten, van september t/m april.
Het aantal plaatsen is beperkt, dus wel vooraf aanmelden bij Leny Zomer,
074-2667900. Ook willen we ‘op maat’ kunnen inkopen.
De maaltijd begint om 17:30 uur, men moet eerder aanwezig zijn.
Iedere keer komt een ander land aan de beurt op het menu.

U bent van harte welkom!
Contactpersoon: J.F. Horst,

FAMILIEBINGO
Elke laatste vrijdagavond van de maand (in december eerder) organiseren
we van september t/m mei een gezellige familiebingo. Er komen op die
avonden ongeveer 40 personen, een beetje gelijkmatig verdeeld over alle
leeftijden, dus het is niet alleen voor ouderen. Minimumleeftijd is 12 jaar.
Er zijn geen geldprijzen, wel allerlei prijzen in natura en tegoedbonnen van
sponsoren. Tussendoor gaan we rond met een paar hapjes (inclusief).
In de pauze is er de mogelijkheid om een kroket, frikandel, gehaktbal of
patat te gebruiken (voor eigen rekening). We proberen de kosten zo laag
mogelijk te houden zodat het betaalbaar blijft om mee te doen. De avond
begint om 8 uur. Contactpersoon is Gerard Tiehuis,
074-2663577.
BINGOSPONSOREN, BEDANKT!
Peter Hondebrink Noten Markt
Henk Anderson Damesmode Markt
Supermarkt Plus Wallerbosch
Dierenspeciaalzaak Hospers
Bals Vishandel Letterveld
Bakkerij Koehorst
Bakkerij Alink
Mitra Wijnhandel
Brama Fietshandel
Mirjam ten Hage
Marbeco
Annet Schoonheidsspecialiste
IJssalon de Harmonie
De Bloemenruiker
Cafetaria Hendriks
Marbro Print&Transfer
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Erediensten om 10:00uur en 16:30uur

Keupink Worsten Markt
Supermarkt Nettorama
Bloemist Richard en Michel
Dierenspeciaalzaak Jumper
Cafe Bistro Het Steegje
Bakkerij Steggink
De Barrique Wijnhandel
Weyenborg Fietshandel
Coccinelle houten speelgoed
Peter Korf Stomerij
Poelier Stege
De Zuivelhoeve
IJssalon het Hoekje
Eddy Snacks
Plenty Parts

053-4343648 / 06 53308985

BOEKENKAST
In de hal van De Letterbak staat een kast vol boeken. Als wijkbewoner kunt u
tijdens openingsuren hier een boek komen halen of brengen. U kunt dus ook uw
boeken die u over heeft in deze kast kwijt. De enige voorwaarde is dat het niet al
te oude boeken zijn. U mag komen lenen, u mag het boek ook houden wanneer u
dat wilt. Het is gratis. Er zijn allerlei boeken: romans, detectives, kookboeken,
boeken over bloemen, planten, wonen, kinderboeken enz. Kom maar eens kijken,
het is de moeite waard.

VRIJWILLIGERS VOOR DE BARDIENST
Vindt u het gezellig om mensen op de koffie te hebben en een praatje te maken?
Dan is af en toe meedraaien in de koffiedienst-groep misschien iets voor u.
Deze dames en heren vervullen een essentiële rol bij de meeste activiteiten in het
gebouw. U bepaalt zelf in overleg wanneer en hoe vaak u ingezet wordt.

AED
Bij de ingang van De Letterbak hangt een AED (Automatische Externe
Defibrillator). Deze wordt ingezet bij mensen met een hartstilstand. De eerste zes
minuten zijn cruciaal. Door snel te reanimeren en het gebruik van een AED wordt
het overlevingspercentage vergroot. In onze wijk hebben al tientallen mensen een
AED -certificaat behaald, en ieder jaar volgen zij een herhalingscursus. Wij zijn
best trots op deze mensen die zich op deze manier inzetten voor de gezondheid
van de wijk.

TOT ZIENS IN ‘DE LETTERBAK’!
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