
 

WIJKGEBOUW ‘DE LETTERBAK’ 
 
VASTE ACTIVITEITEN'   

Elke maandagmiddag Seniorenbiljart 
Elke maandagavond Born to Pop 19:45-21:45 uur. 
Elke dinsdagmorgen Handwerken 9:30-11:30 uur. 
Elke dinsdagavond Aquarelleren 19;30-21;30 uur. 
Elke dinsdagavond Biljarten voor Heren vanaf 19:00 uur. 
Elke dinsdagavond Zumba 19-20 uur. 
Elke woensdagmiddag Scrabble 14-16 uur (bel eerst Freke). 
Elke woensdagmiddag Bornse Bridge Club 13:30-16:30 uur. 
Elke woensdag van 13-16 uur Inloophuis voor naasten. (niet in 
augustus.) 
Elke woensdagavond Biljarten voor Dames vanaf 19:30 uur. 
Eerste woensdagavond Bonsaivereniging vanaf 19:30. 
Elke donderdagavond De Bridgeclub  vanaf 19:00 uur. 
Elke vrijdagmorgen 50+ Gym van 9-10 uur (volgeboekt) 
Vrijdagmorgen Kookcursus 50+ Heren. 
Eerste vrijdagavond Multicultureel Kookcafé start 17:30 uur. 
Laatste vrijdagavond van de maand Bingo (in dec. eerder) vanaf 
20:00 uur. 
Elk zondag van 17-19 uur Inloophuis voor naasten. 
Wijkvergadering op woensdag vanaf 20:00 uur. Voor data zie de 
nieuwsbrief. Wijkbewoners zijn welkom. 
 

Contactpersonen Werkgroepen                      
Biljart       Erik Prigge   2668856          
Handwerken      Jenny ten Voorde  2671217                
Aquarelleren/Tekenen    Harmen Olthof  2669760         
Scrabble      Freke v.d. Woord  2670346        
Kookcursus 50+ Heren Joke Avegaart  2663728                    
50+ Gym      Leny Zomer  2667900            
Multiculti Kookcafé     Leny Zomer  2667900                 
Bingo       Johan Oink      2665220                              
Wijknieuws en website  Joke Avegaart  2663728           
Verdeling Wijknieuws     Dorien v.d. Laar      2663940          
Keukenrooster     Wendy Pikkemaat   06-16778145 
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Beste wijkbewoners, 

Op 10 april 2019 bestond de Stichting Wijkorganisatie 
Letterveld/Kerkedennen 40 jaar. Een samenvoeging van Wijkraad 
Letterveld-Zuid/Kerkedennen en Wijkvereniging Letterveld-Noord,  
Voorjaar 2019 is dit feestelijk gevierd met een receptie, en een uitje 
voor alle vrijwilligers 

Voor u ligt weer het jaarlijkse Wijkboekje, waarin het werk van de 
Wijkorganisatie Letterveld / Kerkedennen en de activiteiten in 
Wijkgebouw De Letterbak wat uitgebreider aan bod kunnen komen. 
Hierin vindt u ook de diverse contactpersonen vermeld. 

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.  

Naast het draaiende houden van het wijkgebouw houden bestuur en 
betrokken vrijwilligers zich ook op andere manieren bezig met het 
welzijn in de wijk. Indien nodig wordt er overlegd met 
gemeentebestuur en gemeentelijke instanties, politie, Twente Milieu, 
waterschap, Welbions, andere wijkorganisaties enzovoort. Als u een 
probleem heeft op een dergelijk gebied dat verder gaat dan een 
privékwestie, kaart het dan aan tijdens een bestuursvergadering, of 
bij een van de bestuursleden. Misschien kunnen wij helpen. 

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 bewoners. 
Nog steeds verricht een grote groep vrijwilligers vrijwel alle 
werkzaamheden, waarvoor onze hartelijke dank! En nieuwe 
vrijwilligers zijn altijd welkom! Voor de koffiediensten en andere 
hand- en spandiensten. Als gastheer/gastvrouw bij nieuwe activiteiten. 
Ter versterking van het bestuur een nieuwe penningmeester, een 
tweede secretaris en algemene bestuursleden.                            
Denk er eens over na! Veel mensen zullen u dankbaar zijn.   
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Het huidige bestuur (december 2019) bestaat uit: 

Leny Zomer, voorzitter,  2667900                                                
Annemarie Scholten, secretaris,  074-2424156,                                  
Henk Schonewille, penningmeester                                                   
Wendy Pikkemaat, gebouwbeheerder,  06-16778145                  
Herman Slag, tweede gebouwbeheerder,  06-37617230                 

Alle wijkbewoners worden regelmatig van alle activiteiten op de hoogte 
gehouden via het papieren Wijknieuws en u kunt kijken op de site             
www.WOLK-BORNE.nl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Het gebouw of een van de zalen kan eenmalig of regelmatig gehuurd 
worden voor bijvoorbeeld vergaderingen of het geven van cursussen. Niet 
voor commerciële activiteiten als verkoopdemonstraties e.d. Neem 
hiervoor contact op met Leny Zomer,  2667900.   

Een sleutel van het gebouw is alleen te verkrijgen via Leny, Wendy. En 
Herman. 
 

Bestuur en redactie wensen u allen prettige 
kerstdagen en een voorspoedig 2019! 
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Nu volgt een overzicht van alle vaste activiteiten. 
Zie de achterpagina voor het weekoverzicht. 
Loop gerust eens binnen als u denkt dat er iets voor u bij is. 

 

BILJARTEN 
 

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 
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ZUMBA 
 

                             
 
Informatie Jacqueline Kruse  0546-60 30 51 of M 06-2057 2885, of  
www.ladiessport.nl, of kom eens kijken op dinsdagavond.                   
 

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 
Jenny 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: Jenny ten Voorde,  074-2671217 
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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. 

 
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 
Op het ogenblik wordt gespeeld bij een van de leden thuis. 
 

DE BORNSE BRIDGE CLUB 
 
Dit is de oudste bridgeclub in Borne, zij bestaat sinds 1953.             
Er wordt gespeeld op woensdagmiddag in De Letterbak, van 13:30 – 
16:30 uur. De Bornse Bridgeclub (BBC) verwelkomt graag nieuwe 
leden.  
Hebt u belangstelling, dan vindt u meer informatie op  
https://www.nbbclubsites.nl/club/27020/pagina/280566 
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HET BORNSE INLOOPHUIS 
     
In De Letterbak staan sinds begin 2017 elke woensdag van 13:00 tot 
16:00 uur en elke zondag van 17:00 tot 1900 uur mensen klaar voor 
naasten van mensen met onbegrepen gedrag. Voor wie behoefte heeft 
aan een luisterend oor of eventueel een arm om de schouder, of hulp bij 
problemen. Van uzelf of van mensen die u na staan. Het Inloophuis is er 
niet alleen voor wijkbewoners, maar voor iedereen die zich hierin herkent. 
De koffie en thee staan klaar.                                                     
Er zijn naast professionele hulpverleners ook ervaringsdeskundigen 
aanwezig.  

Contactpersoon en coördinator is Leny Zomer,  06-47448500. 
www.inloophuisvoornaastenborne.nl 
 

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 zij een clubavond, 
liever gezegd een workshopavond om een bepaald onderwerp te 
behandelen.  
Ze beginnen om 19:30 uur. Komt gerust eens kijken.  
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het 
secretariaat: BVB@bevrijding1945.com of via de website 
http://bonsaiverenigingborne.bevrijding1945.com/ 
 

BRIDGECLUB DE WINGERD 
 
Bridgeclub ’De Wingerd’ bestaat al meer dan 20 jaar. Het is een kleine 
club die niet is aangesloten bij de Nederlandse Bridgebond, waardoor de 
contributie relatief laag kan blijven. Iedere donderdagavond vanaf 19:00 
uur 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 John Slag,  074-2663172. 
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50+ GYM OP VRIJDAGOCHTEND 
 
Iedereen kan meedoen met de 50+ Gym 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. 
Op het ogenblik is er een ledenstop. 

                                                                                               
BASISKOOKCURSUS 50+ HEREN 
  

Sinds 2006 start ieder jaar in september en in januari in De Letterbak 
een kookcursus voor een groepje van zes mannen. 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. We beginnen om 9:30 uur en zijn om 
14:00 uur klaar. 
Bij de laatste, feestelijke maaltijd mag men een gast uitnodigen. 
De kosten voor deze 10 lessen bedragen in totaal slechts € 125,00.  
Wonen in de wijk of in Borne is hiervoor niet vereist. Cursisten 
komen uit heel Twente.   
Aanmelden en info bij: Joke Avegaart-van Gogh,  074-2663728,  
e-mail: javegaart@online.nl    
 

FAMILIEBINGO 
 
Elke laatste vrijdag van de maand van september t/m mei (in 
december eerder) wordt in De Letterbak een gezellige familiebingo 
gehouden. 
De organisatie van deze avonden is in handen van Johan Oink. 
De bingoplankjes kosten € 2,00.  
De minimumleeftijd is 12 jaar. De avond begint om 20:00 uur. 
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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 komen andere landen aan de beurt op het menu.  
 

REPAIR CAFÉ 

Van de vrijwilligers van het Repair Café dat elke laatste zaterdag van de 
maand open is in De Wanne, kwam het verzoek om ook in De Letterbak 
deze activiteit op te starten. Steeds meer mensen weten deze kans te 
benutten om hun kapotte apparaten weer aan de praat te krijgen.          
Het scheelt geld en is beter voor het milieu.                       
Eerst moesten er handige vrijwilligers gezocht worden. Vanaf oktober is er 
nu dus elke tweede zaterdag van de maand ook een Repair Café in ons 
wijkgebouw, van 10-12 uur. Daar zijn dan een paar mensen aanwezig om 
u te helpen met allerlei kleine reparaties, tegen materiaalkosten en een 
vrijwillige vergoeding. Ook is er iemand aanwezig met een naaimachine 
voor verstelklusjes.                                                                                   
Alle bezoekers tot nu toe konden tevreden terug naar huis. 

Het Repair Café kan wel wat meer handen gebruiken. Bent u zo’n 
Handige Harry (of Harriët) op een bepaald gebied, en wilt u wel twee 
uurtjes per maand uw medemensen uit de brand helpen, meld u!  
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MANNEN AAN DE KOOK 
 
Dertien jaar geleden kwamen 6 onzekere mannen de Letterbak 
binnen om deel te nemen aan de ‘Basiscursus Koken’. Deze cursus 
werd toen nog gegeven door Leny Zomer en Joke Avegaart. Na 
afloop zeiden 4 van de deelnemers tegen elkaar dat ze eigenlijk wel 
door wilden gaan met koken, mede omdat het geweldig fijn was 
geweest én om te voorkomen dat de opgedane kennis verloren zou 
gaan. Zo gezegd …. zo gedaan! Er werden nog 2 deelnemers 
gezocht en er werd met 6 mannen om de 3 weken gekookt. In het 
begin was er een buurtgenoot die de groep nog heeft begeleid. 
En nog steeds, eens in de 3 weken komen we bij elkaar en maken 
een aantal gerechten, zodanig dat er aan het eind van de middag 
een diner op tafel staat. Inmiddels is het ook zo dat de gerechten 
iedere keer een klein beetje moeilijker moeten zijn in vergelijking met 
de vorige keer. Dat bij dit alles gezelligheid een belangrijke factor is, 
hebben we vastgehouden van die eerste lessen. 

 
BRUNO GRȌNING-VRIENDENKRING 
 
Regelmatig is er op vrijdagavond in De Letterbak een vrij 
toegankelijke bijeenkomst van de Bruno Grőnung-Vriendenkring. 
Data van lezingen en verdere informatie: www.bruno-groening.org 

 
BLOEMENVERENIGING FLORALIA 

 

Floralia, met recht een bloeiende vereniging, met 275 donateurs en 
46 actieve leden, bestaat al meer dan 60 jaar. Ze is gevestigd op 
een nieuw, groot terrein bij de afslag Borne-West van de A35. De 
ingang is aan de Twickelerblokweg 8. Met brede paden, 
rolstoelvriendelijk. 
Begin september is er een Open Huis-weekend, in mei 
perkplantenverkoop, maar tijdens de openingsuren kunt u altijd 
rondkijken en een boeket komen uitzoeken of laten samenstellen. 
Verser kan niet! 
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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 lenen, u mag het 
boek ook houden of doorgeven aan een ander. 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’ 
Clematishof 6, 7621 CV Borne,  2669641 

 
de plek waar je vrienden maakt!      
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