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JAARVERGADERING 8 MAART 2012 
Alle wijkbewoners zijn welkom bij deze vergadering, die om 20:00 uur begint in het wijkgebouw, met koffie en thee. 
Er wordt afscheid genomen van de afgetreden bestuursleden, met dank voor de bewezen diensten, en de nieuwe 
bestuursleden stellen zich aan u voor. Er wordt een overzicht gegeven van de financiën en een kascommissie gekozen. 
De diverse werkgroepen doen verslag over hun activiteiten van het afgelopen jaar en nieuwe plannen worden 
gepresenteerd. De Stichting Twickelrand zal vertellen wat de plannen van de gemeente voor nieuwe wegen rond onze 
wijk inhouden. 
 
Bent u al nieuwsgierig? We hopen velen van u te verwelkomen op die avond. 
 
 
BESTUURSWISSELINGEN 
Met ingang van dit jaar is Gerard Scholten afgetreden als voorzitter. Leny Zomer zal optreden als interim-voorzitter, 
totdat een vaste voorzitter gevonden is. Henk Schonewille is eind januari afgetreden als penningmeester en heeft nog 
geen opvolger. Aarzel niet om u aan te melden, als u denkt dat u zich in een van deze functies nuttig kunt maken! U 
wordt ingewerkt. 
Annelies Cohn zal nog aanblijven als secretaris en Marianne Schonewille als gewoon lid. 
Annette Knuif en Trudie Roelfzema zijn afgetreden als gewoon lid. 
Nieuwe bestuursleden zijn Joke Turksma, Wendy Pikkemaat en Harm Otlhof. 
Wendy is tevens de beheerder van het wijkgebouw. 
Bij de jaarvergadering kunt u met hen kennismaken. 
 
 

DONATEURSACTIE 2011 - 2012 
Geachte wijkbewoner, 
Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de donateursactie. Als het u ontschoten mocht zijn, dan kunt u alsnog uw vrijwillige 
gift overmaken op rekeningnummer  
3094 09 470 t.n.v. Stichting Wijkorganisatie Letterv eld / Kerkedennen te Borne.  

Namens het bestuur, 
Henk Schonewille, (oud-)penningmeester 
 
 
NIEUW: BEWEEG- EN EETGROEP 
Kom kennismaken met de nieuwe activiteit in De Letterbak: 
 

DINSDAG 6 MAART A.S. AANVANG 10.00 UUR 
Wat:  De beweeg- en eetgroep 
Wanneer: Dinsdagochtend van 10.00 tot 12:30 / 13:00 uur 
Voor wie: Iedereen die meer wil bewegen en het fijn vindt anderen te ontmoeten en samen te eten 
De kosten:: € 15,00 per maand (les én warme maaltijd) 
Ook u weet dat het belangrijk is om in beweging te blijven. Alleen dan kunt u de activiteiten blijven doen zoals gewend. 
Dit is geen vanzelfsprekendheid, zoals sommigen helaas denken. Bij het ouder worden is het van belang om uw 
bewegingsapparaat te onderhouden! 
Docente Nel Hofstede zal met u “de gezonde mix”’ trainen. Alleen door meedoen kunt u ervaren wat het u zal brengen! 
Om dit samen met anderen te doen heeft vele extra’s. Na de inspanning van het bewegen zal aansluitend samen 
gegeten worden. 
 
Bent u nieuwsgierig en denkt u dat het iets voor u is: 
Geef u op om dinsdag 6 maart mee te doen (gratis) 
   •   Leny Zomer, � 074-2667900, of op de lijst in De Letterbak 
Wilt u meer informatie, dan kunt u bellen met: 
   •   Welzijn Ouderen Borne, � 074-2674099 
 
Deze activiteit komt tot stand door MEE-Twente i.s.m. Welzijn Ouderen en Gemeente Borne 
 
 
BORNE SCHOON 
Op zaterdag 10 maart  a.s. doen wij weer mee aan de actie Borne Schoon. Doet u ook weer mee? We starten om 10.00 
uur. Materiaal kan worden afgehaald in De Letterbak. De actie duurt tot 12.00 uur. Na afloop zijn er voor iedereen 
pannenkoeken in De Letterbak. 
Als u zich opgeeft bij Annelies Cohn, � 2671000 of e-mail anneliescohn@gmail.com zorgen wij dat er genoeg 
schoonmaakmateriaal is. 



Op zaterdag 17 maart  zetten wij ons in voor de landelijke actie DOEN.NL.   
Nadere informatie volgt nog. 
 
 
KINDERACTIVITEITEN 
Omdat er niet genoeg animo blijkt te zijn om dit te organiseren staan er voorlopig geen kinderactiviteiten gepland. Wel 
willen we weer meedoen aan de Nationale Buitenspeeldag op  woensdagmiddag 13 juni 2012 . 

 
50+ INLOOPOCHTEND 
Iedere vrijdag is er vrije inloop voor 50-plussers in de Letterbak. Vanaf 10.00 uur tot (voorlopig) 12.30 uur. Bedoeld voor 
iedereen die het wel eens prettig vindt om met anderen koffie/thee te drinken. Na verloop van tijd kunnen we samen 
bekijken of uitbreiding naar gezamenlijk een boterhammetje eten of andere activiteiten mogelijk en gewenst is. Kosten: 
een vrijwillige bijdrage in de pot. 

Wie moeilijk ter been is en geen eigen mogelijkheid heeft om te komen, kan met een auto worden gehaald en gebracht 
door een vrijwilliger. Wilt u dit dan z.s.m. doorgeven aan Leny Zomer, � 074-2667900? 

De Bornse burgemeester Rob Welten is al eens op bezoek geweest. Hij vond dit heel nuttig als contact met de 
bewoners. Op vrijdag 2 maart wil wethouder Michel Kotteman langskomen. Dus hebt u vragen voor hem, kom zeker die 
dag ook op de koffie! 
 
 
MULTICULTUREEL KOOKCAFÉ 
Elke eerste vrijdag van de maand kan men voor € 7,00 komen eten in De Letterbak. 
Wel vooraf aanmelden bij Leny Zomer, � 074-2667900, want het aantal plaatsen is beperkt en we willen ‘op maat’ 
kunnen inkopen.  
De maaltijd begint om 17:30 uur. Men moet eerder aanwezig zijn. 
Er is al een Syrische, een Surinaamse en een Indiase maaltijd geweest, een stamppotbuffet, en in februari een Syrisch-
Amerikaans-Egyptische maaltijd. 
De eerstvolgende data zijn  2 maart en 6 april . Wat er dan op het menu staat, blijft nog een verrassing. 
 
 
JUBILEA 
De Handwerkgroep onder leiding van Jennie ten Voorde viert dit jaar het 35-jarig bestaan. In het begin waren er zelfs 2 
groepen, op dinsdag- én woensdagochtend, nu alleen op dinsdag. Begonnen werd met bijeenkomsten in het gebouw 
van de scouting, en daarna in de kantine van de korfbalclub, totdat er een eigen wijkgebouw beschikbaar kwam. Als u 
van handwerken houdt, kom dan eens binnenlopen! 
De Creaclub met Geesje Schepers en Joke Turksma als inspirerende leiding bestaat nu 15 jaar. Het bestuur heeft de 
groep op taart getrakteerd. Acht keer per jaar, op de laatste woensdagavond van de maand, wordt iets moois gemaakt, 
en al die jaren is men nog nooit in herhaling vervallen. Ook hier geldt: als u graag knutselt, kom eens kijken. 
 
 
BRIDGE 
In tegenstelling tot wat in het Bewaarboekje vermeld werd, kan de bridgeclub weer nieuwe leden gebruiken. Ze moeten 
al wel wat ervaring hebben. Komt u maar eens langs op donderdagavond in het wijkgebouw. 
 
 
BLOEMSCHIKLES 
Er is iemand gevonden die in ons gebouw bloemschiklessen wil geven. De kosten bedragen € 25,00 per keer, en daar 
zijn alle materialen bij inbegrepen. Men hoeft alleen een mesje, snoeischaar en schaar zelf mee te nemen. Hoe vaak en 
op welke dag de les gegeven wordt, hangt af van uw belangstelling. Meld u alvast aan bij Leny Zomer, � 074-2667900. 
 
 

TEGELTABLEAU 
Op de Burendag in september is er een begin gemaakt met een mozaiektableau, dat aan de buitenkant van De 
Letterbak moet komen te hangen. Zaterdag 31 maart vanaf 10 uur wordt geprobeerd het af te maken.  Wie mee wil 
helpen, is welkom. 


