
Letterveld/Kerkedennen 

 Nieuwsbrief 

Jongeren en Kinderwerkgroep 

Hallo wijkbewoners. 

Door enkele privé omstandigheden is de kinder/jongeren werkgroep 

gestopt.  

Er zijn nog wel enkele vrijwilligers die willen helpen, maar we zijn er 

mensen bij nodig die het weer opnieuw op willen starten. Het gebouw 

is er, er zijn middelen voor, nu nog de mensen. 

Op dit moment kunnen we daardoor geen activiteiten laten plaatsvin-

den. Natuurlijk vinden we dit als bestuur erg  jammer.  

Dus als er mensen in onze wijk zijn die het leuk vinden om het weer op-

nieuw op te zetten, als bestuur geven we graag onze medewerking hier-

aan. Het liefst zouden we wat meer personen willen hebben, zodat niet 

alles bij een persoon op de schouders  komt te liggen, kinderen en jon-

geren zijn er genoeg in onze wijk. 

Daarom deze oproep voor onze kinderen/jongeren, zodat er voor hen 

weer leuke dingen te doen zijn, zoals Carnaval, Pasen, Halloween, Lam-

pionoptochten, Jongerenavonden, Kindermiddagen. Met zoveel  kin-

deren/jongeren in onze wijk moet het toch mogelijk zijn dat enkele ou-

ders/verzorgers of oudere jongeren de handen ineen slaan zodat we 

deze druk bezochte activiteiten voor onze kinderen/jongeren weer mo-

gelijk kunnen maken. Samen moet het toch mogelijk zijn dit in ons wijk-

gebouw te laten plaatsvinden. 

Dus  mensen, hulp, goede ideeën,  laat het ons weten en doe iets. 

Het  is ontzettend jammer dat dit nu niet meer gebeurt. 
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AED (Externe Automatische Defibrillator)  

 

 

 
Zoals u waarschijnlijk wel weet hangt er sinds 2 jaar een AED bij de ingang 

van De Letterbak. 

Een AED (Externe Automatische Defibrillator) wordt ingezet bij mensen 

met een hartstilstand. De eerste 6 minuten zijn hierbij cruciaal. Door ie-

mand zo snel mogelijk te reanimeren en het gebruik van een AED wordt 

het overlevingspercentage vergroot. 

In onze wijk heeft een dertigtal mensen een AED cursus gevolgd, vorige 

week werd de 2e herhalingscursus gegeven. In november hebben wij sa-

men met de wijken StroomEsch en Wensink-Zuid een voorlichtingsavond 

gegeven en in december heeft een nieuwe groep van 8 personen het certi-

ficaat behaald.  

Wij zijn best trots op deze mensen die zich op deze manier inzetten voor 

de gezondheid van de wijk. 

werkgroep Letterveld/Kerkedennen 

Annelies Cohn 
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BORNE SCHOON 
Ook onze wijk doet mee aan de actie “Borne schoon” op 

Zaterdag 12 maart van 09.00 tot 12.00 uur 

Weet u plekken in onze wijk waar zwerfvuil ligt of wat nog belangrijker is, heeft u 

op zaterdag 12 maart een uurtje vrij om dit vuil op te ruimen, dan graag contact 

opnemen met 

Annelies Cohn – telefoon 2671000 – e-mail: anneliescohn@gmail.com 

Voor materiaal, zoals grijpers en plastic zakken wordt gezorgd. De actie start om 

09.00 uur in De Letterbak, Clematishof 6. Zie ook www.borneschoon.nl 

Na afloop staat er voor iedereen koffie/thee/fris en een pannenkoek klaar in De 

Letterbak. 

mailto:anneliescohn@gmail.com
http://www.borneschoon.nl


NL DOET  

4 

Op zaterdag 19 maart vindt de landelijke actie van het Oranjefonds NL 

DOET plaats. 

Onze wijkorganisatie heeft zich hiervoor ook aangemeld en onze aanvraag 

is gehonoreerd. Alleen missen wij nog een aantal vrijwilligers die de klus 

willen klaren. Het gaat hierbij om het sausen van wanden in De Letterbak, 

het schilderen van kozijnen, schoonmaakactiviteiten en het blad vrijma-

ken van het dak. 

Onze actie is op zaterdag 19 maart van 09.00 uur tot 16.00 uur. Als u deze 

tijd te lang vindt, maar wel een uurtje het e.a. wil doen …. IEDEREEN is 

WELKOM!!! 

Voor eten en drinken wordt gezorgd. 

Aanmelding bij:  

Annelies Cohn – telefoon 2671000 – e-mail: anneliescohn@gmail.com 

mailto:anneliescohn@gmail.com


VRIJWILLIGERS GEZOCHT 

Voor onze koffiedienst zijn wij op zoek naar vrijwilligers, speciaal voor de 

donderdagavond, 2 x per maand. Lijkt het je iets of wil je meer hierover we-

ten neem dan contact op met Annette Korte, tel. 06-384 172 70. 
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