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JAARVERGADERING
Hierbij nodigen wij u allen uit voor de jaarvergadering die gehouden zal worden
op donderdag 14 februari a.s. om 20.00 uur in De Letterbak.

Agenda
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 2012
3. Verslag secretariaat 2012
4. Verslag penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Verslag werkgroepen
7. Verkiezing kascommissie
8. Rondvraag

Na de vergadering volgt een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

DONATEURSACTIE
Hierbij willen wij alle wijkbewoners hartelijk bedanken voor hun donatie. Mocht het u ontschoten zijn,
uw vrijwillige bijdrage is nog altijd welkom op rekeningnummer 3094 09 470 t.n.v. Stichting
Wijkorganisatie Letterveld/Kerkedennen.

BORNE SCHOON
Op zaterdag 9 maart doen wij weer mee aan de actie Borne Schoon. Doen jullie dit jaar ook mee?
We starten om 10.00 uur in De Letterbak en om 12.00 uur staan de pannenkoeken klaar voor alle
deelnemers. Om genoeg hesjes, prikkers, vuilniszakken etc. in te slaan graag vooraf opgave voor
deelname bij Annelies Cohn, tel. 2671000, of e-mail anneliescohn@gmail.com.
Na afloop zullen onder de zappers 2 toegangskaarten voor de voetbalwedstrijd FC Twente-NAC op
30 maart worden verloot. Deze kaartjes zijn beschikbaar gesteld door Woonbeheer Borne.

KINDERACTIVITEITEN
Elke eerste woensdag van de maand is er voor alle leerlingen van de basisschool een knutsel-, speelen doemiddag in De Letterbak. Kosten per keer € 1,50, vooraf aanmelden niet nodig.
Voor 6 februari staan een carnavalsoptocht en disco op het programma, van 13:30 tot 16:00 uur.

MULTICULTUREEL KOOKCAFÉ
Op 1 maart en 5 april kan men weer mee-eten in De Letterbak. De kosten bedragen € 7,50, de
maaltijd begint om 17:30 uur, men moet eerder aanwezig zijn. Wel vooraf aanmelden bij Leny Zomer,
2667900, in verband met de ‘inkoop op maat’.

NIEUWS VAN DE SCRABBLECLUB
Nieuwe spelers zijn nog steeds welkom; de zaal is groot genoeg, er zijn voldoende – nieuwe spelborden en we vinden het erg leuk meer mensen te verwelkomen.
Sinds een paar weken spelen we - op woensdag - vanaf 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur.
En we hebben besloten de eerste woensdag van de maand ook andere spellen (geen kaarten) te
spelen. De contributie is € 8 per maand, en dat is inclusief de thee met een koekje.
Dus, kom eens langs of geef je op bij Freke van de Woord,
2670346

BOEKENKAST IN DE LETTERBAK
De tijden zijn sterk aan verandering onderhevig, niet iedereen kan zich meer alles permitteren. En toch
willen we het leven leuk houden. Daarin willen we als wijkorganisatie ons steentje bijdragen, maar het
is niet altijd duidelijk op welke manier we dat kunnen doen. Veel kunnen we faciliteren maar het is aan
u, wijkbewoners, om ons van ideeën te voorzien.
We denken natuurlijk ook zelf mee en zo willen we graag in de hal van De Letterbak een kast met
boeken en tijdschriften, zowel voor volwassenen als voor kinderen. Iedereen die dat wil kan tijdens de
openingsuren binnen lopen om een boek te pakken. Het zou leuk zijn wanneer men er dan een ander
boek voor in de plaats zet maar dat is niet verplicht. Soms is het fijn een boek te mogen houden, of er
lang over te doen om het te lezen. Dat kan op deze manier.
Dus: misschien heeft u nog ergens een boekenkast staan die niet meer wordt gebruikt? Dan zijn wij
heel blij wanneer u die aan ons wil schenken. En heeft u nog, niet al te oude, leesboeken over, of
tijdschriften? Ook die willen we graag. We horen dus graag van u. Dank u wel.
Met vriendelijke groet, Leny Zomer

NL DOET
Ook dit jaar hebben wij ons weer opgegeven voor de actie NL DOET van het Oranjefonds op
zaterdag 16 maart a.s. Wij zoeken nog 10 vrijwilligers die samen met ons in de Wingerdzaal en de
keuken de muren van een fris verfje willen voorzien. Voor materiaal zal worden gezorgd. En natuurlijk
wordt de inwendige mens die dag niet vergeten. Opgave bij Annelies Cohn, tel. 2671000, of e-mail
anneliescohn@gmail.com.
Belangrijke telefoonnummers:
VOORZITTER
Leny Zomer
2667900
SECRETARIS
Annelies Cohn
2671000
PENNINGMEESTER
vacant, waarnemers Leny Zomer en Annelies Cohn
Gebouwbeheerder
Wendy Pikkemaat
06-16778145
Een sleutel van het wijkgebouw is alleen te verkrijgen via Leny of Wendy.
Contactpersonen Werkgroepen
Kinderactiviteiten
Leny Zomer
Handwerken
Jennie ten Voorde
Aquarelleren/Tekenen
Harm Olthof
Schilderen
Gerard Scholten
Crea
Geesje Schepers
en Joke Turksma
Keukenrooster
Leny Zomer
Kookcursus
Joke Avegaart
Biljart
Erik Prigge
Scrabbelen
Freke v.d. Woord
Bloemschikken
Leny Zomer
Wijknieuws en website
Joke Avegaart
Verdeeladres Wijknieuws
Freke v/d Woord, Gagelstraat 3

2667900
2671217
2669760
2424156
2671785
2664018
2667900
2663728
2668856
2670346
2667900
2663728
2670346

In het gele Bewaarboekje dat u in september heeft ontvangen staat een overzicht van wat er allemaal
wekelijks of maandelijks te doen is in De Letterbak. Bij de meeste activiteiten kan men nog mee gaan
doen. Kom gerust eens binnenlopen om te kijken, of bel de contactpersoon.
Bespreken wijkgebouw
Er zijn diverse dagdelen beschikbaar voor het huren van ruimte voor vergaderingen en cursussen.
Geen commerciële activiteiten zoals verkoopdemonstraties. Bel Leny Zomer:
074-2667900.
Bestuursvergaderingen
Op elke tweede donderdag van de maand komen bestuur en leden van de werkgroepen in De
Letterbak bij elkaar voor overleg. Geïnteresseerde wijkbewoners zijn vanaf 20:00 uur ook welkom.
In februari is dit de jaarvergadering, zie ommezijde.

