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Hierbij nodigen wij alle wijkbewoners uit op donderdag 13 maart om 20:00 uur in De Letterbak voor de 
 

JAARVERGADERING 
AGENDA 
1. Opening 
2. Notulen jaarvergadering 2013 
3. Verslag secretariaat 2013 
4. Verslag penningmeester 
5. Verslag kascommissie 
6. Verslag werkgroepen 
7. Benoeming nieuwe bestuursleden 
8. Verkiezing kascommissie 
9. Rondvraag 
10. Sluiting 

Bent of kent u de jongeman die als laatste op ons wijkfeest in september heeft gezongen? Hij kwam 
uit het publiek en wij weten dus niet wie hij is en willen hem vragen of hij komend feest mee wil doen. 
Leny Zomer hoopt op respons. 

Wie zou een paar uur per week De Letterbak willen schoonhouden? Neem dan alsjeblieft contact op 
met Leny Zomer, � 074-2667900.  
We zoeken vrijwilligers voor achter de bar, vooral voor de maandelijkse bingo-avonden. En 
fietsmaatjes om tochtjes te maken op een duofiets (geen tandem), samen met een gehandicapte. 
 
Wie wil collecteren voor het Oranjefonds in de week van 22-26 april? Van de opbrengst mag dan de 
helft naar de Wijkorganisatie. 
 
OPEN DAGEN AQUARELLEN EN SCHILDERIJEN 
Op woensdag 26 en donderdag 27 maart tonen de broers Harm en Jan Olthof weer werk van hun 
hand en van hun cursusten in ‘De Laiterie’, Molenstraat 70 in Borne. 
Harm geeft op dinsdagavond les in aquarel- en acrylschilderen in de Letterbak (er is nog plaats voor 
nieuwe cursisten, ook voor beginners), en Jan doet dit sinds zijn verhuizing uit onze wijk in ‘De 
Laiterie’. 
U bent op woensdag welkom van 13:30 tot 19:30 uur, op donderdag van 13:30 tot 17:00 uur. 
De toegang is gratis. 
 
Bij dit Wijknieuws treft u een envelop aan van de Gemeente Borne met een uitnodiging voor het 
bijwonen van een informatieve avond over inbraak- en brandpreventie, op 12 maart in De Letterbak. 
Dit naar aanleiding van een aantal incidenten onlangs in deze wijk. Er komt o.a. een ex-inbreker die 
nu samenwerkt met de politie. Ook uw huis kan tevoren door hem bekeken zijn op zwakke plekken!  
Als u verzekerd wilt zijn van een zitplaats graag tevoren aanmelden bij Leny Zomer: 
 
 
Naam:  ……………………………………………………………………………................... 
Aantal personen  
Adres: ………………………………………………………………………………………. 
 
Inleveren bij Leny Zomer, Clematishof 86, of bellen : � 074-2667900 



BORNE SCHOON 

op zaterdag 29 maart a.s. van 10.00 tot 12.00 uur  

Wij zoeken nog vrijwilligers die mee willen helpen het straatvuil te verzamelen en op te ruimen. Voor 
materiaal zal worden gezorgd. Daarom willen wij graag van te voren weten wie mee willen doen. 
Opgave bij Annelies Cohn, � 2671000, e-mail: anneliescohn@gmail.com. 

Na afloop staan, zoals gebruikelijk, de pannenkoeken weer klaar! 

ACTIE NL-doet  

Op 22 maart 2014 doet onze wijkorganisatie weer mee aan deze actie. Nadat vorige jaren de 
binnenmuren van het wijkgebouw De Letterbak onder handen zijn genomen, willen we dit jaar 
beginnen met de buitenkant. Een aantal plekken op de buitenkozijnen zijn verrot en de overige 
kozijnen moeten nodig geschilderd worden. We starten op 22 maart om 09.00 uur en zullen uiterlijk 
om 17.00 uur eindigen. Voor de inwendige mens zal uiteraard worden gezorgd.  

Wij zoeken nog 10 vrijwilligers. Hebt u zin om een aantal uren uw handen uit de mouwen te steken en 
ons te helpen het schilderwerk weer in perfecte staat te brengen, meldt u dan aan bij: Annelies Cohn, 
� 2671000 of per e-mail: anneliescohn@gmail.com 

Ons nieuwe bestuurslid Martin Broekate is lid geworden van de bewonersraad van Woonbeheer 
Borne, om de belangen van huurders en kopers te behartigen. 

Het maandelijke bloemschikken is vervallen wegens gebrek aan belangstelling. De Fotoclub is 
vertrokken als huurder, maar er zijn 2 nieuwe huurders bijgekomen: de Overijsselse Dovenclubs 
houden regelmatig bijeenkomsten op zaterdag, en op zondag is er twee keer een kerkdienst van de 
GKN. Op 19 maart en 22 mei is hier het stemlokaal gevestigd. 

Vaste activiteiten in De Letterbak: 
Maandagmiddag Biljarten, maandagavond Born to Pop  en Schilderen  
Dinsdagmorgen Handwerken . 
Dinsdagavond Aquarelleren en Biljarten voor Heren . 
Woensdagmiddag Scrabbelen, woensdagavond Biljarten voor Dames . 
Eerste woensdagavond van de maand Bonsaivereniging.  
Laatste woensdagavond van de maand Crea-club.  
Donderdagavond De Bridgeclub . 
Vrijdagochtend Kookcursus Oudere Heren en Beweeg en Eet.  
Eerste vrijdagavond van de maand Multicultureel Kookcafé.  
Laatste vrijdagavond van de maand Bingo , in april op de 18e. 
Bestuursvergadering elke tweede donderdag van de maand. Geïnteresseerde wijkbewoners zijn 
vanaf 20:00 uur ook welkom. 
 
MULTICULTUREEL KOOKCAFÉ 
Wilt u mee-eten bij het Multicultureel Kookcafé op 7 maart, 4 april, 2 mei? Dan tevoren opgeven bij 
Leny Zomer, � 2667900, in verband met de inkoop. Kosten € 7,50. 
 
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. 
 
 


