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Geachte wijkbewoners,
De basisdoelstelling van het bestuur van de Stichting Wijkorganisatie Letterveld / Kerkedennen is
het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk, en daaronder valt ook het organiseren van
activiteiten voor de bewoners. Daarom houden we elk jaar een donateursactie in de wijk, waarbij
we u vragen om een geldelijke bijdrage. Mede hierdoor kunnen wij activiteiten aanbieden die
gratis of niet kostendekkend zijn. We krijgen geen subsidie van de gemeente en hebben uw
bijdrage hard nodig. Zoals u de laatste jaren gewend was, kunt u gebruik maken van de
bijgevoegde acceptgirokaart (gaarne volledig ingevuld en voorzien van handtekening). Of
rechtstreeks uw vrijwillige bijdrage storten op onderstaand bankrekeningnummer:
NL82RABO030.94.09.470
t.n.v. Stichting Wijkorganisatie Letterveld / Kerkedennen te Borne.
Alvast onze hartelijke dank.
Het bestuur
KERSTSTUK MAKEN
Op 12 en 16 december organiseren we (bij voldoende aanmeldingen), in samenwerking met Sil &
Co, een workshop kerststuk maken. Beide workshops zijn van 13.00 tot ongeveer 16.00 uur. De
kosten bedragen, inclusief koffie of thee, € 27,50. Er moet contant betaald worden. Aanmelden bij
Leny Zomer via l.zomer@lijbrandt.nl of  074 2667900, graag zo spoedig mogelijk.
Wilt u liever s avonds, dan kunt u zich aanmelden bij Sil & Co op winkelcentrum Letterveld.
REPAIR CAFE IN DE LETTERBAK
Vanaf oktober is er, naast het Repair Café in de Wanne elke laatste zaterdag van de maand, ook
in ons wijkgebouw een Repair Café, elke tweede zaterdag van de maand. Daar zijn dan een
paar handige vrijwilligers aanwezig om u te helpen met kleine reparaties, tegen materiaalkosten
en een vrijwillige vergoeding. Ook is er iemand aanwezig met een naaimachine voor
verstelklusjes.
MEER VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
Wegens langdurige ziekte van onze secretaris Annemarie Scholten is er dringend een tweede
man/vrouw nodig. Wie, o wie wil dit op zich nemen? Ook extra bestuursleden zijn welkom.
Het Repair Café kan wel wat meer handen gebruiken. Bent u zo’n Handige Harry op een
bepaald gebied, en wilt u wel twee uurtjes per maand uw medemensen uit de brand helpen, meld
u!
Mensen die gastheer/vrouw willen zijn of de koffie/thee/drankjes willen verzorgen. Bij diverse
activiteiten in de week Tijden in overleg.
Voor een eventueel op te starten inloop voor mensen met een lichte beperking (praten,
koffiedrinken, knutselen, spelletjes, of wat dan ook) zoeken we begeleiders. Er is behoefte aan.
Leny Zomer hoort graag van u:  074-2667900.
Ons vaste, langjarige bezorgteam telt uitvallers door ziekte en verhuizingen. Wilt u, een paar
keer per jaar ons Wijknieuws huis aan huis bezorgen in uw eigen straat, meld u dan bij Dorien
van de Laar,  074-2663940. Vele handen maken licht werk!
MULTICULTUREEL KOOKCAFÉ
De eerstvolgende kookcafé’’s zijn op 13 december, 3 januari, 7 februari en 6 maart.
Wilt u mee-eten, dan tevoren opgeven bij Leny Zomer,  074-2667900 of  06-47448500 of via
l.zomer@lijbrandt.nl, in verband met de inkoop. Kosten € 7,50. De maaltijd begint om 17:30 uur.
U dient eerder aanwezig te zijn.

WOLK-SITE IS WEER OPGESTART
De WOLK-website was een hele tijd niet bereikbaar door een hack. Onze webmaster Richard
Nijboer heeft assistentie gekregen van Wim van Opwegen.
Samen werken zij nu aan het weer actueel opvullen van de site.
STICKERACTIE IN DE GOUDENREGENSTRAAT
In deze 30-km straat wordt, ondanks de drempels, nog vaak te snel gereden. Een van de
bewoners, Ronald Kömmelt op nr 75, heeft daarom actie ondernomen, met hulp van Veilig
Verkeer Nederland. Alle woningen hebben van hem 2 grote stickers ontvangen met 30 Dank u!
erop, met het verzoek deze op de zijkanten van een van hun afvalcontainers te plakken. Zo is
iedere maandag de straat voorzien van flink wat waarschuwingsborden.
Als u in uw eigen straat ook actie wilt ondernemen, wil hij graag uitleg geven.
KOOKCURSUS VOOR 50+ HEREN
Bij voldoende deelname (6 man) start half januari weer een nieuwe cursus van 10 lessen op
vrijdagochtend. In een gezellige sfeer wordt de basis gelegd voor het zelf bereiden van gezonde
en lekkere maaltijden en gebak, die we na afloop ook zelf opeten. De tiende les kunt u een gast
uitnodigen om mee te komen eten.
De prijs bedraagt slechts € 125,00 voor het totaal. Er zijn nog een paar plaatsen vrij.
Info en aanmelden bij Joke Avegaart-van Gogh,  074-2663728.
Vaste activiteiten in De Letterbak: zie deze keer ook het meebezorgde Wijkboekje.
Maandagmiddag Senioren Biljart
Maandagavond Born to Pop 19:45-21:45 uur.
Dinsdag Handwerken 9:30-11:30 uur.
Dinsdagavond Biljarten voor Heren vanaf 19:00 uur.
Dinsdagavond Aquarelleren 19:30-21:30 uur. .
Dinsdagavond Zumbales 19-20 uur.
Woensdag Scrabbelen 14-16 uur (bel eerst Freke,  2670346).
Elke woensdag Bornse Inloophuis 13-16 uur.
Woensdagmiddag Bornse Bridge Club 13:30-16:30 uur.
Woensdagavond Biljarten voor Dames vanaf 19:30 uur.
Eerste woensdag van de maand Bonsaivereniging vanaf 19:30 uur.
Donderdagavond De Bridgeclub vanaf 19:00 uur.
Vrijdagochtend 50+ gym 9-10 uur. Deze is volgeboekt.
Vrijdag Kookcursus 50+ Heren 9:30-14:00 uur. Start midden januari.
Eerste vrijdag van de maand Multicultureel Kookcafé.
Laatste vrijdag van de maand Bingo vanaf 20:00 uur. In december op de 20ste.
Elke zondag Bornse Inloophuis 17-19 uur.
Belangrijke telefoonnummers:
VOORZITTER
Leny Zomer  074-2667900 en  06-47448500
SECRETARIS
Annemarie Scholten
 074-2424156
PENNINGMEESTER
Henk Schonewille
Lid/Gebouwbeheerder
Wendy Pikkemaat
 06-16778145
Lid/Tweede beheerder
Herman Slag
 06-37617230
Een sleutel van het wijkgebouw is alleen te verkrijgen via Leny of Wendy of Herman.
Van Kerstmis t/m Nieuwjaarsdag is De Letterbak gesloten. De eerstvolgende Algemene
wijkvergadering is op 8 januari. Geïnteresseerde wijkbewoners zijn vanaf 20:00 uur welkom en
kunnen ook punten inbrengen.
Bestuur en redactie wensen u alvast een fijne decembermaand, en weer tot ziens in het nieuwe
jaar!

