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Dag Beste medewijkbewoners, 
In verband met het Coronavirus is het al weer een tijd geleden dat u iets van ons heeft 
vernomen. Hoe gaat het met u allen? Met ons, bestuursleden, gaat het goed en ook, zover 
wij ze hebben gesproken, met de vrijwilligers gaat het goed. 
Het is voor iedereen een vreemde tijd, weinig echt contact met mensen en elkaar aanraken 
al helemaal niet. Vond ik in maart en april de “vrije tijd” wel fijn, nu wringt het toch een beetje. 
Je mist de vrijwilligers en de activiteiten die we samen uitvoerden. En hoe lang gaat het 
allemaal nog duren? Persoonlijk denk ik, dat het zeker nog wel een jaar (misschien nog wel 
langer) zal duren voor er een betrouwbaar geneesmiddel zal zijn gevonden. En tot die tijd, 
zal de ‘risicogroep’ waar ook ik ondertussen bij hoor, veel minder contacten hebben en dat 
hoort niet echt tot onze menselijke natuur. Je wilt iemand die verdriet heeft of die je wilt 
feliciteren toch ook graag knuffelen of in ieder geval even een arm om de schouder geven. 
De laatste weken zijn we druk geweest om te kijken, volgens de laatste Coronamaatregelen, 
wat kan wel en wat kan niet binnen ons wijkgebouw ‘De Letterbak’. En wat wel kan, blijkt niet 
zo heel veel te zijn, omdat je met name de 1,5 meter afstand moet kunnen borgen. Blijft dus 
alleen over dat heel kleine groepen iets kunnen organiseren. 
Born to Pop oefent op dit moment in een bedrijfshal in Zenderen.                                                                               
Beide bridgegroepen zijn uitgeweken naar het Kulturhus.                                                                                      
De Bruno Gröning groep is in Borne gestopt en samengegaan met de groep in Deventer. 
De handwerkgroep van Jenny start nog niet weer op. Ook koken met meerdere mensen in 
de keuken kan voorlopig niet, dus geen Multi Cultureel Kookcafé.  
Geen nieuwe Basiscursus Koken voor 50+ Heren (de vorige groep wacht nog steeds op hun 
laatste les, omdat corona roet in hun eten gooide).. 
Biljarten voorlopig alleen op dinsdagavond, nu voor heren en dames.    
De 50+ gym gaat door, kan makkelijk afstand houden, maar is volgeboekt.                                                                                                                                                                                                          
Het Repair Café start weer, met wat corona-restricties, en ook de aquarellessen. 
Het Inloophuis van het Zelfregie Team Borne is, op gepaste afstand, weer geopend maar wel 
alleen op afspraak. Niet alleen op woensdag. Wanneer men belt, is binnen een half uur 
iemand beschikbaar. Bel hiervoor Leny Zomer:  074-2667900 of  06-47448500.                                                                                                                 
Voelt ook u zich alleen en wilt u wel graag eens met iemand koffiedrinken of in kleine kring 
iets creatiefs doen, wij en onze vrijwilligers organiseren dit met liefde en plezier voor u.                                                                                                                                                                  
Onze penningmeester, Henk, is ziek, we wensen hem snelle en goede beterschap.                                      
Onze website is vernieuwd en werkt samen met  RTV Borne. Neem eens een kijkje en vertel 
ons wat u mist of er graag op zou zien.                                                                                                                          
Zijn er mensen die wel graag mee willen besturen en/of heeft u ideeën om deze tijd leuker te 
maken? Laat ons dat ook weten, dan gaan we in gesprek.  
Wij, het bestuur van Stichting Wijkorganisatie Letterveld/Kerkedennen, wensen u alle goeds, 
geluk en gezondheid. En Van Harte, tot snel weerziens. 
 
DONATEURSACTIE 2002-2021 
Een aantal huurders van het wijkgebouw is, soms tijdelijk, vertrokken, maar de vaste lasten 
gaan door. Ook dit jaar vragen we daarom toch u als wijkbewoners om een geldelijke 
bijdrage. U kunt gebruik maken van de bijgevoegde acceptgirokaart (graag 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 
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BURENHULP IN CORONA-TIJD                                                                                   
Doordat er meer getest wordt, wordt aan steeds meer mensen gevraagd om tijdelijk uit 
voorzorg in thuisquarantaine te gaan. Ook als ze zelf geen klachten hebben, maar omdat ze 
contact hadden met een positief geteste persoon. Doe het voor uw medemensen! Het kan 
ook uw gezin treffen. Bied daarom uw buren aan om, als dat nodig is, boodschappen voor 
hen te doen, en vraag of ze dat ook voor u willen doen. En zorg zelf alvast voor een ‘ijzeren 
voorraadje’ (langer houdbaar eten, en wc-papier) voor een week.  

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!                          
 
IN MEMORIAM 
Op 2 september is Janneke van Rossum uit de Meidoornhof overleden. Zij vocht al 7 jaar 
tegen longkanker Janneke was jarenlang secretaris van de Wijkraad Letteveld 
Zuid/Kerkedennen, een van de voorlopers van de huidige Wijkorganisatie, en organiseerde 
mede de kinderactiviteiten en straatspeeldagen. 
Albert Bosklopper uit de Goudenregenstraat is op 3 augustus overleden. Na het volgen van 
de eerste kookcursus voor oudere heren nam hij het initiatief voor Heren aan de Kook, oud-
cursisten die iedere paar weken zelf in De Letterbak aan de gang gingen. Ook regelde hij 
een tijdje het Multi Culti Kookcafé. De kookgroep werd met de jaren steeds groter. Soms 
kookten ze ook voor een goed doel. Ze hebben zelfs in het kader van de 
Kindervakantieweken een week kookles gegeven aan schoolkinderen. Albert moest door 
afnemende gezondheid zijn deelname stoppen. 
Wij wensen de families van Janneke en Albert veel sterkte. 
  
SCRABBELEN 
De scrabblegroep was zo klein geworden dat ze al langer bij een van de leden thuis spelen. 
Dit kon gewoon doorgaan, ook in de zomer. Maar als er nieuwe mensen bij willen komen, 
dan kan de groep gemakkelijk en corona-proef weer in De Letterbak terecht. Dus heeft u zin 
om op woensdagmiddag van 2 tot 4 uur te scrabbelen, meld u dan bij Freke v.d. Woord,  
2670346. 

  
HUIDIGE ACTIVITEITEN 
Dnsdagavond Biljarten voor Dames en Heren vanaf 19:00 uur. 
Dinsdagavond Aquarelleren 19:30-21:30 uur.  Bel eerst Harm Olthof:  2669760          
Woensdag Scrabbelen 14-16 uur  (bel eerst Freke,  2670346). 
Vrijdagochtend 50+ gym 9-10 uur. Deze is volgeboekt. 
Repair Café elke tweede zaterdag van de maand 10-12 uur.  Tevoren aanmelden bij Herman 
Slag  06-37617230, om de toestroom te kunnen reguleren. 
 
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. 

De eerstvolgende Algemene wijkvergadering is op 11 november. Geïnteresseerde 
wijkbewoners zijn vanaf 20:00 uur welkom en kunnen ook punten inbrengen. 

Bestuur en redactie hopen dat u allemaal gezond blijft en we elkaar weer onbeperkt kunnen 
ontmoeten in De Letterbak. 


