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Beste wijkbewoners, 
Wij hopen dat u allemaal de afgelopen anderhalf jaar goed doorgekomen bent. Zo niet, beterschap en 
sterkte gewenst! 
Helaas zijn een aantal van onze vrijwilligers ons ontvallen, zie de In Memoriams hieronder.  
Onze voorzitter Leny Zomer moet noodgedwongen nog steeds op halve kracht werken.  
Eerste aanspreekpunt voor al uw vragen is voorlopig Herman Slag.  
Wel is er een nieuwe penningmeester, Marjolein Wobben. Zie hieronder. 
Door de vele vaccinaties en de versoepelingen van de coronamaatregelen konden een aantal 
activiteiten in het wijkgebouw gelukkig weer opgestart worden.  
 
Het Repair Café gaat in november weer voorzichtig beginnen, elke 2de zaterdag van de maand van 
10-12 uur. De nieuwe contactpersoon is Roel Martens,  06-36008932.  
Om drukte te voorkomen, maakt u tevoren een afspraak via https://wolk.borneinbeeld.nl/repaircafe of 
kijk op: https://www.facebook.com/wolk.borne.5 
Aankondigingen komen ook via De Week van Borne. 
 
Het Zelfregieteam Borne is gestart met maandelijkse ontmoetingsavonden voor naasten van…, 
beurtelings in De Letterbak en online. Zie hiervoor www.zelfregieteam-borne.nl 
Ook organiseert het Zelfregieteam elke woensdag de Spontane Ontmoetingen in het Kulturhus, van 
9:30 – 11:30 uur,  
Voor privé gesprekken, maak een afspraak via Leny Zomer,  06-47448500. 
 
Vanaf november kan iedereen in De Letterbak op vrijdagochtend komen binnenlopen voor koffie en 
wat aanspraak. Met of zonder handwerkje, krantje of wat dan ook. Er is altijd iemand aanwezig. Een 
boek halen uit de bibliotheekkast in de hal, of juist iets brengen kan dan ook. 
 
Aquarelleren wordt voortaan geleid door Alie Gierveld. 
Heren aan de Kook is weer begonnen  
Damesbiljart op woensdag is vervallen, maar zij doen voortaan mee met de heren. 
Een nieuwe Basiskookcursus voor 50+ Heren, tien keer op vrijdagochtend,  kan hopelijk in januari 
starten. U kunt u alvast aanmelden en informatie krijgen bij Joke Avegaart, 074-2663728.  
Van andere activiteiten is nog niet voldoende bekend. 
 
IN MEMORIAM 
Het Wijknieuws verschijnt niet meer zo frequent. Onze vrijwilligers worden ouder en in het afgelopen 
jaar hebben wij helaas van de volgende mensen afscheid moeten nemen. 
  
Harm Olthof: Oud-bestuurslid. Hij leidde vele jaren de aquarelgroep op dinsdagavond.  
Jan Olthof: De oudere broer van Harm overleed enkele dagen eerder. 
Hij zette de schildergroep op en leidde deze de eerste jaren. 
Truus Schuurman: zij bezorgde het Wijknieuws in de Meidoornhof. 
Marijke van Munster: zij bezorgde het Wijknieuws aan de Azelosestraat. 
Fred Olde Kalter: Hij maakte deel uit van de Bingo-groep. 
  
Wij bedanken al deze mensen voor hun inzet voor het wijkgebeuren. 
Hun nabestaanden wensen wij veel sterkte met het verwerken van dit verlies. 
 
JAARLIJKSE DONATEURSACTIE 
U kunt uw vrijwillige gift overmaken via de bijgevoegde acceptgirokaart of rechtstreeks op 
NL82RABO030.94.09.470 t.n.v. Stichting Wijkorganisatie Letterveld/Kerkedennen. Bij voorbaat onze 
hartelijke dank. 
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WIE WIL MEEHELPEN? 
Omdat vele handen licht werk maken, is er altijd behoefte aan extra bestuursleden en andere 
vrijwilligers (misschien nieuwe activiteiten opzetten en leiden, koffiediensten draaien enz.) 
Wie wil ons komen helpen onze wijk mooi, gezond, maar bovenal gezellig te houden? Ook zou het fijn 
zijn wanneer jonge mensen hierop zouden reageren. Houd hierbij in gedachten dat het ook uw wijk is, 
het hoeft echt niet zo heel veel tijd te kosten en het is dankbaar werk. 
 
NIEUWE PENNINGMEESTER 
Hallo, mijn naam is Marjolein Wobben en ik heb sinds juni het werk van de penningmeester van de 
Stichting WijkOrganisatie Letterveld/Kerkedennen overgenomen. Na mijn middelbare school heb ik 
naast mijn financieel-administratieve werk verschillende boekhoudkundige / bedrijfsadministratieve 
opleidingen gedaan en een controllersopleiding. Mijn leeftijd is 64 jaar, getrouwd, geen kinderen. Op 
dit moment geniet ik van een ‘sabbatical’ tot ik eind volgend jaar met vervroegd pensioen ga. 
 
HANDWERKGROEP STOPT 
Jenny ten Voorde is gestopt met haar handwerkgroep. Als 86-jarige vond ze het wel genoeg. Meer 
dan 40 jaar geleden (er was zelfs nog geen wijkorganisatie, laat staan een wijkgebouw) begon zij met 
een groepje dames uit de wijk wekelijkse bijeenkomsten. Ieder bracht haar eigen handwerk mee of 
probeerde iets nieuws en Jenny gaf deskundig advies. Maar de gezelligheid stond altijd voorop. 
Jarenlang was er zelfs een dinsdag- én een woensdaggroep. Eerst in het scoutinggebouw, toen in de 
kantine van korfbalclub Groen-Zwart, in de vroegere kleuterschool De Wigwam, in De Spil en daarna 
in het huidige wijkgebouw De Letterbak. Ze organiseerde bovendien jaarlijks een busreisje.  
Toen zij nog in de Clematishof woonde, zat zij in de Werkgroep Speelveldjes en maakte jaarlijks een 
rondgang met de wethouder en een ambtenaar om eventuele gebreken en wensen kenbaar te maken. 
En zij organiseerde mensen bij de zandbakken om daar in de avond netten over te spannen en die er 
de andere dag weer af te halen. Ging jarenlang goed. 
 
We danken haar heel hartelijk voor haar inzet en wensen haar nog vele gezonde jaren. 
Het bestuur heeft haar intussen een attentie gebracht en een grote bos bloemen. 

Vaste activiteiten in De Letterbak, voor zover tot nu toe bekend: 
Maandagmiddag Senioren Biljart 
Dinsdagavond Biljarten vanaf 19:00 uur. 
Dinsdagavond Aquarelleren 19:30-21:30 uur. 
Woensdag Scrabbelen 14-16 uur  (bel eerst Freke,  2670346). 
Eerste woensdag van de maand Bonsaivereniging vanaf 19:30 uur. 
Elke vrijdagochtend vanaf november  vrije koffieinloop 
2de zaterdag v/d maand vanaf november Repair Café 10-12 uur, eerst aanmelden. 
Wij hopen in een volgende editie meer te kunnen vermelden. 
. 
Belangrijke telefoonnummers: 
VOORZITTER   Leny Zomer  074-2667900 en    06-47448500 
SECRETARIS   Annemarie Scholten              074-2424156 
PENNINGMEESTER  Marjolein Wobben  
Gebouwbeheerder    Wendy Pikkemaat              06-16778145 
Gebouwbeheerder  Herman Slag     06-37617230 
Repair Café   Roel Martens     06-36008932 
Een sleutel van het wijkgebouw is alleen te verkrijgen via Herman of Wendy 


