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Beste wijkbewoners, 
Na een jaar eindelijk weer een nieuwe wijkkrant. Wij hopen dat u allemaal die tijd goed doorgekomen 
bent. Zo niet, beterschap en sterkte gewenst! 
  
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.  
Dit is de laatste keer dat we gebruik kunnen maken van aparte acceptgirokaarten. Maar uw bijdrage 
kwam al steeds meer binnen via internet overboekingen. De kaart was meer een geheugensteuntje. 
Dus we hopen dat we ook de volgende jaren op uw donatie mogen rekenen.  
Naast de inkomsten uit verhuur en consumpties is uw bijdrage nodig voor het draaiende houden van 
ons mooie wijkgebouw. Bij voorbaat onze hartelijke dank. 
 
BESTUURSVERGADERINGEN 
Deze vergaderingen worden voortaan om de 2 maanden gehouden. Op 26 oktober en 7 december is 
iedere belangstellende wijkbewoner welkom in ons Wijkgebouw De Letterbak. Begin om 20:00 uur.  
U kunt vooraf agendapunten inbrengen bij het secretariaat. 
Er is een tweede secretaris, Janieke Nijboer, bijgekomen om Annemarie te ontlasten. Welkom! 
_________________________________________________________________________________ 
 
IN MEMORIAM 
Het Wijknieuws verschijnt niet meer zo frequent. Onze vrijwilligers worden ouder en dit jaar hebben wij 
helaas van de volgende mensen afscheid moeten nemen. 
  
Roel Zomer 
De echtgenoot van onze voorzitter Leny Zomer is op 4 juli 2022 na een vrij kort en onverwacht 
ziekbed overleden. Hij laat een groot gat achter, Bij familie en vrienden, maar ook in de wijk wordt hij 
zeer gemist. Men kon altijd een beroep op hem doen. En hij was superhandig.  
Nieuwe vloeren in de Letterbak? Een wand vol kastjes? Lampen vervangen? Roel stond al klaar. 
Leny moet nu verder zonder haar steun en toeverlaat. Wij wensen haar en haar familie veel sterkte. 
 
Baukje Houkamp  
Baukje is op 21 juni 2022 overleden,. Een vrouw die altijd voor iedereen klaarstond.  
In onze wijk bijvoorbeeld bij de Straatspeeldagen en andere kinderactiviteiten. Zij was vele jaren een 
van de 18 bezorgers van dit Wijknieuws. 
De laatste jaren ging haar gezondheid achteruit. Maar iedereen kon nog steeds gebruikte postzegels 
bij haar inleveren voor de Fibrose Stichting, en plastic doppen voor de opleiding van hulphonden. 
Haar echtgenoot Arie Gootjes en haar kinderen en verdere familie wensen wij heel veel sterkte. 
 
George Snijder 
George is op 13 maart 2022 op 80-jarige leeftijd overleden. Hij woonde tientallen jaren in de 
Goudenregenstraat  en was de tweede voorzitter van de Wijkraad Letterveld-Zuid/Kerkedennen, een 
van de voorlopers van de huidige Wijkorganisatie. Onze dank hiervoor! 
Zijn vrouw Lidy, kinderen en kleinkinderen wensen wij veel sterkte. 
 
Hilde Mulder 
Hilde woonde het grootste deel van haar leven in de Wingerdstraat. Eerst met man en kinderen, 
daarna als weduwe. Zij was lid van de Scrabblegroep..Toen die groep te klein werd voor het huren 
van De Letterbak stelde ze haar huiskamer iedere woensdagmiddag beschikbaar. 
Na steeds meer achteruitgaande gezondheid is zij op 18 mei overleden. Zij werd 84 jaar. 
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FLORALIA 
Deze bloemenvereniging heeft een fraaie tuin op de Twickelerblokweg 8a. Op de open dagen in 
september kwamen honderden bezoekers de bloemenpracht bewonderen.  
Tot de winterstop kunt u nog steeds een boeket naar keuze komen kopen, dagelijks van 13:30-16:00 
uur en zaterdags van 10:00-16:00 uur 
 
RTV BORNE 
RTV Borne raakte de zendmachtiging kwijt aan Borne in Beeld. Hierdoor vervielen de subsidie en hun 
ruimte in het Kulturhus. Voorlopig werken ze nu op woensdagen vanuit De Letterbak. Om op locatie te 
kunnen opnemen en zenden, moet eerst een busje voorzien worden van apparatuur. 
 
Het Aquarelleren op dinsdagavond, begeleid door Alie Gierveld, heet nu Schildergroep. 
 
REPAIR CAFE 
Het Repair Café in De Letterbak is in september weer gestart, elke 2de zaterdag van de maand van 
10-12 uur. Aankondigingen komen ook via De Week van Borne. 
De contactpersoon is Roel Martens,  06-36008932. Maar tevoren aanmelden hoeft niet meer. 
Informatie over het Repair Café is te vinden op: https://ww.facebook.com/wolk.borne.5 
 
ZELFREGIETEAM 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, maakt u een afspraak via Leny Zomer,  06-47448500. 
 
VERHUUR LOKALEN 
Het verhuren van een lokaal, al of niet met keukengebruik, eenmalig of op regelmatige basis, gebeurt 
voortaan uitsluitend via bestuurslid Herman Slag,  06-37617230 of e-mail hjbslag@hotmail.com 
 
WIE WIL MEEHELPEN? 
Omdat vele handen licht werk maken, is er altijd behoefte aan extra bestuursleden en andere 
vrijwilligers (klussen, koffiediensten draaien, misschien nieuwe activiteiten opzetten en leiden, 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. Bedenk dat het ook úw wijk is. Het hoeft echt 
niet zo heel veel tijd te kosten en het is dankbaar werk.  

Vaste activiteiten in De Letterbak, voor zover tot nu toe bekend: 

Maandagmiddag Senioren Biljart. 
Maandagavond Born to Pop. 
Dinsdagavond Biljarten vanaf 19:00 uur. 
Dinsdagavond Schildergroep 19:30-21:30 uur. 
Eerste woensdag van de maand Bonsaivereniging vanaf 19:30 uur. 
2de zaterdag v/d maand Repair Café 10-12 uur. 
Laatste vrijdag van de maand Bingo vanaf 20:00 uur, in december op de 23ste. 
Wij hopen in een volgende editie meer activiteiten te kunnen vermelden. 
. 
Belangrijke telefoonnummers: 
VOORZITTER   Leny Zomer  074-2667900 en      06-47448500 
SECRETARIS   Annemarie Scholten              06- 48467872 
2de SECRETARIS  Janieke Nijboer  
PENNINGMEESTER  Marjolein Wobben  
Gebouwbeheerder    Wendy Pikkemaat               06-16778145 
Gebouwverhuurder  Herman Slag     06-37617230 
Repair Café   Roel Martens     06-36008932 
Een sleutel van het wijkgebouw is alleen te verkrijgen via Herman, Wendy of Annemarie.                                                                    
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