
Ideeën? Kom op 2 juni naar de Letterbak! 
 
Het Neje Noaberschap organiseert op zaterdag 2 juni samen met wijkvereniging 
Letterveld/Kerkedennen een inloopmoment voor ideeën. Of je nu op zoek bent naar iemand 
om je te helpen om een klus te klaren of wanneer je een bruisend idee hebt voor Borne, 
Hertme of Zenderen, kom gerust langs om met anderen te brainstormen en misschien zelfs 
verder te komen met jouw idee of droom.  
 
Het Neje Noaberschap is een netwerk van verschillende partijen die samenwerken aan het 
vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in Borne. De wijkcoördinator, Marijke Adams, is de 
voorzitter. “We zijn op zoek naar manieren om meer mensen en initiatieven in Borne, Hertme 
en Zenderen aan elkaar te verbinden. Er gebeurt heel veel in Borne, ook meer van hetzelfde. 
Hoe geweldig zou het zijn als mensen krachten kunnen bundelen en zo samen tot nog 
mooiere initiatieven kunnen komen?” 
 
Veel mensen weten, als ze een idee hebben, hun weg wel naar Marijke of naar iemand anders 
te vinden. Maar het Neje Noaberschap wil ook graag actief ophalen wat er leeft. Daarover 
doorpratend met Leny Zomer van wijkvereniging Letterveld/Kerkedennen ontstond het idee om 
als het ware ‘on tour’ te gaan. Op zaterdag 2 juni kan iedereen die iets wil delen terecht in de 
Letterbak vanaf 11.30 uur. Er is soep en een broodje en natuurlijk is de wijkcoördinator, net als 
andere partijen die misschien kunnen helpen bij het verder helpen of zelfs realiseren van 
dromen en ideeën die binnenkomen.  
Leny Zomer is er ook als mede-organiserende wijkvereniging: “Iedereen is welkom, ook van 
buiten de wijk. Ik hoop ook dat een aantal nieuwe raadsleden aanschuiven, om echt te horen 
en proeven wat er buiten het gemeentehuis leeft. Dat is bestuurlijke vernieuwing volgens mij.”  
 
De organisatie hoopt ook dat de werkgroep van de G1000 die een ‘noaberhus’ wil starten 
langskomt. “Dit is namelijk precies wat deze kleine pilot kan laten slagen. Dat we elkaar vinden 
en samen mooie dingen neerzetten in plaats van ieder voor zich.” 
 
Zaterdag 2 juni 
Wijkgebouw de Letterbak, Clematishof 6 
de koffie staat om  11.30 uur klaar 
Vrije inloop  
 
 


