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Lekker knutselen bij het 
Zomerdagkamp. De werkstukken verrsierden de traditionele maffe eindshow van de kampleiding op de laatste dag .

Een nieuw seizoen... 

… een nieuwe De Letter! 

Zo, dat was even buffelen, voor Irene, Wilma, 
Yvonne en Monique. Maar nu ligt hij er. Wij 
zijn tevreden en trots, en we hopen dat u dat 
ook bent.

Bijna 40 jaar heeft De Letter bestaan in 
de oude vorm: dubbelgevouwen A4-tjes, 
een gekleurd kaftje, tekst in het zwart, 
af en toe een grappige tekening, maar 
geen foto’s, en een plek voor álle kopij die 
binnenkwam. Nu ligt er een magazine voor 
u, op A4-formaat, met heel veel foto’s, 
herkenbare rubrieken en een enthousiaste 
redactie!

Waarom al deze veranderingen? De be-
langrijkste was dat de oude De Letter wel 
een beetje oubollig werd. Niet meer van 
deze tijd. Temeer omdat de mogelijkheden 
tegenwoordig zoveel groter zijn. Het is niet 
zo duur meer om een full color magazine te 
maken. Iets anders is dat vooral de jongere 
Lettelenaren de broodnodige weetjes het 
liefst op internet opzoeken. Als de jongeren 
van nu De Letter niet meer lezen, wie leest 
hem straks dan nog wel?
Aan de andere kant: we weten dat vooral 
de ouderen onder ons het lang niet allemaal 
prettig vinden om informatie op Lettele.nl te 
moeten zoeken. En op Facebook zijn zij ook 
niet allemaal te vinden. 

Een plus een is twee, en als je je best doet, 
wordt dat soms drie. Daar gaan we voor: 
dezelfde praktische informatie in De Letter 
– netjes onder aparte rubrieken, en zo kort 
en bondig mogelijk – en daarnaast verha-
len over wat de Lettelenaren bezighoudt. 
Tegelijkertijd gaan we samenwerken met 
Lettele.nl. Wilt u meer informatie over een 
bepaalde activiteit? Op Lettele.nl krijgt De 
Letter een eigen pagina. 

Rest ons nu u op te roepen: geen De Letter 
zonder Lettelenaren. De Letter is en blijft 
een blad van Lettelenaren voor en door 
Lettelenaren. Dus schrijf op wat u op u hart 
hebt en stuur uw kopij naar: 
redactie.deletter@gmail.com.

Veel leesplezier!

Wilma Schepers, hoofdredacteur 

 4  Lief en Leed in De Letter
Van sportblad tot dorpsmagazine | Wilma Schepers

 8  Plaatselijk Belang 
1e steen voor de Kapelweide

 11  Dat zit erin van de Slonnink’s kante
De oorspong van het voetbaltalent | Ben Verwoolde

 12  In beeld | Zomerdagkamp
 15  Letterlijk
 19  More Music Orkest 

De fanfare is een orkest geworden. | Yvonne Haaxman

 20  In beeld | Lettelse Karmse
 23  Sport & Spel
 24  Kulturhus De Spil
 27  Dorpsvertrouwenspersonen

Wat doen zij? | Gerard Huis in ‘t Veld

 28  Zorgzaam & Gezellig
  Van onze correspondent |  Lucia van Kruijl

 31  Agenda en colofon
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36 jaargangen Lettels lief en leed in De Letter. Begonnen als mededelingenblad groeide 

De Letter uit tot een nieuwsblad dat niemand wil missen. De redactie luistert naar de 

verhalen van drie mensen van het eerste uur: Marijke, Willie en Yvonne. Zij waren erbij 

toen de eerste De Letters van de persen rolden. Tot op de dag van vandaag bleven zij 

trouw en leverden zij – elke maand weer –  hun bijdrage aan onze De Letter. 

Van sportblad tot dorpsmagazine

Lief en leed in De Letter

(voetbal, handbal, volleybal, tennis, gymnastiek 
en badminton) waren blij dat het er eindelijk van 
gekomen was. Het was vooral bedoeld voor mede-
delingen vanuit de verenigingen en wedstrijdver-
slagen.’ Yvonne is vanaf het tweede nummer van 
To the Point betrokken. Yvonne: ‘Ik werkte toen 
bij een uitgeverij. Daar hadden ze zo’n grote type-
machine met geheugen en ik kon typen.’ 
Mensen waren enthousiast over het blad, maar er 
werd ook geklaagd en gemopperd. ‘Het liep jam-
mer genoeg voor geen meter’, vertelt Willie. ‘Soms 
werden stukjes niet geplaatst zonder dat daar een 
reden voor gegeven werd. De discussie daarover 
werd in het blad gevoerd en dat ging niet altijd 
vriendelijk.’ 

Nieuw initiatief
‘Veel mensen vonden het doodzonde dat het ver-
zandde. Toen kwam er een nieuw initiatief waar 
ook Plaatselijk Belang en Zij-actief bij betrokken 
waren. Zo kwam De Letter tot stand, als blad van 
en voor het dorp en niet meer als clubblad voor de 
sportvereniging. Maar de sporten waren nog wel 
belangrijk. Zij stuurde hun informatie in en lever-
den stukjes aan, net zoals Zij-actief en Plaatselijk 
Belang.’
Willie: ‘Voor we begonnen hebben we een pen-
nenactie gestart. Dat was een idee van Chris Tij-
haar. Daar hebben we een startkapitaal mee ver-
zameld.’ Yvonne: ‘We besloten toen ook meteen 
om abonnementsgeld te vragen – een gulden per 
Letter, 10 gulden per jaar – en we zijn advertenties 
gaan verkopen. Al die jaren hebben we het daar-
mee kunnen doen.’

Wie herinnert zich nog de allereerste De Letter, 
seizoen ’81-’82? En misschien ook nog To the Point, 
de sportieve voorganger uit 1979? Er zijn Lettele-
naren die zich dat heel goed herinneren omdat ze 
erbij waren. Ik spreek met Marijke De Brouwer, 
Willie Kleine Koerkamp en Yvonne Haaxman. Zij 
stonden naast het stencilapparaat toen de eerste 
nummers van de stencilmachine rolden. Nu, bijna 

40 jaar later, heeft De Letter een nieuwe jas gekre-
gen en gaat een nieuwe koers varen. Het wordt 
een afscheid van Marijke en Willie. Voor Yvonne 
is het een doorstart. Yvonne en Irene Kleine Koer-
kamp namen samen het initiatief om De Letter te 
vernieuwen. Irene blijft betrokken bij de organi-
satie van De Letter, maar draagt het stokje van 
‘hoofdredacteur’ over aan Wilma Schepers.

De oude tijd
Namen vliegen over tafel: Theo Strunk, Chris 
Tijhaar, Karel de Munt… bekende namen onder 
de oudere Lettelenaren. ‘Het initiatief voor To 
the Point kwam van Theo Strunk’, vertelt Willie. 
‘Theo was voorzitter van de algemene sportver-
eniging Lettele. De aangesloten verenigingen 

DOOR WILMA SCHEPERS

Enthousiasme, maar ook 
geklaag en gemopper
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Met de cassetterecorder op pad
Marijke: ‘De sportverenigingen vroegen hun le-
den om stukjes te schrijven. Ik schreef elke maand 
een stukje voor de tennisvereniging. Als ik te lang-
dradig werd, dan maakte de redactie het wel wat 
korter.’ Willie: ‘Ja, en sommige clubs stuurden elk 
jaar hetzelfde toernooiverslag in, alleen de datum 
veranderde, haha. Daar hebben we als redactie 
ook wel wat van gezegd.’ Yvonne: ‘Het werd soms 
ook wel wat voorspelbaar. Ik weet nog wel dat we 
toen met de cassetterecorder op stap zijn gegaan 
om interviews te doen. ‘
Willie: ‘Wat bijzonder mooi was, was de rubriek 
Marietje Ehren vertelt. Marietje was de vrouw 
van bakker Ehren en in De Letter vertelde ze haar 
levensverhaal. Ik geloof dat Jos Huis in ’t Veld die 
interviews deed. Ik weet nog dat in dat jaar aan 
het begin van het seizoen nogal wat mensen hun 
abonnement hadden opgezegd. Maar toen in het 
dorp rondging dat Marietje haar verhaal vertelde 
in De Letter, stroomden de nieuwe abonnees bin-
nen. Dat wilde niemand missen. Het waren ook echt 
mooie verhalen. Gewoon, over haar leven toen ze een 
klein meisje was, over haar schooltijd, over haar trou-
wen, over haar kinderen, het dorp en de bakkerij.’

Stukjes in plat Lettels
Marijke: ‘En ik kan nog wel een goed bewaard ge-
heim verklappen. Ik heb jaren onder de naam “Ge-
zusters-stek-’em-niet-zo-net” stukjes geschreven. 
Ik schreef over hele dagelijkse dingen. Dan gingen 
we met Zij-actief een dagje naar Amsterdam, of ik 
ging naar een hockeywedstrijd kijken. Ik schreef 
mijn stukjes in plat Lettels, zo van “Foi, foi, foi, 

wa’k noe toch wêr heb met maakt…”.’
Willie: ‘Er stonden ook serieuze bijdragen in De 
Letter. Ik kan me een discussie herinneren over 
de milieuacties van Nico Langereis. Die liep met 
dooie kraaien mee in de optocht om te proteste-
ren tegen de “slechte dingen” die de boeren deden 

De vouw- en niet-
ploeg die jarenlang 
De Letter in elkaar 

zette.

Toen Marietje haar verhaal 
vertelde, stroomden de 

nieuwe abonnees binnen
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Voor al uw feesten, partijen, koude en
warme buffetten.

Of gewoon lekker genieten op het terras.

www.dekoerkamp.nl

 

 
 
 

Cursus Toetsenbordvaardigheid Lettele e.o. 
Geheel vernieuwde opzet. Klassikaal en/of Online 

Geschikt voor kinderen vanaf ong. 9 jaar 
Klassikale cursus is incl. Tekstverwerken 

Kijk voor meer informatie op www.olcn.nl 
Bel (0529) 480381 of mail ons info@olcn.nl   

Vragen is gratis en verplicht u tot niets. 
 
 

Hier had

uw advertentie
kunnen staan.
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met het milieu. Henk Haverkamp heeft toen in 
een stuk geschreven dat je respect moet hebben 
voor de boeren en niet alleen maar negatief kunt 
doen over hun werk.’

Liefde in De Letter
Willie: ‘Ik ben er ook nog altijd van overtuigd dat 
de liefde tussen Chris Tijhaar en Ria Jansen in 
De Letter opgebloeid is. Die hebben het wel een 
half jaar met elkaar aan de stok gehad in een dis-
cussierubriek. Die konden elkaar stevig de maat 
nemen!’
Yvonne: ‘Ook de heks van Lettele is ontstaan in De 
Letter. Daar was wel een verhaal over, maar in De 
Letter is dat helemaal uitgewerkt tot een legende.’ 
‘Er is van alles gebeurd in De Letter en eigen-
lijk wil nog steeds iedereen het weten als er iets 
spraakmakends in staat. Het is wel jammer dat er 
tegenwoordig ook veel dorpsnieuws via Facebook 
gedeeld wordt. Lang niet iedereen doet daaraan 
mee. We hopen met deze nieuwe De Letter op pa-
pier toch iedereen van de belangrijkste gebeurte-
nissen op de hoogte te houden.’

Heel veel werk
Marijke: ‘Het was gewoon ook heel gezellig om te 
doen. Met een vast clubje hebben we jarenlang De 
Letter in elkaar gezet. Er werd getypt, geknipt, ge-
plakt gestencild, gekopieerd, geraapt, gevouwen, 
geniet… En dan de kinderen van groep 8, die be-
zorgen De letter. Geen groep 8? Dan geen De Letter 
aan huis! Voor de mensen is het goed te weten dat 
van een klein deel van het abonnementsgeld naar 
de kinderen gaat. Die maken elk jaar met Letter-
geld een uitstapje naar Schiermonnikoog.’ 

Lief en leed bij het stencilapparaat
Marijke: ‘Hoe vaak hebben we niet al rapend en 
nietend samen smartlappen staan zingen? Soms 
rolden we van het lachen op de grond. Als het niet 
zo gezellig was geweest, hadden we het niet zo 

lang vol gehouden.’
Willie: ‘Soms was het minder gezellig, bijvoorbeeld 
als de stencilmachine vastliep. Het is wel eens ge-
beurd dat ik twee avonden heb staan prutsen om 
alles op tijd voor elkaar te krijgen. En Chris Tijhaar 
was streng. “Hoe je het doet, kan mij niet schelen”, 
zei hij dan, “maar De Letter moet op tijd de deur 
uit”.’

Rapen, nieten en 
smartlappen zingen

De voorlopers van De Letter 
van ruim 35 jaar geleden.

Minder gezellig als het 
stencilapparaat vastliep

Goede samenwerking
Willie: ‘Ik wil ook nog wel even van de gelegenheid ge-
bruikmaken om te vertellen hoe goed we al die jaren 
hebben samengewerkt met de basisschool. We maak-
ten De Letter op het stencilapparaat en later het 
kopieerapparaat van de school. Dat was een dealtje 
waar we beiden beter van werden. De Letter betaalde 

voor het gebruik en de school kon het apparaat makke-
lijker afschrijven. Daarnaast konden we altijd gebruik-
maken van de ruimte van school. Trouwens, we zijn 
Spikker en De Koerkamp ook dank verschuldigd. Als 
het eens een keer niet kon in de school, dan waren we 
daar altijd welkom. En dan kregen we nog koffie ook.’

Er gaat veel veranderen 
Met de nieuwe opzet en werkwijze van De Letter gaat 
er veel veranderen. Veel kleine weetjes kunnen men-
sen tegenwoordig ook op Lettele.nl vinden. Daar gaan 
we mee samenwerken. In De Letter willen we meer 
verhalen vertellen over wat er allemaal achter de cou-
lissen van het dorp gebeurt. Het is ook leuk dat we nu 
foto’s kunnen plaatsen. We willen minder een blad 
voor het kleine nieuws en meer een blad voor de grote 
verhalen gaan maken. En ook daarvoor willen we sa-
menwerken met onze lezers: onze lezers zijn óók onze 
schrijvers! Zo is en blijft De Letter een blad van, voor 
en door de Lettelenaren.  
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De bibliotheekvestiging in 
Lettele staat onder druk. Het 
aantal leningen in Lettele loopt 
flink terug en het aantal actie-
ve leners in Lettele is gering. 
De Bibliotheek Deventer heeft 
aangegeven dat de vestiging 
in Lettele in de huidige vorm 
niet rendabel is. Plaatselijk 
Belang vindt de bibliotheek 
belangrijk voor de leefbaarheid 
in het dorp en heeft zich het 
afgelopen jaar samen met de 
Firma Roesink ingezet om te 
zoeken naar een manier om 
de vestiging in Lettele open te 
houden. 

Een jaar de tijd
Er is overleg geweest met de 
Bibliotheek Deventer en we 
krijgen een jaar de tijd om te 
laten zien dat de bibliotheek in 
Lettele thuis hoort. 
Op 1 oktober zal dit jaar 
ingaan. Er zal voor u niet heel 
veel veranderen. De uitleen-

computer blijft gewoon nog in 
gebruik  en ook het aanvragen 
en verlengen van boeken kan 
via internet. 
Er is een werkgroep opgericht 
die zich het komende jaar 
actief gaat bezighouden met 
activiteiten in en rond de bi-
bliotheek. U gaat ongetwijfeld 
meer van hen horen.

Meer lenen in Lettele
Plaatselijk Belang is erg blij 
met de inzet die Erwin toont 
voor het behoud van de biblio-
theek en hoopt dat u ook een 
steentje bijdraagt. Hoe? Door 
(meer) boeken, films of muziek 
te lenen en weer terug te bren-
gen in Lettele en – in het geval 
u nog geen lid bent – door lid 
te worden van de bibliotheek. 
Heeft u nog vragen, of wilt u 
zich inzetten voor de biblio-
theek in Lettele, neem dan 
contact op met Oldrik Bulthuis 
of Ursela Zandbelt.

Voorzieningen in Lettele
Jaar van de waarheid voor bibliotheek

Op donderdag 7 september hebben Jan en Martien ten Zijthof de 
eerste steen van hun nieuwe woning in het nieuwbouwproject 
Kapelweide gemetseld. Wethouder Liesbeth Grijsen was aanwezig 
bij deze officiële handeling. Het inmetselen van de eerste steen 
vormde het officiële startschot voor het bouwproject Kapelweide, 
dat eind 2017 wordt opgeleverd.

Ook in 2018 woningen erbij
Hoewel de start van het project enige tijd heeft geduurd, is de 
bouw van de Kapelweide nu in volle gang. Bouwbedrijf Nikkels 
bouwt op het voormalige kermisterrein tegenover Café Spikker 
vijf rijwoningen voor starters, vijf rijwoningen in een duurdere 
prijsklasse en twee twee-onder-een-kapwoningen. In de wijk ko-
men ook vier vrije kavels. Alle woningen en kavels zijn verkocht of 
in optie gegeven.  Medio 2018 komen er nog vijf starterswoningen 
in de verkoop, in de tweede fase van het project. Het project is in 
nauw overleg met Plaatselijk Belang Lettele tot stand gekomen. 

Wonen in Lettele
Eerste steen voor de Kapelweide

Familie ten Zijthof (l) metselde eerste steen onder 
toeziend oog van de wethouder en de bouwer.
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Lettele.nl
Dorpsportaal voor de
inwoners van Lettele!
De nieuwe website Lettele.nl 
is nu bijna een jaar in de lucht. 
Afgelopen jaar is de website 
bijna 45.000 keer bezocht door 
ruim 11.000 unieke bezoekers. 

Op de website staat het laatste 
nieuws uit ons dorp, een 
dorpsagenda, foto’s en bijna 
alle adressen van bedrijven 
en stichtingen. Voor het 
Kulturhus, Plaatselijk Belang, 
De Letter, De Ondernemers-
vereniging, SECL, Zijactief, 

Plaatselijk Belang is te 

vinden op Lettele.nl

U kunt contact met ons 

opnemen via een van de 

bestuursleden of mail : 

pb@lettele.nl

Bestuur Plaatselijk Belang
Weet u eigenlijk wie er allemaal in het bestuur van Plaatselijk Belang 
zitten? We zetten ze even voor u op een rij.
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

Tot over de oren 
verliefd op Lettele
Een aantal jaar geleden – ik  was net toegetreden 
tot het bestuur van Plaatselijk Belang – schreef ik 
een stukje in de Letter. Ik weidde uit over hoe ik 
een paar jaar eerder verliefd werd op dat mooie 
dorpje Lettele waar de mensen je nog groeten als je 
langsfietst. Verliefd op de groene lappendeken van 
weides, bossen en akkers die ons omringt. Op het 
aanzicht van de markante kerk, het bruggetje over 
de Leide en de oude bomen op het kerkhof en langs 
de oprijlaan. Verliefd tot over de oren kan je wel 
zeggen. En nog steeds hou ik van ons mooie dorp. 
Maar ik weet ook dat al dat moois niet vanzelfspre-
kend is. De kerk zal nog wel een tijd blijven staan, 
maar hoe lang zullen de klokken nog het ritme van 
onze dagen bepalen, hoe lang klinkt de schoolbel 
nog? 

Lettele en de toekomst
We zien in omringende dorpen dat voorzieningen 
op de tocht staan en ook in Lettele worden we 
geconfronteerd met een dreigende verdwijning 
van de bibliotheek. Plaatselijk Belang zet zich in 
voor het in stand houden van de voorzieningen en 
het leefbaar houden van het dorp. Maar we zien 
ook dat dingen veranderen. De voetbalkantine 
veranderde in een modern Kulturhus en de oude 
vertrouwde Letter is ineens een prachtig nieuw 
magazine! Ook de groene lappendeken van weides, 
bossen en akkers zal ongetwijfeld veranderen de 
komende jaren. Een van de lapjes wordt op dit 
moment al omgetoverd tot een prachtige nieuwe 
woonwijk, de Kapelweide. Op een ander lapje zal 
een speelbos verrijzen. En wat gaat er gebeuren 
met al die andere lapjes? We weten het nu nog niet. 
Maar we kunnen er al wel vast over nadenken. We 
kunnen ons als dorpsbewoners afvragen wat we 
zelf willen. Hoe willen we dat Lettele er over pak-
weg 20 jaar uitziet? En hoe willen we dan wonen, 
werken, leren, sporten en spelen in ons dorp? 

Dorpsvisie
Plaatselijk Belang wil over deze vragen naden-
ken samen met dorpsbewoners, met u.  We gaan 
werken aan een nieuwe dorpsvisie voor Lettele. 
Een blik op de toekomst die handvatten biedt voor 
de richting waarin we als dorp willen ontwikkelen. 
Hou daarom de komende tijd Lettele.nl  en de 
Letter in de gaten, want we kunnen uw inbreng 
goed gebruiken.

Hanneke Miedema
Voorzitter Plaatselijk Belang

 
  

 

het vrijwilligersknooppunt is een 
eigen plek ingericht met praktische 
informatie. 

Lettele.nl kan alleen actueel blij-
ven wanneer we voldoende input 
krijgen. Hebt u leuk nieuws, een 
evenement of een tip? Stuur een 
mail naar info@lettele.nl.
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Hanneke Miedema, voorzitter – Dorpsvisie, Vrijwilligersknooppunt, 
wmo/zorg
Harry ter Beek, secretaris – Wandelpaden Krange op de weg 
Jentsje de Jong, penningmeester – Verkeerssituatie Oude Molen, 
dorpsinrichting en onderhoud, Stichting Lettels Activiteiten Bureau
Ron Oosterwijk, vice-voorzitter – Bouwen en wonen, herinrichting 
buitengebied, Linderveld, Linderplas
Oldrik Bulthuis, algemeen bestuurslid – Bibliotheek, Linderveld, 
dorpsvisie
Mark Timmermans, algemeen bestuurslid – Website, Lettele digi-
taal, Stichting Lettels Activiteiten Bureau
Ursela Zandbelt, algemeen bestuurslid – Bibliotheek, WijDeventer, 
WMO/zorg

•
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maaiers, kettingzagen, heggenscharen en 
bosmaaiers

Agroshop   Tuin en park   Technische dienstverlening
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In het schattingsregister, een register uit 
de middeleeuwen waarin de boerderijen 
in Salland en Twente worden genoemd, 
staat in 1427 een vermelding van ene 
Deric Aernying op erve Aarnink te Ortele 
(Aarninksweg). Wellicht is de boerderij al 
een paar eeuwen eerder gesticht. De eerste 
duidelijke gegevens dateren uit 1668. In 
dat jaar dragen Teunis (of Tonis) Areninck 
en zijn vrouw Aeltjen hun boerderij over 
aan hun dochter Trijntje. Trijntje trouwt 
dat jaar met ene Arent uit Kleve. Arent 
uit Kleve wordt vanaf dat moment ‘Arent 
Aarnink’ genoemd. Hieruit blijkt, dat de 
naam Aarnink voortgezet wordt via de 
vrouwelijk lijn. Dit was in die tijd heel 
gewoon, want mannen die introuwden op 
de boerderij van hun vrouw, namen ook de 
naam van die boerderij aan.
Vier generaties volgen elkaar op en blijven 
op boerderij Aarnink. Vaak grote gezinnen, 
waarvan velen bij of vlak na de geboorte 

Geschiedenis van familie Aarnink
Dat zit er in van de Slonnink’s 
kante, dat voetbaltalent

Erve Aarnink ofwel Slonnink 
aan de Aarninksweg

Het Lettels Archief schrijft in elke De Letter een mooi verhaal, re-

sultaat van nieuwsgierigheid naar de oude verhalen in Lettele. Deze 

keer gaat het over de familie Aarnink – en als u het artikel uit heeft, 

snapt u waarom de familie Slonnink in de kop staat! - DOOR BEN VERWOOLDE

overlijden. Slechts een enkele wordt 
volwassen en trouwt ook om zo de familie-
naam voort te zetten.  

Op Slonnink
In april 1785 wordt Antonius Aarninck 
geboren. Zoon van Harmen Aarninck en 
Maria ten Have (Haave of Hove). Hij trouwt 
op 30 oktober 1816 met Anna Traast en 
ze gaan op Slonnink wonen, zoals erve 
Aarnink in de volksmond is gaan heten. 
Nu blijft de naam Aarnink bestaan omdat 
Napoleon ondertussen het bevolkingsre-
gister ingevoerd heeft. Echter, de bijnaam 
Slonnink blijft in gebruik als bijnaam, 
zoals we dat nu ook nog kennen.

Hun zoon Antonius (geboren in 1853) 
trouwt met Johanna Elferink, blijven wo-
nen op Slonnink en blijven zo de Slonnink-
se tak vormen. Ze krijgen veel kinderen, 
waarvan de nazaten nu te vinden zijn in 

Colmschate, Schalkhaar en in de omgeving 
van Heeten. 
Zoon Henricus (geboren in 1859) trouwt 
met Wilhelmina Hazelekke en later met 
Johanna Haverkamp. Zij gaan op de 
Koerkampsweg 1 (Dibbelink) wonen en 
vormen zo de Lettelse tak. De kinderen van 
Henricus en Johanna (Wilhelmina sterft 
na 5 jaar huwelijk en krijgt geen kinderen) 
gaan verspreid over Lettele wonen. 
Dit zijn:
• Mans Aarnink Dibbelink & Johanna 

Daggenvoorde 
• Johanna Aarnink & Evert Groot Lipman 
• Willem Aarnink Essenboer & Antonia 

Marsman 
• Hendrika Aarnink & Johannes Brinkman 
• Anna Maria Aarnink & Antonius Daggen-

voorde op Lingeveen
• Albertus Aarnink & HendrikaBloemen-

kamp 
• Gerdina Maria Aarnink & Henricus 

Bloemenkamp 
• Wilhelmina Aarnink & Antonius Vulink 
• Alberta Maria Aarnink & Albertus Bloe-

menkamp 
Kleinkinderen, achterklein- en achterach-
terkleinkinderen wonen nu nog steeds in 
Lettele. Velen zonder te beseffen dat ze 
familie van elkaar zijn. 

Voetbaltalent
Die kop, waar slaat die nou op? Mijn 
antwoord (en daar mag je het best mee 
oneens zijn) is: we kennen hier in Lettele 
de Oosterwijks van ‘De Smorre’. Dit zijn 
stuk voor stuk goede sportmensen. Ik denk 
hierbij aan Jan en Harrie Oosterwijk en de 
zonen van Harrie, Jari en Jesse. Hun moe-
der heette Dora Aarnink, maar dan van de 
Slonnink’s kant. Nu heb je in Heeten goede 
voetballers die Aarnink heten. Ik zeg dan: 
‘Dat zit er in van de Slonnink’s kante, dat 
voetbaltalent.’ 
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Het zomerdagkamp is on-
geveer net zo oud als De 
Letter. Al jaren organiseren 
enthousiaste vrijwilligers 
voor kinderen uit Lettele en 
Okkenbroek het zomerdag-
kamp in Lettele. 

Deze zomer genoten ruim 80 
kinderen aan de rand van ‘t 
Oostermaet aan de Bathmen-
seweg weer enorm van gezel-
lige spelletjes en sportactivi-
teiten. Onder leiding van zo’n 
25 jonge, energieke vrijwilli-
gers uit Lettele werd het weer 
een succesvolle week.  

Vakantietijd in Lettele

Zomerdagkamp 
Lettele

van 21 t/m 25 

augustus 2017
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Met veel plezier 

lekker buiten
spelen
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Voor deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk reisadvies. 
 

 
 
Korenkamp 31, 7434 SC Lettele 

 M   06-50285783 
 E annemarie@yourtravel.nl 
 W www.yourtravel.nl/annemarie 
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Wie kan de broers Ronnie en 
Alfons ten Have blij maken met 
een voetbalshirt!
Ronnie is groot fan van Feyen-
oord. Zijn grootste wens, een 
shirt (XXL) van Feyenoord. 
Alfons is groot fan van Ajax. 
Ook hij zou dolgraag een shirt 
(XL) willen van zijn favoriete 
club.

Ook andere attributen van de 
clubs zijn van harte welkom!
Namens Ronnie en Alfons 
alvast hartelijk dank.
Reactie naar Betsie Jansen,
T: (0570) 551662

Oproep
Voetbalfans

De werkgroep Optrommelen nodigt 
iedereen uit voor een bijeenkomst op 
woensdagavond 20 september in het 
Kulturhus De Spil. In het bijzonder worden 
de bewoners van de Bosrand en Koren-
kamp 2 verwelkomd, omdat zij veel ideeën 
hebben geleverd in de Optrommels. In deze 
bijeenkomst wil de werkgroep samen met 
de aanwezigen de ideeën uitwerken die 
zijn ingediend. De bijeenkomst begint om 
20:00 uur in de Huskamer van De Spil.
Met alle onderwerpen die zijn ingediend 
willen ze deze avond aan de slag. Voor de 
thema’s 'hondenpoep', 'veilig verkeer' en 
'preventie app' hebben zij een deskundi-
ge uitgenodigd die hen daarmee op weg 
gaat helpen. Daarnaast zijn nog veel meer 
thema’s voorgesteld. Wil je ze vast weten? 
Ze staan ook op Lettele.nl.
Meer informatie: Martijn Tibben,
T: (0623) 825520

Wij Deventer-Lettele
Optrommelen

Begin oktober is het 40 jaar geleden dat destijds pastoor 
Bless aan Riky Westerbeek vroeg om iets op te zetten om 
de schooljeugd meer bij de kerk te betrekken. Vanaf die 
tijd bestaat onze catechesegroep al. Ouders waren bereid 
om mee te helpen bij de  voorbereiding van de eerste H. 
Communie, het Vormsel, de kindernevendienst en de 
gezinsvieringen. Later kwam ook de doopvoorbereiding 
er nog bij. In die 40 jaren hebben heel veel mensen meege-
holpen aan al die activiteiten in de kerk.

Binnen de parochie H. Lebuinus is men erg blij met deze 
activiteiten van de kerkgemeenschap in Lettele. Een 
voorbeeld voor andere geloofsgemeenschappen! Daarom 
zal er op 7 oktober een bijzondere viering zijn in de kerk 
te Lettele.

Al degenen die in de afgelopen 40 jaar bij de catechese 
betrokken zijn geweest, hebben een uitnodiging ont-
vangen. Mocht geen uitnodiging hebben ontvangen, 
dan kunt u contact opnemen met Riky Westerbeek,
T: (0570) 551526

Nicolaaskerk
Viering 40 jaar catechese

Zij-actief organiseert zaterdag 7 oktober weer de jaar-
lijkse stekjesbeurs in het centrum van Lettele.
Kijkt eens rond in uw tuin… wat wordt er te groot, 
waar ontbreekt er nog een hoge of een kleine plant…? 
Welke kleur zou ergens nog goed staan?

Volgens de tuingeleerden ‘moet’ je vaste planten na 
circa vier jaar op dezelfde plek te hebben gestaan, de-
len. Zo stimuleer je de groei en creëer je nakomelingen 
van je favoriete soorten. Graaf de plant voorzichtig 
uit, veeg het zand van de wortels en scheur of steek 
de plant al naar gelang de grootte in verschillende 
stukken. Gedeelde planten moeten één  of meerdere 
wortelpunten hebben. Hou de wortels vochtig.
Het leuke is natuurlijk om op die stekjesbeurs 
nieuwe planten te halen die nog weer net dat gat op 
gaan vullen in de tuin of net dat stukje kleur er bij in 
brengen.

De stekjesbeurs begint om 9.30 uur. Wilt u de stekjes 
vooraf bij ons brengen? Eventueel kunnen wij de 
stekjes bij u ophalen.
Bel met Miranda T: (0570) 551426 of Agnes 
T: (0570) 551623 

Zij-actief
Stekjesbeurs

Gemeentebelang
Inloopavond
Gemeentebelang vindt het 
wel en wee van Lettele en 
Okkenbroek heel belangrijk. 
Fractie en bestuur willen graag 
weten wat er in de kern speelt 
en waar de  bedenkingen en 
mogelijkheden liggen. Daarom 
houdt Gemeentebelang weer 
een inloopavond om het ge-
sprek met u aan te gaan! 

Komt allen op 10 oktober naar 
Kulturhus De Spil. Bent u er 
ook? We beginnen om 20.00 
uur. 

Als u concrete vragen heeft die 
enig voorwerk vereisen, kunt u 
deze ook vooraf doorgeven.
Reacties naar Maria Aarnink,  
T: (0570) 551349
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Dorpsbongerd
Kom 29 september naar 
het eerste Oogstfeest! 
Zoals waarschijnlijk al bekend houdt Lettele op vrijdag 29 septem-
ber het eerste Oogstfeest in de Dorpsbongerd met als hoogtepunt 
een groots dorpsdiner voor inwoners van Lettele. Iedereen die zich 
heeft aangemeld gaat aan lange tafels smullen van een varken van 
het spit en lekkere gerechten uit Lettelse moestuinen. Daarnaast 
is er een knusse voedselmarkt, waar lokale ondernemers hun 
producten laten zien en verkopen. Iedereen kan ongedwongen 
genieten van muziek, hapjes en drankjes en gezelligheid in een 
landelijke sfeer. Het oogstfeest duurt van 16.00 tot 20.00 uur.

Eten uit eigen omgeving 
De werkgroep Dorpsbongerd en de damessociëteit Cup L hebben 
het initiatief genomen om in de bongerd, hoek Oerdijk/Schotwil-
lemsweg, een oogstfeest te organiseren. In dit eerste jaar van het 
bestaan van de Dorpsbongerd zijn er nog geen appels en peren te 
plukken. Daarom hebben Lettelenaren groente en fruit uit hun 
moestuinen verzameld. Met deze ingrediënten gaan tientallen 
vrijwilligers grote pannen soep koken en heerlijke salades maken. 
Zodra het varken aan het spit gaar is geroosterd, gaan we gezellig 
met z’n allen aan tafel in de bongerd. Dat wordt smullen. 

Heb je je nog niet opgegeven voor het dorpsdiner? Kijk dan snel op 
Lettele.nl voor meer informatie. 

Wellicht heeft u al gehoord van de nieuwe stichting, het zoge-
naamd Lettels Activiteiten Bureau (LAB)? Deze stichting is een 
uitvloeisel van het project Ketting van Activiteiten dat vorig jaar 
door het Bestuurlijk Overleg Lettele (BOL) is geïnitieerd.
Het LAB is opgericht vanuit de vraag naar praktische onder-
steuning voor kleine verenigingen, clubs , losse activiteiten en 
op zich zelf staande initiatieven. Het LAB biedt deze praktische 
ondersteuning. Iedereen uit Lettele kan bij het LAB aankloppen 
met een hulpvraag over een bestaande of nieuwe activiteit. Het 
uitgangspunt van het LAB is dat de buitenwereld niet merkt dat 
een activiteit is veranderd, maar dat de organisatie ervan veel 
makkelijker wordt.
 
Het LAB wil faciliteren bij activiteiten voor iedereen in Lettele op 
vier manieren :
1. kleine activiteiten ondersteunen met bankrekening;
2. activiteiten van bestaande verenigingen – die daar niet zo goed 

passen – onderbrengen bij het LAB: bijvoorbeeld de duofiets en 
Samen eten;

3. collectieve slimmigheid bevorderen (subsidies, verzekeringen, 
en in de toekomst wellicht btw-voordelen);

4. centrale administratieve ondersteuning verenigingen.

Het LAB heeft niet de ambitie om op korte termijn een centrale col-
lectieve ondersteuning voor verenigingen te realiseren, laat staan 
de ledenadministratie van een vereniging. Maar het LAB wil wel de 
tijd nemen om te onderzoeken op welke manieren de collectieve 
slimmigheid kan uitgroeien naar een centrale ondersteuning voor 
kleine clubs en verenigingen die daar behoefte aan hebben.
We hebben nauwkeurig beschreven wat is het WEL is en wat is het 
NIET is. Kijk daarvoor op Lettele.nl.

Hulp bij activiteiten
Wat is het Lettels
Activiteiten Bureau? 

Kopij voor De Letter
In De Letter vindt u berichten, columns en lange verhalen.  
Voor de berichten is de redactie afhankelijk van wat u ons 
stuurt. Vergeet daarom niet op tijd uw berichten in te sturen!
Een column kan door iedere Lettenaar geschreven worden. 
Heeft u iets grappigs meegemaakt, of iets ernstigs, of wilt u iets 
onder de aandacht brengen? Laat het de redactie weten! 
De lange verhalen schrijven wij als redactie zelf. De onderwer-
pen daarvoor kunt u aandragen. Vindt u dat de redactie ergens 
aandacht aan moet besteden? Vertel het ons!
Kijk in het colofon hoe u contact op kunt nemen met de redactie.

Informatie
Bericht van de redactie
De redactie gaat 6 keer per jaar een nieuwe De Letter maken. We doen ons best om melding te 
maken van alles wat van belang is voor Lettele.

Kinderen op de foto
In De Letter vindt u ook foto’s. Met foto’s gaan we zorgvuldig 
om. Belangrijk daarbij is dat we de wens willen respecteren 
van wie niet op de foto wil. Met name is dat voor kinderen van 
belang die om welke reden dan ook, niet op de foto mogen. 
Ouders maken daar afspraken over met bijvoorbeeld de school 
of het zomerdagkamp. Foto’s die in openbare ruimtes genomen 
worden, kunnen we zonder toestemming plaatsen. Maar ook 
dan willen we rekening houden met uw wensen. 
Dus ouders: mocht er een reden zijn dat uw kinderen niet op de 
foto mogen in De Letter, laat het ons weten. 
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Activiteiten
Kjels

Het is weer voorbij, die mooie zomer… 
Maar de herfst wordt ook prachtig, met 
maar liefst twee activiteiten van Cup L! 

29 september: Oogstfeest en dorpsdiner
Op 29 september zorgen we samen met de 
werkgroep Dorpsbongerd voor een groot, 
geweldig oogstfeest en Dorpsdiner, in de 
Dorpsbongerd! Lees meer bij het bericht 
van de Dorpsbongerd.

20 oktober: Kickboksen 
Na zo’n geweldige maaltijd wordt het tijd 
voor wat lichaamsbeweging en daar zorgen 
we voor op 20 oktober: met de Okken-
broekse dames van D’OOS gaan we kick-
boksen, in de sportzaal van Ons Centrum 
in Okkenbroek, van 20.00 - 22.00 uur. Onder 
leiding van een instructrice leren we de 
basiskneepjes van deze enerverende sport. 

Aanmelden: stuur een mail naar:
damescupl@gmail.com.  
Meer weten over Cup L en ons programma: 
kijk op Lettele.nl

HELP!
Goed nieuws, het programma 2017-2018 
voor de Kjels is rond. De organisatie ervan 
nog niet. Daar is dringend hulp voor nodig. 
Ondanks vele oproepen en het persoonlijk 
benaderen van vele leden is het helaas nog 
niet gelukt om voor de komende periode 
een voltallig bestuur bij elkaar te krijgen. 
Veel tijd en werk kost het niet en het 
brengt veel plezier! Doe de Kjels een lol en 
meld je aan! We rekenen op elkaar!
Herman, Erwin, Han en …

Programma Kjels 2017-2018
• 22 september 2017: verscholen in het groen…
• 3 november 2017: handdoekje mee
• 1 december 2017: zo heurt het
• 16 februari 2018: bloasen!
• 9 maart 2018: veur het zingen…
• 13 april 2018: doar kriew proat van!

Dankwoord van Diny Meijerink
Lettelenaar van het jaar 2017

“Wat een verbazing overkwam mij op vrijdagavond 4 augustus in de kermis-
tent. Thilly de Waal appte mij of ik mee ging naar Lettele got Talent. Dat leek 
me wel een keer leuk en ik appte terug dat ik mee ging. Geen idee dat Thilly mij 
mee lokte. Eigenlijk ben ik niet het type om naar die evenementen te gaan, dus 
Thilly was blij!

Eenmaal in de tent vond ik het heel gezellig. Na de mooie openingstoespraak 
van Liesbeth Grijsen kwam het moment dat de Lettelenaar van het jaar 
bekend gemaakt werd. Twan las de brief voor die hij ontvangen had van de 
Raad van Wijzen. In de brief stond dat er ook dit jaar veel personen uit Lettele 
zijn voorgedragen en dat zij gekozen hadden voor… en toen werd mijn naam 
genoemd. Ik had niet eens gehoord dat mijn naam genoemd werd. Thilly zei: 
‘Dat ben jij!’ Ik was helemaal verbaasd. De mensen in de zaal zagen aan mij 
dat ik totaal verrast was. Dat was maar goed, anders was ik van tevoren 
zenuwachtig geweest bij het idee dat ik het podium op moest komen. Dat mij 
dat overkomt, die eer!

Na de mooie woorden van Twan en het ontvangen van de bloemen, sjerp en 
het bijzondere bord, overviel mij het gevoel van ‘wat zijn de mensen in Lettele 
gek met mij, en wat ben ik toch gek met Lettele!’ De vele reacties en lieve woor-
den, de mooie foto in de krant… ik vind het heel bijzonder en ik geniet ervan. 
Het geeft mij het vertrouwen dat we samen ons kleine dorp groot en leefbaar 
houden. Allemaal bedankt!

Diny Meijerink

Ps: Het mooie bord komt bij mij aan de garage te hangen, zodat ik het vanuit 
mijn huis kan zien. Het komt zeker niet in de schuur!”

Activiteiten
Cup L
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  Dorpsstraat 30
  8111 AD  Heeten
 Telefoon 0572 - 381246
 fax 0572 - 382446
 email info@dgreen.nl
 website www.dgreen.nl 

Voor een duurzame

relatie en
 installatie!

Boxbergerweg 82, 7412 BG Deventer, 
Tel.: 0570 - 61 37 30
www.vanmourik-verfenwand.nl

SPECIALIST IN VERF, BEHANG, VLOEREN, 
GORDIJNEN EN RAAMDECORATIE
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Een nieuw begin, een nieuw geluid 

More Music Orkest voor
elke muziekliefhebber

“1, 2, 3, 4. Pà, pà, pà, pà-per-der-pà,” klinkt het uit de mond van dirigent Bert Sleumer. Deskundig en 

energiek geeft hij de muzikanten van het More Music Orkest uitleg over nieuwe muziekstukken. Ze 

nemen het ritme en muzieknoten door. En dan is het een kwestie van gewoon proberen. Ze spelen de 

noten die hun bladmuziek aangeeft. Opletten, op je beurt wachten en geduldig blijven ze oefenen. 

Maar, ja hoor, geleidelijk aan is er een herkenbare melodie te horen. Dat geeft voldoening.

je wordt er intelligent van,” vindt Duco. “Samen 
met Muziek Netwerk Salland gaan we nu muziek- 
lessen verzorgen en we zoeken nieuwe mensen 
om samen verschillende genres muziek te kunnen 
maken. De reacties zijn positief.” 

Over een andere boeg
Tijdens het Pater Jan Brinkhof Concert eind mei is 
het More Music Orkest geïntroduceerd. Muzikan-
ten van de voormalige fanfare Beatrix speelden 
samen met gastmuzikanten en enkele zangeres-
sen een aantal prachtige nummers. Ook kinderen 
van de basisschool gaven een verrassende show, 
nadat ze op school enkele muzieklessen hadden 
gevolgd. De oud-leden van fanfare Beatrix maken 
al jaren muziek en zij hebben er nog steeds veel 
plezier in. Het is een gezellige club, die zich graag 
wil uitbreiden.

Ook muziek maken?
Nu na de zomervakantie gaan ze echt aan de 
slag met hun nieuwe koers. Drummen, zingen, 
blazen, gitaar, piano of keyboard spelen. Alles is 
bespreekbaar. More Music Orkest wil een swin-
gend orkest met verschillende genres worden, dat 
zich gaat toeleggen op het geven van concerten. 
Enkele enthousiaste muzikanten, waaronder een 
zangeres, gitarist en een toetsenist, hebben zich 
inmiddels aangemeld om mee te doen. 

Wat voorheen Fanfare Beatrix heette, is nu omge-
toverd tot het More Music Orkest. Een nieuw ge-
varieerd repertoire, enthousiaste deelnemers van 
alle leeftijden en een andere aanpak. De muziek-
vereniging wil More Music Orkest laten opbloeien 
tot een kwaliteitsorkest voor jong en oud. 

Muziek is en blijft leuk
Duco Schilstra, voorzitter van More Music Orkest, 
vertelt dat de fanfare al jaren hun ledenaantal zag 
teruglopen. “De interesse voor de fanfare vermin-
derde. Het op straat marcheren met je instrument 
is niet voor iedereen aantrekkelijk. We moesten 
iets doen om onze muziekvereniging in stand te 
houden. Daarom besloten we een andere weg in te 
slaan. Ook willen we meer jeugd enthousiast ma-
ken voor muziek, want muziek maken is leuk en 

DOOR 

YVONNE HAAXMAN

Wil je ook graag een instrument leren bespelen 
of zoek je een gezellige muziekgroep? 
Op www.moremusicorkest.nl vind je meer
informatie. Of kom gewoon eens kijken op 
maandagavond vanaf 19.30 uur bij café Spikker. 
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Waar was de optocht?
‘We hebben echt heel goed na-
gedacht over het besluit om de 
optocht te schrappen’, vertelt 
SECL-voorzitter Twan Munster aan 
De Letter. ‘Er deden steeds minder 
groepen mee. De mensen hebben 
geen tijd meer, of nemen er de 
tijd niet meer voor. Wie weet zijn 
de Lettelenaren zo geschrokken, 
dat volgend jaar spontaan weer 
groepen het initiatief nemen om 
mee te doen. Als de tijd daar is , 
doen we als SECL een oproep zullen 
we opnieuw een besluit nemen. Als 
er genoeg deelnemers zijn, gaat de 
optocht natuurlijk door!

Feest in Lettele

Lettelse Karmse

4-5-6 augustus
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De winnaar van de 

ballonwedstrijd is:

Elieke Flierman

Lettele Got Talent
En de winnaars zijn: de 

gebroeders te Riele.

Op Youtube is de 
registratie van hun act

 te vinden. Zoek op:
Talent Lettele 04 08 2017

Linedancing.

Jong en oud deed 
mee!
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Zondag, 29 oktober van 16.00 tot 19.00 uur houden we weer een 
Dienstenveiling in de kantine van Kulturhus De Spil, na de wed-
strijd Lettele 1 - Nieuw Heeten 1. 
Veilingmeesters zijn natuurlijk weer: Plien en Bianja!
(Let op: tijdens de kermis hingen her en der een paar postertjes 
met een aankondiging van de dienstenveiling. Helaas was de 
datum die daarop stond verkeerd gekozen.)

Iedereen weet  nog wel wat een succes de vorige editie van de 
Dienstenveiling was. Ik herinner me de gehaktballen van Marijke 
de Brouwer, de klusmiddag van Theo Scholten  die door zijn eigen 
vrouw werd aangeschaft en natuurlijk het etentje van Paulien 
Welgraven dat door Diny Wagemans op de kop werd getikt. Vele, 
vele leuke diensten, zoals het ‘verhaaltje voor het slapen gaan’ 
voor Wim Wagemans en natuurlijk de vele goede ideeën vanuit 
onze teams. 
Wij hopen dat iedereen ook deze keer weer zo creatief zal zijn en 
we verwachten leuke, lieve en grappige diensten van onze leden  
en sympathisanten te kunnen veilen. 

Geef je dienst op bij Dienstenveilinglettele@gmail.com
Zegt het voort! Dan maken we er weer een fantastisch festijn van.

Handbal
Dienstenveiling Handbal

Na het succes van afgelopen jaar, zijn wij blij dat we ook dit jaar de 
Oostermaetloop weer kunnen organiseren als onderdeel van het 
Sallands Crosscircuit. Dit jaar vindt de Oostermaetloop plaats op 
zaterdag 2 december 2017. Er zijn weer vier verschillende afstan-
den: 1, 2, 5 en 10 km. We hopen weer op veel lopers, waaronder 
natuurlijk Lettelenaren.

Vrijwilligers gevraagd
Om de wedstrijd goed en veilig te laten verlopen, zijn wij op zoek 
naar vrijwilligers. Vrijwilligers die helpen bij de inschrijving, on-
derweg op de route, et cetera. Wie wil ons helpen de loop te laten 
slagen?

Sponsering
Verder hebben wij de sponsoren van afgelopen jaar aangeschre-
ven, mocht u geen brief hebben ontvangen, maar de Oostermaet-
loop graag willen sponsoren, dan kunt u contact opnemen met ons 
op: oostermaetloop@hotmail.com

Oostermaetloop op 2 december
Nog 3 maanden
om te trainen
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Activiteiten organiseren 
en ruimtes reserveren 

De Huskamer van Kulturhus De Spil is een ontmoetingsplek van 
alle dorpsbewoners. De Huskamer is geopend rondom activiteiten 
die plaatsvinden in en om het Kulturhus op het gebied van sport, 
cultuur, zorg en toerisme. 
De Huskamer kan (in principe) niet gehuurd worden voor privé-ge-
bruik. Het is wel mogelijk in de Huskamer een activiteit te organi-
seren voor bewoners van Lettele, zoals bijvoorbeeld nu gebeurt in 
het handwerkcafé. We vragen iedereen die {in de Huskamer} een 
activiteit wil organiseren, contact op te nemen met Liduin van den 
Bijllaardt (T: 551658 of E: reserveren@kulturhusdespil.nl). De ac-
tiviteit kan dan worden gepubliceerd op het informatiebord en in 
de agenda van Lettele.nl. Zo kan iedereen er kennis van nemen en 
ook kan dan de openingstijd en de barbezetting aangepast worden 
aan de verwachte inloop. 

Ook in (sportzaal en in de overige ruimten) van het Kulturhus kun-
nen activiteiten georganiseerd worden. Wil je gebruikmaken van 
een van de overige ruimtes, dan kun je een reservering doen via de 
website van het Kulturhus op Lettele.nl. Als deze wijze van reser-
veren problemen oplevert, kun je contact opnemen met Liduin van 
den Bijllaardt (T: 551658 of E: reserveren@kulturhusdespil.nl).  

Wist u dat ...
• 

•
•

•

•

•

• 

• 

• 

• 

Kernopdracht bestuur 

Als leidraad voor het handelen heeft het bestuur van Kulturhus De 
Spil de onderstaande strategie geformuleerd:
Het aanjagen, stimuleren en faciliteren van activiteiten op het 
gebied van ontmoeting, zorg, sport, cultuur en toerisme (die kun-
nen plaatsvinden binnen en buiten het Kulturhus), het verhuren 
en onderhouden van het gebouw én de buitenruimte, met een 
(tenminste) sluitende exploitatie.

Waar staan we nu?
Met de inzet van heel veel dorpsbewoners en met financiële steun 
van de bewoners en externen, hebben we een prachtig gebouw 
gerealiseerd. In het Kulturhus is een aantal nieuwe activiteiten 
op poten gezet voor ontspanning en ontmoeting van de  dorpsbe-
woners. Het sportpark is mooi opgeknapt en één geheel geworden 
om te zien. Eind 2017/begin 2018 maken we een nieuwe toegang 
voor het Spilbos, dat het Kulturhus De Spil in gebruik mag nemen. 
Daarvoor zijn uitdagende plannen gemaakt en voor de financie-
ring er van is een aanvraag gedaan. Begin september krijgen we 
daar de uitslag van. 
Er is een nieuwe deelnemersraad gevormd, die de gebruikers van 
het Kulturhus de Spil vertegenwoordigt en die het bestuur voedt 
en controleert. 

fietsen en auto’s geparkeerd dienen te worden op de daarvoor 
bestemde plekken. Dit om de toegankelijkheid van het Kulturhus 
te waarborgen;
Fitness De Spil weer haar deuren heeft geopend;
gereserveerde ruimten niet afgezegd kunnen worden; eventueel 
wel verplaatst;
er wordt gezocht naar een (minder duur in onderhoud) alterna-
tief voor de scheidingswand in de sportzaal;
de inrichting van het buitenterrein van het Kulturhus bijna klaar 
is, als de bewegwijzering staat (binnenkort) is het af;
Kulturhus De Spil op zoek is naar vrijwilligers voor de Huskamer, 
met name voor overdag;
iedereen met vragen over zorg, eens in de twee weken op dins-
dagmorgen, in het Kulturhus terecht kan (zie de agenda);
de deelnemersraad van Kulturhus De Spil bestaat uit vertegen-
woordigers van de gebruikers. Zij denken mee met het bestuur 
en geven goedkeuring aan de jaarlijkse begroting, de jaarreke-
ning en de verantwoording die het bestuur jaarlijks aflegt over 
de genomen initiatieven, acties en besluiten;
Kulturhus De Spil niet beschikbaar is voor bruiloften en partijen. 
Daarvoor wordt verwezen naar de plaatselijke Horeca;
een bestuurslid kritiek heeft op de witte kuiten van de voorzitter.

Het bestuur van Kulturhus de Spil, 
van links naar rechts: Ad van Wijlen, Harry Aarnink, 

Marlies van de Kruijsse, Guus Huis in ’t Veld
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Telkens als ik de hoek om kom bij de Sportweg be-
kruipt me een trots gevoel. Dat hebben we met elkaar 
voor elkaar toch maar mooi gemaakt! De impressies, 
die Wesley Daggenvoorde ons heeft voorgespiegeld 
heeft via zijn 3D presentaties, zijn werkelijkheid 
geworden.

Meer dan een gebouw
Maar een gebouw is maar een gebouw. Het gaat erom 
wat we er met elkaar mee doen. De gebruikers van het 
oude gebouw hebben allen een nieuwe plek gevonden 
en voelen zich thuis in ons Kulturhus. De Huskamer 
is – zoals wij het uitgedacht hebben – de spil geworden 
van het Kulturhus. Hier ontmoeten de mensen elkaar, 
drinken en praten gezellig wat voor of na activiteiten.

Nieuwe activiteiten, nieuwe gezichten
Verder zie ik in de huskamer, behalve de mensen die 
ik ook zag in de oude kantine, nu ook vele nieuwe ge-
zichten. Want naast activiteiten die er al waren, zoals 
voetbal, handbal, volleybal, badminton, gymnastiek, 
fitness, dagbesteding en bijeenkomsten van de diverse 
verenigingen, zijn er ook veel nieuwe opgestart; De 
Computerdokter; 2-wekelijks op de woensdagavond, 
Handwerkcafé; elke maandagmiddag en 2-wekelijks 
op de dinsdagavond, spreekuur medewerker Sociaal 
Team; 2- wekelijks op de dinsdagochtend, het Dorpsar-
chief op dinsdagmorgen, en vele andere activiteiten. 
Op de agenda van Lettele.nl zijn de data en aanvangs-
tijden van de activiteiten te vinden.

Nieuwe vrijwilligers
Ik zie ook al veel nieuwe vrijwilligers die actief zijn 
in de Huskamer. Met name de nieuwe activiteiten 
overdag vragen extra vrijwilligers. De Huskamer van 
Lettele hoort open te zijn als er activiteiten gepland 
zijn. Dus vanaf deze plek een oproep aan mensen die 
willen meehelpen de Huskamer meer toegankelijk te 
maken (met name overdag) om zich aan te melden.

De Spil kan meehelpen om het verschil te maken.
Kulturhus De Spil is van, voor en door Lettele. Het 
gebouw staat er en met ieders inzet zal het, door de 
activiteiten die er georganiseerd worden, een blijvende 
bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het dorp.
Op de meeste ontwikkelingen in land, stad, streek en 
dorp hebben we maar weinig invloed. Waar we wel 
invloed op hebben is hoe we ermee omgaan. Daarin 
kan een leefbaar dorp als Lettele het verschil maken 
áls we dat met z’n allen willen!

Guus Huis in ’t Veld, voorzitter

Yoga
In september starten de yoga- 
lessen van Olivia Somer weer in 
Kulturhus De Spil. Iedereen is 
welkom: beginners, gevorderden, 
mannen, vrouwen, jong en oud! 
Wil je eerst ervaren wat yoga is? 
Doe dan mee met een proefles.

Heb je interesse, stuur dan een 
mailtje voor meer informatie 
naar E: oliviasomer@gmail.com.

Creatieve 
naailes
José Praat geeft vanaf sep-
tember weer creatieve naailes 
in het Kulturhus. De lessen 
zijn leerzaam voor iedereen – 
beginner of gevorderde – die 
plezier heeft in het werken 
met stoffen en het maken 
van kleding. De lessen vinden 
plaats op vrijdag van 9.30 tot 
11.30 uur. 

Meer informatie over de activi-
teiten van José vindt je op W:
textielmeteenziel.nl. 

Wil je je aanmelden? Mail of 
bel dan met José (E: 
info@textielmeteenziel.nl of  
T: (0618) 209307). Graag voor 
20 september in verband met 
het reserveren van de ruimte.
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Kulturhus De Spil:
een jaar verder



26 •  • NUMMER 1 • SEPTEMBER 2017

 Hoe en waar 
regel ik hulp?
  Vragen over wonen, welzijn en zorg?

Kijk op www.wijkwinkeldeventer.nl

Tel. 0570 67 57 04
e-mail: wijkwinkel@obdeventer.nl
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Aanspreekpunt bij problemen

Dorpsvertrouwens-
personen in Lettele

Binnen een school, een zorginstelling of sportvereniging wordt 

steeds vaker een vertrouwenspersoon aangesteld. Een vertrouwens-

persoon is iemand aan wie je een vertrouwelijk probleem kwijt kan 

en die helpt bij het oplossen daarvan. Ook in Lettele komen vertrou-

wenspersonen. Het initiatief daartoe is voortgekomen uit activitei-

ten van de BOL (Bestuurlijke organisatie Lettele). - DOOR GERARD HUIS IN ‘T VELD

Dorpsvertrouwenspersonen, met 
scrabble of wordfeud zou je met dit 
woord een prachtige score behalen! 
Maar dan gaat het om een spel en dat 
is beslist niet waar het om gaat bij een 
vertrouwenspersoon. Het initiatief om 
in Lettele tot dorpsvertrouwensper-
sonen te komen is één van de mooie 
resultaten van een aantal bijeenkom-
sten die het afgelopen jaar zijn gehou-
den over de toekomst en leefbaarheid 
van Lettele. Dit gebeurde onder de 
vlag van BOL (Bestuurlijke organisatie 
Lettele). Heel veel Lettelenaren van 
veel verenigingen hebben met elkaar 

besproken wat er nodig is om Lettele 
voor de toekomst leefbaar te houden.  
Vervolgens is een kleine werkgroep 
(met o.a. Gerard Huis in ‘t Veld) ont-
staan die het initiatief aan het uitwer-
ken zijn. En dat betekent dus dat het 
er nu nog niet is, maar waarschijnlijk 
wel tegen het eind van het jaar. 
Het uitgangspunt van de werkgroep is: 
elke dorpsgenoot moet terecht kunnen 
bij een vertrouwenspersoon. 

Wat is een vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon is een 
integer, toegankelijk, onafhankelijk, 

oprecht en tegelijkertijd ook gezagheb-
bend persoon die het vertrouwen ge-
niet bij de Lettelenaren. Lettelenaren 
die te maken hebben met zogenaamd 
grensoverschrijdend gedrag kunnen 
bij de vertrouwenspersoon terecht. 
Met grensoverschrijdend gedrag 
bedoelen we ongewenste omgangsvor-
men ten opzichte van een ander met 
emotionele gevolgen en het gevoel van 
onveiligheid. Dat kan zijn in de relatie 
ouder-kind, begeleider-kind, maar ook 
buur tegen buur. Het gaat dan over 
bijvoorbeeld seksueel onaanvaard-
baar gedrag of (digitaal) pesten. De 
vertrouwenspersoon werkt met duide-
lijke vastgelegde afspraken en regels. 
Anonimiteit en vertrouwelijkheid zijn 
daarbij hele belangrijke begrippen. 
Wij denken dat het belangrijk is dat 
Lettenaren kunnen aankloppen bij 
een vertrouwenspersoon. Maar we 
hopen natuurlijk dat hij of zij heel erg 
weinig te doen krijgt! Maar als er een 
probleem is, dan kun je wel bij iemand 
terecht. 
Vanzelfsprekend komen we tegen het 
eind van het jaar met meer informatie. 
We gaan nu eerst met elkaar verder 
werken om het goed geregeld te 
krijgen (afspraken, protocollen) en we 
gaan scholing volgen om deze pittige 
taak ook goed te kunnen uitvoeren. 

Wie zijn de vertrouwenspersonen?

Het is de bedoeling dat er straks vier 
vertrouwenspersonen in Lettele 
zijn. Jacqueline de Winter, Ursela 
Zandbelt, Peter Thijssen en Wilfried 
van Oldeniel zijn bereid om deze rol 
op zich te gaan nemen. Zij maken 
nu ook al deel uit van de werkgroep 
Dorpsvertrouwenspersonen. 
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KBO Lettele
Geen boerenkool-tour

KBO Lettele

• 6 september: Opening van het seizoen in De 
Koerkamp

• 4 oktober: Waarom is er een voedselbank? in 
Spikker

• 1 november : Omgaan met verlies in De Koerkamp
• 29 november: Oud huisarts Fokke Meima in 

Spikker
• 18 december: Kerstmiddag met Kleinkoor
 Vinkebuurt in De Koerkamp
• 10 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst met de
 Sterrebostrekkers in Spikker
• 7 februari: Jaarvergadering en Bingo in De Koerkamp
• 7 maart: Waterschappen Drents Overijsselse 

Delta in De Koerkamp
• 11 april: Spelletjesmiddag in Spikker 

Op 4 oktober a.s. organiseert de 
KBO Lettele een themabijeenkomst: 
‘Waarom is er een Voedselbank in 
Nederland’? 
Steeds meer mensen hebben on-
voldoende geld om van te leven of 
hebben schulden gemaakt, waardoor 
er geen voedsel gekocht kan worden, 
kortom armoede. Een spiraal waar 
iedere burger in terecht kan komen.

We willen niet alleen stilstaan bij de 
taak van de Voedselbank maar ook 
aandacht besteden aan de oorzaken 
van te weinig geld hebben. Hans van 
Eck, teammanager Budget Advies-
dienst Deventer, zal daarover het 
nodige vertellen en ons informeren 
hoe de gemeente Deventer met 
deze problematiek omgaat. Daarna 

vertelt Freek Hoeksema over de taak 
en werkwijze van de Voedselbank 
Deventer.  

Graag nodigen we niet alleen KBO-le-
den uit maar ook Lettelenaren die 
geïnteresseerd zijn in dit onderwerp. 
De themamiddag is op 4 oktober om 
14.00 uur bij zaal Spikker, Bathmen-
seweg. Aan niet KBO-leden vragen 
we een kleine bijdrage van € 2,50 
(voor de koffie).

De Zonnebloem Lettele/
Okkenbroek

• 27 september: Winkelen in Raalte. 
 De opgavedatum is al voorbij.  Wilt u toch nog 

graag mee, neem dan zo snel mogelijk contact op 
met Agnes, Jennie of Anneke.

• 27 november:  Intratuin in Lochem. 
 Om alvast in kerststemming te komen. Graag 

opgeven vóór 20 november.
• 5 december:  Zon in de schoorsteen

Dagbesteding Lettele
Hulp gevraagd
Wij zijn op zoek naar een draagbare radio met CD- 
speler.

Kunt u ons helpen?

Reacties naar Maria Aarnink T: (0570) 551349

De boerenkool-tour 2017 gaat niet door! Het is traditie ieder jaar samen op pad 
te gaan en een stamppot te eten. Helaas is de belangstelling voor de tour dit 
jaar niet zo groot.
De in het programmaboekje aangekondigde tocht komt daarom te vervallen.

Themabijeenkomst KBO Lettele
‘Waarom is er een Voedsel-
bank in Nederland?’ 

Agenda
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Hoe bereid ik me voor op de toekomst, waar kan ik zelfstandig en 
comfortabel wonen? Zijn er voorzieningen in de buurt? Is mijn 
inkomen van invloed op de huurprijs? Moeten we ons inschrijven? 
Deze en andere vragen leven bij veel senioren in Deventer.
 
Op dinsdag 26 september organiseert de Wijkwinkel een informa-
tiebijeenkomst ‘Wonen voor senioren in de gemeente Deventer’. 
De Wijkwinkel werkt hierbij samen met de ouderenbonden, de 
Adviesraad Sociaal Domein, de gemeente, Voorlichting- en Advies-
commissie Deventer en woningcorporaties. 

Het programma
Diverse sprekers geven informatie over woonvisie en -beleid van 
de gemeente, over regels en procedures, het aanbod van woningen 
voor senioren en ervaringen uit de praktijk. Daarnaast 
is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen.

 Onderwerpen die aan de orde komen:
• Wat is goed en veilig wonen?
• Waar kan ik in Deventer terecht voor het stellen van vragen?
• Visie en beleid van de gemeente m.b.t. wonen voor senioren?
• Informatie over aanvragen van woningaanpassingen?
• Belangenbehartiging, wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?
• Wat kan de Voorlichting- en Adviescommissie Deventer betekenen?
• Presentatie woningaanbieders.
 
De bijeenkomst vindt plaats in de Lindeboom, Lindeboomsweg 1A 
7433 BH Schalkhaar, van 19.00 - 21.00 uur. Gratis toegankelijk voor 
iedereen.
  
Voor deze bijeenkomst dient u zich aan te melden. Dat kan door 
een e-mail te sturen naar: wijkwinkel@obdeventer.nl o.v.v. ‘aan-
melden wonen voor senioren’, of te bellen met (0570) 675711. Meer 
informatie op: wijkwinkeldeventer.nl/agenda

Ons land telt vele blinde en slechtziende kinderen die, net als hun 
leeftijdsgenootjes, dromen over later. Ook zij willen wel DJ,  muzi-
kant of zwemkampioen worden. Daar moeten ze extra hard voor 
knokken. Daarom collecteert Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 
van 16 t/m 21 oktober in Lettele, Okkenbroek en Oude Molen.
 
Dit jaar is de opbrengst van de collecte bestemd voor een interac-
tief lespakket waarmee kinderen met de oogaandoening CVI aan 
meer zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld kunnen werken. 
Ontwikkeling van digitaal onderwijs voor kinderen met een visu-
ele en verstandelijke beperking en voor onderzoek om uveitis (in-

Collecte
Collecte voor kinderen met een
visuele beperking 

wendige oogontsteking) bij kinderen beter te kunnen behandelen.
Bert van Leeuwen, ambassadeur van Bartiméus Sonneheerdt: 
‘Blinde en slechtziende kinderen hebben onze hulp hard nodig, om 
net als ieder ander kind te kunnen leren, spelen en sporten. Tach-
tig procent van de informatie die je binnenkrijgt, komt binnen via 
je ogen, stel je voor dat je dat moet missen… Dat maakt concrete 
hulp zo belangrijk en daarvoor maakt Bartiméus Sonneheerdt zich 
sterk.’ 

Meer informatie bij collecte coördinator Marian Jansen, 
T: (0570) 551675

De pagina Zorgzaam & Gezellig wordt samengesteld door correspondent 

Lucia van Kruijl. Berichten voor Zorgzaam & Gezellig kunt u sturen naar 

redactie.deletter@gmail.com

Bibliotheek, Wijkwinkel
Informatiebijeenkomst
‘Wonen voor senioren in Deventer’
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Specialist voor huis, tuin & dier
 Diervoeders
 Diergeneesmiddelen
 Dieraccessoires
 Gewasbeschermingsmiddelen
 Potgrond
 Bemestingsmiddelen
 Huishoudelijke artikelen
 Tuinartikelen
 Tuingereedschap
 Kleding en schoeisel
 Ruwvoeders en strooisel
 Doe-het-zelf
 seizoensplanten 

Haarle 
Stationsweg 4
Ma t/m vrij      7.30 – 16.45
0548-595 662 

Heeten
Dorpsstraat 51
Ma t/m vrij        8.30 - 18.00
Za 8.30 - 16.00
0572-381 541

www.zuidoostsalland.nl

Voor uw nieuwe en gebruikte Renault,
en alle andere merken

moet je in Bathmen zijn!
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More Music Orkest

20 september  Wij Deventer: Optrommelen
22 september  Kjels van Lettele: verscholen in het groen
25 september  Handwerkcafé maandagmiddag
26 september  Spreekuur Sociaal Team
27 september  Computerdokter inloopspreekuur
28 september  ZijActief vergadering
29 september  Oogstfeest & dorpsdiner Dorpsbongerd
29 september  Samen eten
02 oktober  Handwerkcafé maandagmiddag
03 oktober  Handwerkcafé dinsdagavond
04 oktober  KBO: Waarom is er een Voedselbank?
07 oktober  ZijActief stekjesbeurs
09 oktober  Handwerkcafé maandagmiddag
11 oktober  Computerdokter inloopspreekuur
13 oktober  Pokeravond in Kulturhus De Spil
17 oktober  Handwerkcafé dinsdagavond
25 oktober  Computerdokter inloopspreekuur
27 oktober  Samen eten
29 oktober  Handbal, Dienstenveiling
31 oktober  Handwerkcafé dinsdagavond
01 november  KBO: Omgaan met verlies
03 november  Kjels van Lettele: Handdoekje mee
04 november  More Music Orkest: oud papier ophalen
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Nummer 4 | februari 2018  ma 22 jan. wo 7 feb.
Nummer 5 | april 2018  ma 9 apr. wo 25 apr.
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Deze agenda-items zijn aangemeld op Lettele.nl Daar kunt u meer informatie vinden 
over de activiteit. Wilt u uw activiteit in De Letter? Meld hem dan aan op Lettele.nl. 

20 september
22 september
25 september
26 september
27 september
28 september
29 september
29 september

2 oktober
3 oktober
4 oktober
7 oktober
9 oktober

11 oktober
13 oktober
17 oktober
25 oktober
27 oktober
29 oktober
31 oktober

1 november
3 november
4 november
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autobedrijf

auto in- en verkoop

tankstation

reparatie

schadeherstel

Rudi Welgraven
Spanjaardsdijk 96
7434 RT  Lettele

tel. 0570 - 55 13 73
info@autobedrijfwelgraven.nl
www.autobedrijfwelgraven.nl

autorecycling

zonder afspraak van 
8.30 tot 12.00 uur
op afspraak van

13.00 tot 17.00 uur

APK keuren


