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De concentratie spat van hun gezichten. De Lettelse jeugdspelertjes openen het nieuwe hoofdveld.

Verleden, heden en toekomst

‘Hoe lang bestaat Lettele al?’, vraagt Ben 
Verwoolde zich af in zijn bijdrage van 
het archief. ‘Wordt het geen tijd voor een 
feestje: 100 jaar Lettele?’ Wie het weet, mag 
het zeggen.
Feit is dat er veel jubilea gevierd worden zo 
rondom ons heen. Ik bedoel nu niet Gait & 
Marie 60 jaar getrouwd, of 34 jaar Lettelse 
Revue (waar ze een feestje voor geven on-
der de naam ‘Zeum’ en zeum euri toegang 
vragen, snapt u het nog?). Ik bedoel het 
750-jarig bestaan van de voorlopers Stich-
ting IJssellandschap en Zorggroep Solis: de 
Vereenigde Gestichten, de organisatie die 
vanaf 1267 in en rond Deventer de zieken 
en ouderen verzorgt in ruil geld, gronden of 
panden. Uit het beheer van de gronden kon-
den zij de zorg betalen. IJssellandschap en 
Solis vieren dit jaar daarom hun 750-jarig 
bestaan. Voor wie van geschiedenis houdt, 
is er veel te beleven op de exposities en 
activiteiten die georganiseerd worden. Lees 
daarover in De Letter, en vergeet niet op 
internet te grasduinen!
Van toen naar nu: in deze De Letter staan 
weer veel getuigenissen – in woord en 
beeld – van wat er nu allemaal te doen is in 
Lettele: een nieuw voetbalveld, een nieuwe 
trainer, gesnoei en gehak in het Spilbos, de 
frisse toet van onze ouderen na de ‘opknap-
beurt’ van Annemiek, kinderen die blaadjes 
vegen. Nooit een saai moment in Lettele!
En dan de toekomst: daar wordt werk van 
gemaakt in Lettele. Plaatselijk Belang ori-
enteert zich op haar toekomstige rol in het 
dorp, Kultuurhus De Spil maakt plannen 
voor een geweldig speelbos voor jong en 
oud, en de EHBO zoekt nieuwe ehbo’ers. 
Dat verdient vermelding, want als die er 
niet gauw komen, is er geen toekomst voor 
alle leuke evenementen. Die kunnen niet 
zonder de EHBO!

Ondertussen is en blijft De Letter een blad 
voor en door Lettelenaren. Dus schrijf en 
stuur uw kopij naar: redactie.deletter@
gmail.com. En wist u dat de redactie van 
De Letter ‘openbare redactievergaderingen’ 
houdt? U bent van harte uitgenodigd om 
mee te denken! We vergaderen In de Huska-
mer van De Spil, 30 november om 20.00 uur.

Wilma Schepers, hoofdredacteur 
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‘Hé Victor, wat doe jij hier?’ Menig Lettelenaar was verbaasd Victor tegen te komen,

vakkenvullend in de winkel van Ronald. ‘Lees maar in De Lettter’, zei Victor dan. Nu

doen Ronald, Evelien en Victor hun verhaal. Dit is wat Victor dacht: wat is een dorp

zonder winkel? Je moet er toch niet aan denken dat je niet even om half zes gauw een

pakje boter kan halen, of op zaterdagochtend vers gebakken broodjes!

Beroepsvrijwilliger Victor helpt Ronald en Evelien

Het is niet makkelijk 
voor Lekker Makkelijk

Beroepsvrijwilliger
Victor was van zijn vak bedrijfsadviseur. Toen hij 
met zijn bedrijf in mengvoeders stopte, besloot hij 
‘beroepsvrijwilliger’ te worden. Hij voelt zich erg 
betrokken bij de gemeenschap van Lettele en hij 
is een bekende in het dorp als bouwpastoor van 
het Kulturhus De Spil. Victor: ‘Mijn opdracht bij 
de Spil was eigenlijk nog niet klaar. Maar toen ik 
het verhaal van Ronald hoorde, dacht ik: het zou 
toch wel een echte domper zijn als de super van 
Lettele het niet zou redden. Een dorpswinkel is 
belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp. De 
mensen die op de Kapelweide komen wonen, heb-
ben ongetwijfeld hun keuze ook laten bepalen door 
de aanwezigheid van een school en een supermarkt. 
En denk aan de oudere mensen die nog graag zelf 
hun boodschappen doen.’ 
Ronald: ‘Ja, neem bijvoorbeeld Gerrit Daggenvoor-
de. Die komt nog elke week in de winkel en als ik 
hem dan vraag of ik de boodschappen in zijn auto 
zal zetten, zegt hij steevast: “Zolang ik het nog zelf 
kan, moet ik het zelf doen!” Laatst was hij er niet 
op woensdagochtend, en dan vraag je je toch af of 
er iets aan de hand is.’
Victor: ‘Precies, de winkel is niet alleen makke-
lijk voor de mensen, maar heeft ook een hele be-
langrijke sociale functie. Daarom heb ik Ronald 
aangeboden om twee dagen in de week te komen 
helpen. Ik steek mijn handen uit de mouwen. Dat 
geeft Ronald en Evelien de ruimte om wat ver-
der te kijken. Ze kunnen eens bij een collega op 
bezoek, ze hebben de tijd om met andere onder-

Lettele is geen krimpdorp. Helemaal niet zelfs, 
kijk maar eens naar de Kapelweide waar achttien 
nieuwe woningen worden gebouwd! Lettele ligt 
in een prachtige omgeving, heeft een heel gezellig 
dorpsleven en ligt op een steenworp afstand van 
grote stad Deventer. Toch heeft de dorpssuper 
van Ronald en Evelien het moeilijk. 
Het was Victor Munster al opgevallen. Leon werk-
te niet meer in de winkel. ‘Waarom is Leon weg?’, 
vroeg hij aan Ronald. ‘Dat is vast niet uit weelde!’
Nee, het was niet uit weelde. De overstap naar de 
de formule van Lekker Makkelijk ging gepaard 
met extra investeringen. De verwachte omzet 
bleef achter, zodat dat de winkel niet voldoende 
opbracht voor het inkomen van het gezin. Ronald: 
‘Dat was geen fijne boodschap. Ik moest toen aan 
Leon vragen om ander werk te zoeken. Gelukkig 

lukte dat snel. Evelien werkt nu mee in de win-
kel.’ Evelien: ‘Dat was wel wennen. Gelukkig zijn 
de kinderen inmiddels zo groot dat ze meer voor 
zichzelf kunnen zorgen. En ik vind het nu ook leuk 
om mee te werken in de winkel.’

DOOR WILMA SCHEPERS

‘De winkel is makkelijk voor 
de mensen, en heeft ook
een sociale functie.’
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nemers in de buurt te praten, ze krijgen de kans 
om wat te experimenteren met het assortiment 
en daarvan te leren. En ik ga natuurlijk niet alleen 
maar vakken vullen. Door in de winkel te zijn, leer 
ik wat het betekent om een winkel in het dorp te 
hebben en kan ik meedenken over nieuwe plannen. 
Een winkel runnen is echt een vak. Dat moet je niet 
onderschatten. En Ronald kent zijn vak. Maar om 
te overleven, moet hij misschien verder kijken dan 
hij gewend is, en daar wil ik hem de ruimte voor 
geven. In het belang van Ronald en Evelien maar 
vooral ook in het belang van het dorp.’

De grote supermarkten
Ronald en Evelien snappen heel goed dat mensen 
boodschappen doen in de grote supermarkten in 
de buurt. Ronald: ‘ Ik heb me daarbij neergelegd. 
Ik ben er voor het gemak voor de mensen in het 
dorp. Ik hoop dat de mensen dat waarderen. Ik wil 
ook dat er een winkel in het dorp blijft. Niet ieder-
een weet het, maar ik bezorg ook boodschappen 
en artikelen die niet in de winkel staan: die kan ik 
bestellen. Dat kan handig zijn als je zelf de deur 
niet uit kunt. Natuurlijk hoop ik dat de mensen 
me niet alleen bellen als ze een probleem hebben, 

maar ook in de winkel komen kopen, want deze 
service kost mij natuurlijk wel extra. Het is wel 
precies waar het om gaat in een dorp: samen zor-
gen voor de mensen. Daar wil ik ook mijn steentje 
aan bijdragen.’

Veel ideeën
Er zijn heel veel ideeën over wat er anders kan. 
Ronald is niet gebonden aan het assortiment van 
Van Tol, de eigenaar van de formule van Lekker 
Makkelijk. Hij kan ook lokaal inkopen. Misschien 
is dat de weg? Kan Lekker Makkelijk een winkel 
voor basisbehoefte en (biologische) streekproduc-
ten worden? Verse melk van de Melkbrouwerij 
van Rik Huis in ‘t Veld bijvoorbeeld? Victor: ‘De 
melk van Rick staat inmiddels in het schap. Maar 
verder is het nog te vroeg om iets te zeggen. We 
zullen echt heel zorgvuldig moeten kiezen uit de  
mogelijkheden. Eén keer verkeerd kiezen kan 
betekenen dat Lekker Makkelijk het niet meer 
redt. Ondertussen horen we links en rechts van 
de mensen wat de oplossing moet zijn. Dat horen 
we graag! We nemen elk goed idee mee. Maar uit-
eindelijk moeten Ronald en Evelien de keuzes ma-
ken. Zij zijn de ondernemers! 

Het team van Lekker Makkelijk. Van links naar 
rechts: Anton Visser, Roy Pakkert, Ronald en Evelien 

Lipholt, Betsie Leerkes, Jorik Kloosterboer, Victor 
Munster en Naomi Lipholt. 
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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. 
 
 

                                           
 

 

        Schoonheid is balans tussen innerlijk en uiterlijk 
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Boeiende kaarten van Lettele in 1858 en 1915

Hoe oud is Lettele?
Het Letteler Archief kreeg een mooi presentje van het Kadaster: de digitale bestanden van twee 

oude kaarten van de omgeving van Lettele. Die roepen vragen op: hoe oud is Lettele?

uit bos en heide bestond, met uitzondering van 
een stuk cultuurgrond in de omgeving van de 
Soestwetering. Wat mij echter het meest opviel 
is dat het kruispunt van Oerdijk en Bathmense-
weg – ‘het centrum’ van Lettele – toen geen naam 
had op de kaart. Wel vermoed ik dat dit gebied 
‘De Koerkamp’ werd genoemd. Op kaarten tot 
1934 is alleen de kerk met twee cafés te zien: 
café Kerkzicht (Spikker) en café Braakhuis (De 
Koerkamp). Hier rijst de vraag, wanneer heeft 
Lettele zijn naam Lettele gekregen? Met andere 
woorden: hoe oud is Lettele? De naam Lettele 
was toen alleen bekend als gebied: de Lettele 
Enk. En wat heeft dit voor consequenties? Wan-
neer moeten we het honderdjarig bestaan van 
Lettele gaan vieren? Of fantaseer ik nu teveel? 
Het lijkt me wel een dilemma om een diepgra-
vend onderzoek naar in te stellen. 

Kan iemand antwoord geven op deze boeiende 
vraag? Dat zouden wij van het archief graag 
horen! Als u het niet weet, duiken wij in de ge-
meentearchieven. Wellicht is het daar te vinden 
en kunnen we nog op tijd een feestje plannen. 
Voor wie ook eens op het internet wil kijken 
naar die oude kaarten: topotijdreis.nl  

Afgelopen maanden hebben we op verzoek van 
het Kadaster een zogenaamde toponiemkaart 
van de omgeving van Lettele aangevuld en ge-
corrigeerd. Op zo’n toponiemkaart staan naast 
plaatsnamen ook namen van watertjes, gebou-
wen en geografische en functionele gebiedsna-
men. Bij dit laatste moet je denken aan de mili-
taire complexen in de omgeving van Lettele. Als 
dank voor onze medewerking hebben wij twee 
historische kaarten digitaal aangeleverd gekre-
gen. Tijdens een bezoek aan Duco en Abby (Sign 
Solutions), om te informeren of deze kaarten 
geprint zouden kunnen worden voor de open 
dag van het archief op 11 november kwam ik op 
het idee om er een verhaal over te schrijven.

Het kruispunt Oerdijk-Bathmenseweg
Het zijn kaarten uit 1858 en 1915. Het eerste 
wat opvalt is dat er met name op de Lettele 
Enk veel (land)wegen verdwenen zijn in de loop 
van de tijd. Wie echter goed kijkt, kan aan de 
afrastering van de weilanden nu nog zien waar 
enkele van die verdwenen wegen gelopen heb-
ben. Iets anders dat opvalt, is dat het gebied 
ten noorden van de Butersdijk – die toen ove-
rigens nog Okkenbroekerweg heette – vooral 

DOOR 

BEN VERWOOLDE

Foutje? Dankuwel!
In de vorige Letter heb ik geschre-
ven over de familienaam Aarnink. 
Helaas zijn er een paar fouten in de 
tekst geslopen. Ik werd daar terecht 
door een aantal mensen op aange-
sproken. De fouten in het verhaal 
heb ik hersteld en het verhaal is nu 
te lezen op de site van het Archief 
Lettele. Toch heeft het mij wel een 
goed gevoel gegeven. Het aange-
sproken worden door mensen die 
jouw stukje goed gelezen hebben 
doet me goed! -  Ben Verwoolde
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Plaatselijk Belang heeft meegewerkt in 
de projectgroep die tot doel heeft om 
het Linderveld te behouden en om te 
vormen tot een nieuwe Heerlijkheid: 
een aantrekkelijk landschap waarin 
landbouw, natuur, recreatie en maat-
schappelijke functies op ontspannen 
wijze samengaan. In deze projectgroep 
zitten ook Stichting IJssellandschap, 
LTO, Platform Schalkhaar en diverse 
andere organisaties.
Jammer genoeg is het Stichting IJssel-
landschap in de eerste verkoopronde 
niet gelukt om de gronden te verwer-
ven. Eén vierde van de gronden wordt 
binnenkort verkocht aan de bieders 
die aan de gestelde voorwaarden 
voldoen. De werkgroep hoopt dat 
er een tweede verkoopronde komt 
voor de resterende gronden. Dan kan 
Heerlijkheid Linde alsnog gerealiseerd 
worden.

Natuur in Lettele
Van Linderveld naar Heerlijkheid?

Met veel plezier kijken wij terug op de optrommelactie van het 
afgelopen jaar. In januari is de ‘Optrommel’-werkgroep gestart en 
heeft in het voorjaar in twee wijken de trommels laten rondgaan: 
de Bosrand en Korenkamp 2. Er zijn veel mooie ideeën, wensen 
en zorgen in de trommels gestopt. De inhoud van alle briefjes 
zijn geïnventariseerd. Tijdens een bijeenkomst in september 
hebben we de opbrengst gepresenteerd en met buurtbewoners 
en vertegenwoordigers van de Politie, de Gemeente, het Deventer 
Groenbedrijf, Veilig Verkeer Nederland en het Plaatselijk Belang 
enkele van de ideeën omgezet tot actieplannen.

Concreet zijn de volgende acties nu opgepakt:
• Aanvraag van 30-kilometerstickers voor op de containers als 

oproep om niet te hard te rijden.
• Er komen vier extra parkeerplaatsen aan de Henk Obdeijnstraat.
• Er is een plan is gemaakt voor uitbreiding van het spelen in de 

Wadi van de Bosrand: er komen grote zwerfkeien en een ping-
pongtafel.

• Er is een initiatief genomen voor een kinderkookcafé in De Spil.
• Er wordt een plan gemaakt om meer bewustzijn te kweken bij de 

hondenbezitters ten aanzien van de overlast van de hondenpoep.
• Er is een buurtpreventie-app opgezet in de Bosrand. 
• Er is overleg over de onoverzichtelijkheid van de bocht in de 

Korenkamp.

Wat u wilt in Lettele
Evaluatie optrommelen 2017

Er zijn nog veel meer mooie en goede ideeën in de trommels 
terecht gekomen. Voor iedereen geldt dat deze nog steeds 
opgepakt mogen worden! Als je hulp nodig hebt of je wilt weten 
welke ideeën er nog meer zijn, kun je altijd contact opnemen met 
ons. In 2018 zullen we de trommels weer laten rondgaan in twee 
andere buurten/straten. Meer informatie bij het WijDeventer 
Dorpenplatform via Ursela Zandbelt (ursela.zandbelt@gmail.
com)
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Welkomsttassen voor 
nieuwe Lettelenaren

Onlangs zijn de eerste 
welkomsttassen uitgereikt 
aan nieuwe bewoners die het 
afgelopen jaar in Lettele zijn 
komen wonen. De tassen zijn 
tot stand gekomen op initiatief 
van Plaatselijk Belang en de 
BOL in samenwerking met 
de Lettelse verenigingen en 
bedrijven. WijDeventer heeft 
bijgedragen aan de bekosti-
ging van de prachtige stoere 
boodschappentassen met het 
logo van Lettele. Liduin van 

Plaatselijk Belang is te 

vinden op Lettele.nl

U kunt contact met ons 

opnemen via een van de 

bestuursleden of mail : 

pb@lettele.nl

Van oud naar nieuw 
in Lettele
December staat voor de deur: een feestmaand met 
oeroude tradities als Sinterklaas, kerstmis en car-
bidschieten rond de jaarwisseling. Herinnert u zich 
nog de feestelijkheden in december in uw kindertijd? 
De ‘echte’ kerstboom heeft misschien plaatsgemaakt 
voor een kunstboom, maar nog altijd is de boom een 
lichtend middelpunt in huis tijdens de donkere dagen 
in december. In een alsmaar veranderende wereld 
geven tradities een fijn en vertrouwd gevoel omdat ze 
elk jaar weer ongeveer hetzelfde zijn.

Blijft de bibliotheek?
Maar veranderingen zijn onafwendbaar. Ook voor 
Lettele. Gelukkig hebben we als bewoners veel invloed 
op de manier waarop veranderingen zich voltrekken. 
De bibliotheekvestiging bijvoorbeeld, hoeft niet te 
verdwijnen als we als bewoners laten zien dat deze 
voorziening een plek verdient in ons dorp. Gelukkig 
denkt de basisschool hier in mee en gaan dit schooljaar 
alle schoolkinderen een keer in de maand klassikaal 
naar de bieb om een boek te lenen. Zo brengen we het 
aantal leningen in Lettele flink omhoog!

Plaatselijk Belang herijken
De samenleving verandert en organisatiestructuren 
veranderen mee. Ze worden minder hiërarchisch en 
flexibeler. Als Plaatselijk Belang realiseren we ons goed 
dat ook onze rol en taak langzaam is veranderd in de 
loop der tijd. Waar voorheen het Plaatselijk Belang 
hét vaste communicatiepunt was tussen inwoners en 
gemeente – en de onderwerpen nogal vast lagen – zie je 
in de huidige tijd dat die rol niet meer vanzelfsprekend 
is. Over die veranderende rol gaan we op 29 november 
in gesprek met genodigden van de diverse verenigingen 
en clubs in Lettele. We gaan op die avond onze rol en 
positie in het dorp herijken, zodat we aansluiten bij wat 
nodig is en ons eigen bestuurswerk behapbaar en leuk 
houden. Met een helder gedefinieerde rol kunnen we 
vervolgens concreet aan de slag om samen met het dorp 
een nieuwe dorpsvisie te ontwikkelen voor de toekomst 
van Lettele.

Een fijne tijd!
Gelukkig zijn er niet alleen maar veranderingen… Ook 
dit jaar komt Sinterklaas weer gewoon naar Neder-
land, siert een kerstboom weer ons huis en zullen de 
oliebollen weer heerlijk smaken. Heerlijk, als vanouds! 
Plaatselijk Belang wens u een hele fijne en feestelijke 
decembermaand!

Hanneke Miedema
Voorzitter Plaatselijk Belang

 
  

 

den Bijllaardt verzorgt de 
coördinatie en de bezorging 
van de tassen.

De tassen bevatten veel 
informatie over de verschil-
lende clubs en verenigingen, 
maar ook kleine presentjes of 
kortingsbonnen van Lettelse 
bedrijven. Ontbreekt uw 
bedrijf of vereniging nog?
Neem gerust contact op met 
Liduin van den Bijllaardt:
(liduin@vandenbijllaardt.nl).
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maaiers, kettingzagen, heggenscharen en 
bosmaaiers

Agroshop   Tuin en park   Technische dienstverlening
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Iedereen genoot ervan, ook de mannen!

Annemiek verwent oudjes

Het was een geweldig idee van Annemiek, om de ouderen uit te 

nodigen voor een ‘verwenochtend’. Ze hebben ronduit genoten, 

van de behandeling en de gezelligheid. Zo hoort het op een uitje van 

‘Ontmoeten in eigen dorp’, de nieuwe naam voor de dagbesteding.

Tijdens een druilerige grijze dag was 
het een gezellige drukte in kapsalon 
Annemiek. In de kapsalon was niets te 
merken van het donkere weer, hier wa-
ren alleen maar stralende gezichten en 
iedereen was in een goed humeur.
Het was geen gewone donderdagochtend. 
Alle kapsters waren opgetrommeld en de 
deelnemers van de dagbesteding in ons 
dorp waren aanwezig. Maar wat was er 
toch aan de hand?

In het zonnetje
De dagbesteding in Lettele hebben 
van Annemiek een fantastisch aan-
bod gekregen. De deelnemers van de 
dagbesteding zouden in het zonnetje 
worden gezet en een heerlijke verwen-
ochtend krijgen. Dit aanbod werd met 
open armen ontvangen. Ook de vrij-

willigers van de dagbesteding waren 
onder de indruk van zo iets moois.
De sfeer zat er al meteen goed in. Wat 
de kapsters van plan waren was nog 
een verrassing, maar dat vonden de 
deelnemers absoluut geen probleem. 

Lekker op je af laten komen en je laten 
verwennen. Onze ouderen weten wel 
wat genieten is en dat hebben ze ook 
echt gedaan.
Na de koffie en allerlei lekkers, hele-
maal in Sinterklaassfeer, werden de 
haren geknipt, leuk in model geföhnd 
of een watergolfje gezet. Maar dat was 

nog niet alles, een gezichtsbehandeling 
was ook wel fijn en ontspannend. Ach 
dan kan er ook wel een massage voor 
de handen bij en sommige dames wil-
den ook wel een nagellakje, maar niet 
in een te opvallend kleurtje.
Als u denkt dat is toch alleen maar wat 
voor vrouwen, dan vergist u zich. Ook 
de mannen hebben genoten van een 
gezichtsbehandeling of een kuurtje 
voor de handen. Er ontstaat dan wel 
een klein probleempje, want hoe moet 
je met ingepakte handen je borreltje op 
drinken? 

Nog helemaal niet moe
Niets was Annemiek te gek, iedereen 
kreeg ook nog een sapje, borreltje of 
een advocaatje met slagroom. Dat het 
de mensen goed bevallen was blijkt wel 
uit een paar uitspraken die spontaan 
werden geuit. ‘Ik ben al 87 jaar en heb 
nu voor het eerst een gezichtsbehande-
ling gehad, dat is toch helemaal gewel-
dig’. ‘Ik vind het helemaal niet erg om 
naar de kapper te gaan, maar dit is toch 
wel heel bijzonder en gezellig zo met 
z’n allen en ik voel me nog helemaal 
niet moe’. 
We kunnen trots zijn op Annemiek en 
haar kapsters om de ouderen in ons 
dorp zo’n verwenochtend te geven. 
Maar ook de ouderen hebben zeker een 
pluim verdiend. Ook al gaat alles niet 
meer zo gemakkelijk en snel, ze willen 
nog steeds goed voor de dag komen en 
ze weten maar al te goed wat gezellig-
heid betekent. 
Dit soort ontmoetingen moeten we 
met z’n allen koesteren. Zou het dan 
niet mooier zijn om de nieuwe officiële 
benaming van de dagbesteding, ‘ont-
moeten in eigen dorp’, te gaan noemen? 

Ontmoeten
in eigen dorp

DOOR LUCIA VAN KRUIJL

‘Onze ouderen weten wel 
wat genieten is.’
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Lettele 1 heeft een nieuwe trainer: Dirk Beldman. 

Twee maanden is hij nu aan het werk. Veel invloed 

op de resultaten van het eerste kan hij nog niet 

gehad hebben, daarvoor is de tijd te kort. Maar 

inmiddels is er wel een andere stand opgemaakt: 

hoe bevalt het Dirk in Lettele en welke verwach-

tingen heeft hij? Een interview.

Interview met Dirk Beldman, trainer Lettele 1

Van Schalkhaar 2 naar 
Lettele 1: een mooie stap

het eerste elftal. Uiteindelijk wilde ik ervaren hoe 
het is om ergens zelfstandig als hoofdtrainer aan 
het werk te zijn. Ik werd gewezen op de vacature 
die bij Lettele was ontstaan en zo is het balletje 
gaan rollen. Een voorwaarde voor mij was dat ik 
een gedreven selectie wilde trainen, die op niveau 
mee kan, en waar de randvoorwaarden om te 
kunnen werken goed zijn. Uit de gesprekken die ik 
heb gevoerd met de verschillende mensen binnen 
de vereniging ben ik overtuigd geraakt en ik ben er 
trots op dat ik de kans heb gekregen om de uitda-
ging aan te gaan.

Je bent nu twee maanden trainer/coach van het 
vlaggenschip van de voetbalvereniging. Hoe be-
valt het je en waarom? Is het anders dan je had 
verwacht?
‘Ik vind dat je jezelf met de uitdrukking “het kleine 
Lettele” tekort doet. Ik ben onder de indruk geraakt 
van het groot aantal mensen dat zich rondom de 
vereniging betrokken toont en zich inzet. Bestuur, 
sponsoren, kaderleden, supporters, vrijwilligers: 
iedereen heeft het beste met Lettele voor. Daar 
kunnen een hoop verenigingen in “de grote stad” 
een voorbeeld aan nemen. De faciliteiten zijn per-
fect op orde, en dat is als trainer natuurlijk heerlijk 

Wie is Dirk Beldman? Wil je jezelf even voorstellen?
Ik ben een geboren Holtenaar en op m’n 26e met 
mijn vrouw Frederique naar Deventer verhuisd. 
Ik ben inmiddels vader van 4 zoons, in de leeftijd 
van 8 tot 15 jaar. Ik heb een baan als leraar Neder-
lands op het VMBO in Holten. Mijn carrière als 
voetballer heeft zich voornamelijk afgespeeld bij 
ZVV Blauw Wit, waar ik meer dan 300 wedstrij-
den in het eerste elftal heb gespeeld. Tot mijn 34e 
heb ik nog in de selectie van Schalkhaar gezeten, 
daarna ben ik mij op het trainersvak gaan richten.

Waarom wilde je in vredesnaam trainer worden 
in het kleine Lettele?
De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest als 
trainer van het derde en vervolgens tweede elftal 
van Schalkhaar. In de tussentijd heb ik daar ook mijn 
trainersdiploma’s gehaald als assistent-trainer van 

DOOR

GERARD HUJIS IN ‘T VELD

‘Ik wil een gedreven 
selectie trainen.’
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om in te werken. We hebben een prima medische 
staf, betrokken teammanagers, een ervaren tech-
nische commissie. En het allerbelangrijkste: een 
groep zeer talentvolle, jonge, gedreven spelers. Ik 
heb het enorm naar mijn zin en dat is de verdienste 
van iedereen die bij de selectie betrokken is.’

Kun je iets vertellen over jouw voetbalvisie? Hoe 
vind je dat er gevoetbald moet worden? Kun je 
dat de jongens uit Lettele bijbrengen? Hoe lastig 
is dat? Of is het een makkie?
‘Over het algemeen vind ik dat je een tegenstan-
der zo ver mogelijk van je eigen goal moet houden. 
Dat betekent op de helft van de tegenstander druk 
zetten en het de tegenstander daar zo moeilijk 
mogelijk maken. Dat vraagt goede afstemming 
en overtuiging. Die aandachtspunten komen vaak 
terug in trainingen en wedstrijdbesprekingen. Ik 
ben tevreden hoe de spelersgroep daarmee om-
gaat. Daarnaast hebben wij de kwaliteit om zelf 
in balbezit door een zorgvuldige opbouw kansen 
te creëren. Daarin zijn onze verdedigers en onze 
middenvelders zeer belangrijk. Bij vlagen heb-
ben we laten zien dat wij dat goed beheersen. 
Op andere momenten maakten we de verkeerde 
keuze, of waren we onnauwkeurig, waardoor een 

tegenstander in de omschakeling gevaarlijk kon 
worden of kon scoren. Dat is jammer, maar ook 
een gevolg van onze eigen speelwijze. Naar mijn 
idee hebben wij het team er ook niet naar om via 
lange ballen gevaarlijk te worden.

Ten opzichte van vorig seizoen hebben we nood-
gedwongen wat aanpassingen moeten doen. 
Met het wegvallen van Brian en Patrick, en de 
langdurige blessures van Dave, Bas en inmid-
dels ook Jesse missen we toch vijf basisspelers. 
Daarnaast hebben we ook al met de nodige klei-
nere blessures te maken gehad. Dat betekent 
veel wisselingen en een aantal jongens dat moet 
wennen aan een andere positie. Zo speelt Ruben 
voornamelijk op het middenveld en is Jeffrey de 
vaste spits geworden. Het vraagt logischerwijs 

Lettele 1 in actie tegen DAVO

‘Druk zetten en het de 
tegenstander zo moeilijk 

mogelijk maken.’



14 •  • NUMMER 2 • NOVEMBER 2017

de nodige tijd om structuur in het spel te krijgen. 
Ik vind dat wij nog te wisselvallig zijn, wat denk 
ik vooral te maken heeft met die wisselingen. Dat 
accepteer ik. Wat mij vooral stoort, is dat mindere 
tegenstanders het ons moeilijk hebben gemaakt 
door met meer agressie en overtuiging te spelen 
in de wedstrijd. Dat heeft niets met speelwijze of 
samenstelling te maken. Daar valt bij ons ook ze-
ker nog winst te halen.’

‘Als ik zeg ‘Nederlands’ wat is dan je eerste 
reactie? Hoe moet het verder met het Neder-
landse voetbal?’
Vanaf de zijlijn is dat moeilijk oordelen. Opval-
lend is dat het al jaren onrustig is in de top van de 
KNVB. Als de structuur niet klopt, zie je dat hoe 
dan ook terug in de uitvoering. Er is een mooi plan 
geschreven met ‘Winnaars van morgen’, maar wat 
zien we daarvan terug? Het beperkt zich tot een 
discussie over kunstgras, en iedereen valt over 
elkaar heen wie er assistent-bondscoach moet 
worden. Dat heeft niets met een goed beleid te 
maken. 

Als ik de wedstrijden van Oranje zie, oogt het vaak 
stroperig, zonder enige samenhang en overtui-
ging. Het is opvallend dat bepalende spelers zoals 
Wijnaldum en Strootman geen schim zijn van de 
spelers die zij bij hun club zijn. Toch geloof ik niet 
dat onze selectie kwalitatief minder is dan die van 
bijvoorbeeld Bulgarije, IJsland of Zwitserland. 
Dus ik heb er zeker vertrouwen in dat we ons gaan 
plaatsen voor de volgende eindtoernooien.

‘Ik heb me als 
buitenstaander nooit 
een vreemde gevoeld.’

Je hebt nu een poosje rond kunnen kijken in het 
dorp, veel mensen ontmoet, gebruik gemaakt 
van onze prachtige accommodatie. Hoe kijk je 
als relatieve buitenstaander naar het dorp? Je 
mag ook minder positieve dingen noemen…?
‘Wat je zegt: de accommodatie is prachtig, de vel-
den liggen er goed bij en het Kulturhus heeft een 
belangrijke functie in het dorp. Het is jammer dat 
de sporthal te klein is om ook de zaalsporten hun 
competitiewedstrijden daar te laten spelen. Ik 
weet dat het financieel misschien niet haalbaar is, 
maar ik zou het iedereen wel gunnen als daar nog 
een keer een aanpassing in komt. Verder is Lette-
le ten opzichte van bijvoorbeeld Schalkhaar nog 
echt een dorpje. Er is weinig sprake van import, 
wat ervoor zorgt dat mensen elkaar goed kennen 
en er een grote sociale controle is. Toch heb ik me 
als buitenstaander nooit een vreemde gevoeld. Ik 
ervaar de mensen als zeer gastvrij en geïnteres-
seerd. Dat is anders dan in de stad bijvoorbeeld. 
Aan de andere kant zijn de mensen daar meer 
uitgesproken. Ze geven eerder hun mening, en ko-
men meer voor zichzelf op. Daarin zijn Lettenaren 
bescheidener. Een mooie eigenschap, maar op het 
voetbalveld is dat wel eens een nadeel.’

Je bent leraar Nederlands. Heb je nog een paar 
goede leestips? Welke boeken moeten we echt 
lezen?
‘Zoals gezegd geef ik les op het VMBO. Ik krijg 
daar vooral te maken met leerlingen die op de 
basisschool al zijn geconfronteerd met leesach-
terstanden. Zij hebben zeer veel moeite met tech-
nisch lezen (leestempo), waardoor een boek lezen 
voor hun echt een crime is. Zij beleven er totaal 
geen plezier aan en het is daardoor erg lastig is 
om ze te motiveren. Het wordt dan meer een strijd 
dan dat het amusement oplevert. Door ze toch 
met verhalen, personages en spanning kennis te 
laten maken, maak ik in de les veel gebruik van 
fragmenten van verfilmingen of tv-series. Geluk-
kig zijn er ook veel schrijvers die specifiek voor 
deze doelgroep boeken schrijven, zoals Francine 
Oomen, Caja Cazemier en Martine Kamphuis. Zij 
schrijven over herkenbare thema’s voor jongeren, 
waardoor lezen ook nog eens leerzaam wordt.’

En verder wil ik nog zeggen….
‘Ik wil vooral iedereen bedanken die ervoor heb-
ben gezorgd dat ik het op dit moment zo naar mijn 
zin heb bij de club.’  
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Zaterdag 13 januari is er weer 
de jaarlijkse SNERT-actie van 
de handbalvereniging Lettele. 
Leden van de vereniging komen 
vanaf 10.00 uur ’s ochtends 
langs de deur in en om Lettele/
Okkenbroek. De erwtensoep 
is kant en klaar per liter inge-
vroren in een handige platte 
verpakking. U betaalt voor 1 
liter snert € 3,50.

Snert-actie van de handbal
Op 2 december wordt de 2e 
Oostermaetloop gehouden. 
De Oostermaetloop is vanaf 
dit jaar onderdeel van het 
Sallands Cross Circuit. De 
afstanden waaraan deelgeno-
men kan worden zijn: 1, 2, 5 en 
10 km. We reiken ook dit jaar 
een prijs uit aan de snelste 
loper/loopster woonachtig in 
Lettele. 
De start en finish vinden 
plaats op het hoofdvoetbalveld 
bij Kulturhus De Spil. In ver-
gelijking met vorig jaar is de 
route iets aangepast. Zo wordt 
bijvoorbeeld de Oostermaats-
dijk vermeden. Dat maakt 
het parcours veiliger, maar 

Op 2 december a.s.
2e Oostermaetloop:
doe mee!

Op 19 en 20 mei hebben we 
weer een leuk, sportief en 
leerzaam voetbalkamp gehad. 
De jongens en meisjes hebben 
weer genoten.
Helaas hebben drie personen 
van de werkgroep voor het 
Jeugdvoetbalkamp aangege-
ven om er na vele jaren mee te 
stoppen. We zijn dus op zoek 
naar minimaal drie  nieuwe 

Jeugdvoetbalkamp 
zoekt vrijwilligers

Op 29 oktober was het zover. 
Handbalvereniging Lettele or-
ganiseerde weer een diensten-
veiling. Bijna 60 diensten zijn 
geveild door Plien en Bianja, 
het vrolijke duo gespeeld door 
Paulien Bos en Anja te Boek-
horst. Van gebreide sokken van 
Diny Hondshorst tot kaartjes 
voor Twente-Ajax van Bouwbe-
drijf Klunder van Hans Spikker, 
alles ging de deur uit. Maar ook 
bladharken door een jeugd-
team en een avondje oppassen. 
Vele mensen hebben belange-
loos diensten aangeboden.

Het was een gezellige chaos in 
de huskamer van de De Spil. Al-
les stond klaar na de wedstrijd 
van Lettele 1: de geluidsinstal-
latie, belangeloos neergezet 
door Stefan Westerbeek en 
zijn bedrijf Soundwave. De 
beamer met de PowerPoint die 
alle aangeboden diensten op 
het scherm projecteerde en de 
dames van de administratie 
zaten gretig te wachten op 
actie!  Lettele 1 had met 2-1 van 

Twima zegt: hartelijk dank!
Zaterdag 11 november zijn de leden van TwiMa Lettele bij u aan de 
deur geweest met balkenbrij en rookworst. Door u is het voor ons weer 
mogelijk om in 2018 in de Spil te trainen. Daarvoor willen wij u hartelijk 
bedanken. Volgend jaar komen wij in november graag weer terug! 

De dienstenveiling van 
de handbal

Nieuw-Heeten gewonnen dus 
voor aanvang zat de stemming 
er al goed in. Toke te Riele en 
Marijke de Brouwer hebben de 
hele middag schoenen lopen te 
poetsen. Bij sommigen was het 
nodig ook. Aan  fooien van wel 
5 euro was te merken dat de 
betreffende klant dit zelf ook 
wel door had. 
In de pauze hebben Martin, 
René en Marcel te Riele een 
prachtig lied gezongen. Het 
was getiteld ‘Helemaal niets!’ 
en was eigenlijk een opsom-
ming van vele, vele dingen die 
door de Lettelse gemeenschap 
worden gedaan, geregeld of 
georganiseerd. Zonder al die 
dingen is ons dorp ‘Helemaal 
niets!’. Eigenlijk precies wat 
de dienstenveiling zo mooi 
maakte: met z’n allen iets over 
hebben voor onze vereniging, 
voor elkaar en voor een prach-
tige middag met een fantasti-
sche sfeer. 
Alle mensen, aanwezig en 
iedereen die een steentje bij 
heeft gedragen, bedankt!

werkgroepleden. Lijkt je het 
leuk om tijdens een aantal 
avonden mee te denken om 
een nieuw kamp te organise-
ren en dit in twee dagen uit te 
voeren aan het eind van het 
voetbalseizoen, dan ben je 
van harte welkom! Voor meer 
informatie of aanmelden kun 
je bellen met Wendy Haarman 
(0654) 261 170.

het is nog gegarandeerd vol 
uitdagingen. 
De Oostermaetloop is een initi-
atief van de Voetbalvereniging 
Lettele in samenwerking met 
Kulturhus De Spil. Lettelenaar 
van het jaar, dit jaar Diny 
Meijerink, zal het startschot 
geven.
Omdat Sinterklaas weer in het 
land is, is het niet onmogelijk 
dat bij de 1 en 2 km een aantal 
Pieten aanwezig zijn, maar dat 
weet je natuurlijk nooit zeker. 
Voor de jonge lopers is er zeker 
een verrassing. 

Voor informatie zie facebook.
com/oostermaetloop.
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Beeld vrij te plaatsen op werkkolom-
men. Illustraties hebben geen scha-
duw. Lossen beeldjes kunnen losjes en 
in een hok geplaatst worden. Deze wel 
een schaduw geven. Beeld heeft een 
lijntje van 0,3 pt.
Beeld vrij te plaatsen op werkkolom-
men. Illustraties hebben geen scha-
duw. Lossen beeldjes kunnen losjes en 
in een hok geplaatst worden. Deze wel 
een schaduw geven. Beeld heeft een 
lijntje van 0,3 pt. Beeld vrij te plaat-
sen op werkkolommen. Illustraties 
hebben geen schaduw. Lossen beeldjes 
kunnen losjes en in een hok geplaatst 
worden. Deze wel een schaduw geven. 
Beeld heeft een lijntje van 0,3 pt.

OOGSTFEEST IN DE DORPSBONGERD

hier een leuke 

tekst

De reacties van bezoekers aan de sportactiviteiten in Lettele

zijn zonder uitzondering ongelooflijk positief. Wat een geweldig

mooie accommodatie, sportzaal, Huskamer en kleedkamers. En 

wat ligt het buitenterrein er in zijn geheel mooi bij!

Hoe kan het dat het kleine dorp Lettele al die mooie voorzieningen 

zo compact bij elkaar heeft liggen?

Met zulke reacties mag je terecht trots zijn. En het is ook goed om je te beseffen 
hoe goed we dit allemaal met elkaar hebben gerealiseerd. Dat schept natuurlijk 
ook verplichtingen. We zijn samen ook verantwoordelijk om het zo goed en mooi 
te houden.
Na de renovatie van de Spil en het opknappen van het terrein rondom De Spil en 
het zwembad, was het de hoogste tijd om het hoofdveld van onze voetbalvereni-
ging te renoveren. En daar komt best veel bij kijken. Het veld voldeed krap aan de 
vereiste afmetingen die de KNVB stelt aan het veld, dus nu de kans om het wat 
groter te maken. Bovendien hadden we stiekem nog een andere reden: met een 
groter veld krijgen de snelle voorhoedespelers van Lettele nog meer ruimte om 
de tegenstanders eruit te lopen.
Dan waren daar ook nog de verbetering van de bodemstuctuur, de vernieuwing 
van de omheining, het vervangen van sponsorborden, het verbeteren van het 
scorebord en het plaatsen van een nieuw welkomstbord. En ook het pad om het 
veld ziet er ook weer perfect uit.

Feestelijke opening
En als je in Lettele met elkaar afspreekt om samen iets te doen, dan gaat het ook gebeu-
ren! En snel ook! Zo hebben onze vrijwilligers in een paar maanden tijd onder de regie 
van Willy Daggenvoorde, Tom Meijerink en Marcel te Riele er weer een geweldig mooi 
veld van gemaakt waar onze toeschouwers graag langs de lijn staan.
Op zondagmiddag 1 oktober hebben we ons veld feestelijk heropend. Onze jongste 
voetballertjes mochten het voetbaldoel open schieten door het prachtige papieren 
kunstwerk van Silvia Sanders aan flarden te schieten.

Wat is het een prachtig 
veld geworden!

Wilt u ook nog zo’n leuke

zonnebril of mooie plu? We hebben 

er nog een paar! Mail naar 

sponsorcommissie@vvlettele.nl

DOOR GERARD HUIS IN ’T VELD
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Sporten in Lettele
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‘Onze jongste voet-

ballertjes mochten 

het voetbaldoel open 

schieten.’

Prachtige dronebeelden van ons

complex en hoofdveld, gemaakt door 

Jeroen Schiphorst, zijn te zien op

youtube.com/watch?v=vWcp1MJCr4s
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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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Ook in 2018 kun je als inwoonster van 
Lettele weer meedoen met de beregezellige 
activiteiten van CUP L.

Op vrijdag 23 februari zijn we te gast bij de 
klus- en hobbywinkel van Carla en Sylvia, 
Verf&Wand in Deventer. Dan verdiepen 
we ons in trends en tips op het gebied van 
kleuren en spullen in je huis.
En op vrijdag 13 april gaan we super-relaxen 
met klankschalen. 

Leden krijgen een mail met meer info, 
anderen houden De Letter, Lettele.nl en de 
Facebookpagina van CUP L in de gaten! (Of 
sturen een mailtje naar:
damescupl@gmail.com).

Als chauffeur op vrijwillige basis breng je 
passagiers vanuit de dorpen Nieuw-Heeten, 
Okkenbroek en Lettele naar Deventer (stati-
on NS) en terug. Samen met je collega’s ben 
je ingeroosterd voor één dagdeel per week. 
Je kunt echter ook kiezen voor een dagdeel 
per 14 dagen of een maal per vijf weken op 
de zaterdag. Voor het contact tussen de 
chauffeurs wordt er een paar keer per jaar 
wat georganiseerd waarbij ook de partners 
zijn uitgenodigd. 
Om te mogen rijden volstaat een rijbewijs B 
en moet je medisch worden goedgekeurd.
Ben je jonger dan 75 jaar dan zien we je 

Altijd al buurtbus-chauffeur 
willen worden?

De strijd om de Bennie Bladman bokaal is 
een wedstrijd tussen de basisscholen van de 
gemeente Deventer. De school die het mees-
te herfstblad bij elkaar harkt, wint.

Dit jaar zijn de winnaars: ‘buitenstadschool’ 
Sancta Maria in Lettele en ‘binnenstad-
school’ Adwaita op de Zandweerd.

Liefst vijf keer is hier het grote verzamelvak 
gevuld door de schoolkinderen en weer 
leeggehaald door Cambio. Mevrouw Diny 

De Bennie Bladman bokaal is voor…
de kinderen van Sancta Maria

Activiteiten
CUP L in het 
voorjaar

Denk & Schrijf mee!
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 redac-
tie zelf. De onderwerpen 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.

Kom eens naar de redactievergadering. De 
eerstvolgend is op 30 november om 20.00 
in de Huskamer van De Spil.

reactie graag tegemoet. Voor nadere infor-
matie kun je terecht bij de voorzitter van 
de vereniging: Tonnie Leemereise, telefoon 
(0572) 321 398 of e-mail:
 t.leemereise@lijbrandt.nl

De buurtbusvereniging Lettele/Okkenbroek is namelijk op zoek naar jou.

Meijerink, de Lettelenaar van het jaar 2017, 
had de eer de laatste meting te mogen doen. 
Bram Damen van Cambio maakte de uitslag 
bekend en deelde de prijs uit: een herinne-
ringsvaantje voor elk kind en een grote tipi 
tent voor de speelplaats van de school.
Dank aan alle kinderen, met name Kars, 
Daan, Cas, Wessel, Noor, Isis, Lyzz, Samuel,  
conciërge Mannus en de mensen van het 
kerkplein vegen voor dit mooie resultaat. 

Lettele Schoon: heel gewoon!
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Als Inge Klein Koerkamp beheerst en zelfverzekerd binnenstapt, herken ik haar duidelijk als de 

dochter van Alex en Marijke Klein Koerkamp van de Bathmenseweg. Rustig vertelt ze over haar 

unieke ervaringen in een compleet andere cultuur. Nog dagelijks kijkt ze met genoegen terug op 

haar bijzondere job in Bakoe.

Lettelse fysiotherapeut werkt in Bakoe 

Avontuur in Azerbeidzjan

gelijk enthousiast, maar het liet me ook 
niet los. Ik ben in gesprek gegaan met 
de trainer Teun Buijs, die ook teams in 
Duitsland en Polen had gecoacht. Het 
klikte en ik mocht mee. Ik vond het een 
prachtige uitdaging. Sportfysiothera-
pie was de richting die ik op wilde en ik 
had niets te verliezen. Als het niet zou 
bevallen, kon ik gemakkelijk terug naar 
Nederland.’

Wat was je werk?
‘Ik was fulltime in dienst van het team, 
dat dagelijks vier á vijf uur trainde. Ik 
zorgde voor de sportmassage, reva-
lidatie en begeleiding van de kracht-
training. We speelden wedstrijden in 
Bakoe, maar ook in Turkije, Duitsland, 
Servië en Rusland. Het internationale 

Hoewel Inge inmiddels al twee jaar 
terug is in Nederland, was het een ul-
tieme uitdaging om negen maanden in 
Azerbeidzjan te werken. Na haar oplei-
ding fysiotherapie ging Inge mee met 
Nederlandse volleytrainer Teun Buijs 
naar Bakoe in Azerbeidzjan om daar 
mee te draaien in het medische team 
van het internationale topteam Loco-
motiv Baku. 

Waarom dit avontuur?
‘Ik had mijn studie afgerond en werkte 
als invalkracht bij de Fysio Bathmen,’ 
begint Inge haar verhaal. ‘Via via hoor-
de ik, dat een bekende volleybaltrainer 
op zoek was naar mensen voor zijn me-
dische team bij een internationaal vol-
leybalteam in Azerbeidzjan. Ik was niet 

DOOR YVONNE HAAXMAN

team bestond uit zo’n negen verschil-
lende nationaliteiten. De speelsters 
kwamen onder andere uit Duitsland, 
Californië, Italië, Servië, Azerbeidzjan 
en de Nederlandse volleybalsters Anna 
Buijs en Quinta Steenbergen maakten 
er ook deel van uit. In opdracht van 
een oliesjeik was dit team bij elkaar 
gekocht om als topteam te presteren 
in Europa. Het ultieme einddoel van 
dit team was landskampioen worden 
en zich plaatsen voor de Champions 
League.’

Hoe ging het daar in Azerbeidzjan?
Azerbeidzjan is één van de voormalige 
Sovjetrepublieken, dat tussen Rusland 
en Iran ligt. Een land in het Kaukasus-
gebergte met grote olievoorraden, veel 

Team Locomotiv,
waar Inge voor werkte
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woestijn en gelegen aan de Kaspische 
Zee. Niet echt een voor de hand liggend 
vakantieland. Toch hield Inge zich goed 
staande in deze totaal andere cultuur. 
‘Taal was erg lastig, maar in het Engels 
kon ik me goed redden. Alles was gere-
geld. Ik had een eigen appartement, er 
was eigen vervoer en we aten veel sa-
men. We leefden vooral in onze eigen 
wereld,’ is haar ervaring. 

Fysiotherapie helpt beter
Het verbaasde haar dat sportteams in 
Azerbeidzjan geen fysiotherapeuten 
kennen. ‘Als er iets is, behandelt de arts 
het probleem. Vaak ondervonden de 
Azerbeidzjaanse speelsters, dat fysio-
therapie beter hielp bij bepaalde klach-
ten dan de behandeling van de dokter. 
Dan kwamen ze bij mij,’ vertelt Inge 
tevreden. De resultaten van het team 

Inge en haar familie in
traditionele Azerbeidzjaanse kledij

waren niet helemaal naar wens. Tegen 
het eind van het seizoen werd Teun 
Buijs vervangen door een Turkse trai-
ner. ‘Dat was voor mij wel lastig, omdat 
hij geen Engels sprak. Aan het eind van 
het seizoen zat mijn werk er ook op en 
het hele team is toen opgeheven.’

Wat is je opgevallen?
Inge vertelt, dat de cultuur behoorlijk 
anders is. ‘Er is een heel groot verschil 
tussen arm en rijk. Het verkeer is heel 
chaotisch en je ziet alleen maar grote, 
dure auto’s van rijke mensen. Arme 
mensen hebben geen geld voor een 
auto. Bakoe is een stad als Abu Dhabi. 
Geld is macht daar. Oliesjeiks inves-
teren overal in en hebben het voor 
het zeggen. Bakoe heeft een prachtige 
boulevard, luxe gebouwen en enorme 
sportevenementen, maar ook crimina-
liteit en corruptie kom je daar tegen.’ 
Toch heeft Inge hele positieve herin-
neringen aan haar werk in Bakoe. ‘Het 
was een super ervaring die ik niet had 
willen missen.’ 

‘Vaak ondervonden de 
Azerbeidzjaanse speelsters, 
dat fysiotherapie beter hielp 
bij bepaalde klachten dan de 
behandeling van de dokter.’
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Snoeihout brengen
Paasvuur 2018

Ook komend jaar zal het paasvuur weer 
plaatsvinden aan de Diepeweg op de 
Lettelse Enk. 
Met ingang van maandag 8 januari kan er 
weer snoeihout worden gebracht. Omdat 
het terrein afgesloten is met hekken, is het 
wel nodig om even van te voren te bellen: 
(0570) 543 183 of (0628) 147 625 (Jan Spikker). 
Liefst minimaal één dag van te voren bel-
len. De vier zaterdagen voor Pasen (vanaf 
zaterdag 3 maart) kan er zonder te bellen 
hout gebracht worden. Dan is het terrein 
open en zijn er vrijwilligers aanwezig om 
te helpen met het lossen. 

Lettele Schoon
Inzameling 
vuurwerkresten 
Lettele opent het nieuwe jaar 2018 met 
vuurwerk en carbid. Leuk! Echter, de 
volgende dag zie je die vuurwerkresten. 
Veeg samen in uw buurt alles bij elkaar en 
op dinsdag 2 januari kunt u deze resten 
komen inleveren bij het monument op 
kruispunt Bathmenseweg-Oerdijk, van 
10.30 uur tot 12.30 uur.
Afgesloten zakken met vuurwerkresten 
kunt u daar ook al eerder brengen. We 
maken er daar een gezellige bijeenkomst van 
met chocolademelk, oliebollen, kniepertjes 
en snert.

Kerst in de kerk 
van Lettele 
Kerstviering: Op kerstavond 24 decem-
ber om 17.00 uur zal er een familieviering 
gehouden worden, waarvoor jong en oud 
wordt uitgenodigd. Deze viering wordt 
voorgegaan door Marc Brinkhuis. De 
muziek wordt verzorgd door jeugd- en jon-
gerenkoor LET Sing Together! onder leiding 
van Susan ten Have.

Kerstverhaal: Op maandag 25 december 
wordt om 11.30 uur het kerstverhaal bij de 
kerststal verteld. Iedereen is van harte wel-
kom. De kinderen mogen zich als herder 
of engel verkleden en natuurlijk mogen de 
ouders, opa’s, oma’s of buren mee! We ver-
tellen het verhaal en zingen samen liedjes, 
er zijn kleurplaten en instrumenten. Het is 
rond 12.00 uur afgelopen.

De schoonheidsbehandelingen gaan 
stoppen in Salon Annemiek, omdat 
Sophie haar eigen ‘Salon Sophie’ 
opent in Luttenberg vanaf 1 januari. 
Wij wensen haar veel succes en alle 
geluk. Voorlopig  blijft ze nog wel 
op de donderdag werkzaam in de 
kapsalon en voor kleine behandelon-
derdelen.

Heeft u nog een cadeaubon? Die kunt 
u nog tot 31 december 2017 bij ons 
gebruiken voor een schoonheidsbe-
handeling. Daarna zijn ze geldig voor 
alle behandelingen in de kapsalon en 
t/m 28 februari bij “Salon Sophie”.

Een brief van 
Annemiek
2017 Een jaar dat begon zo mooi…

Vanaf april 2017 ben ik al thuis met 
een burn-out. Een vreselijk heftig 
proces. Ik kende mezelf als een 
vrouw die zich door niets of niemand 
omver liet duwen. En opeens… bam, 
daar lag ik op een maandagmorgen 
naast mijn bed. Veel te lang veel te 
gek gedaan! Burn-out, of simpel: de 
energie is op. Het is iets wat je aan de 
buitenkant niet ziet, maar inwendig 
echt voelt als kapot, stuk, helemaal 
op. Ik heb nooit geweten dat een 
burn-out zo heftig zou zijn. Gelukkig 
word ik tijdens dit proces enorm 
gesteund door mijn lieve Ton & Liz 
en Tim, familie, kapsters, vrienden 
& buren. 

Afgelopen juli ben ik gestart met 20 
weken intensieve therapie in Zwolle 
bij CIR, dat is een revalidatiecentrum 
voor mensen met onder andere deze 
klachten. Daar staat een heel groot 
team van specialisten zoals thera-
peuten, psychologen en fysiothera-
peuten voor mij klaar om te trainen/
coachen. Daar heb ik gelukkig 
heel veel baat bij. Het is een lange 
hobbelweg met diepe knipgaten, 
het wordt nu gelukkig al iets minder 
hobbelig. Ik hoop in 2018 weer een 
start te mogen maken in de salon, ik 
mis mijn werk, collega’s en klanten 
enorm.

Graag wil ik iedereen bedanken voor 
de kaarten, bloemen, aardigheidjes 
en lieve woorden. Overladen worden 
met allemaal lieve berichten dat doet 
je goed. Overweldigend! Ik hoop dat 
ik kan zeggen: tot gauw in de salon! 

Liefs van Annemiek 

Sophie eigen
schoonheids-
salon Luttenberg



24 •  • NUMMER 2 • NOVEMBER 2017

KBO Lettele
Kerstmiddag 
Voor kerstmiddag is ‘Kleinkoor Vinke-
buurt’ uitgenodigd. Zij komen met acht 
dames ons een plezierige en gezellige 
middag verzorgen. Hun repertoire 
bestaat uit kerstliedjes, gedichten, een 
kerstverhaal en samenzang. Trouw 
komen jaarlijks twee kleine engeltjes 
op bezoek en brengen een presentje 
voor de leden mee. Op `t eind is er een 
verloting van kerststukjes. Maandag 18 
december. Zaal De Koerkamp. Aanvang 
14.00 uur. 

Nieuwjaarsbijeenkomst
Voor de nieuwjaarsbijeenkomst zijn 
de ‘Sterrebostrekkers’ uit Brummen 
uitgenodigd. Het orkest bestaat uit elf 
trekharmonicaspelers en een drummer. 
De drummer speelt sommige nummers 
ook mee op zijn trompet. Zij spelen een 
gevarieerd repertoire van vooral oud 
Hollandse meezingliedjes en Duitse 
schlagers. Woensdag 10 januari 2018. 
Zaal Spikker. Aanvang 14.00 uur. 

Jaarvergadering
Tijdens de jaarvergadering krijgen 
we een overzicht wat het afgelopen 
jaar de revue is gepasseerd. Hoe staan 
we ervoor, wat zijn de activiteiten en 
hoe gaan we verder. Ook vindt er op 
deze middag een bestuurswisseling 
plaats. Traditioneel gaan we zoals ook 
andere jaren na de pauze weer gezellig 
BINGO spelen met prijzen. Woensdag 
7 februari zaal De Koerkamp. Aanvang 
14.00 uur. 

Er wordt de laatste tijd in de media veel 
aandacht besteed aan de noodzaak van 
EHBO en dat is goed. We hebben te maken 
met onze ouders, kinderen, kleinkinderen, 
buren, vrienden en collega’s. Veel ongeluk-
jes gebeuren in en rondom het huis, in de 
speeltuin, op het werk en tijdens het sporten. 
Het wordt steeds drukker op de weg met 
als gevolg steeds meer verkeersongevallen. 
Gelukkig zijn er ook veel mensen die eer-
ste-hulp-bij-ongelukken kunnen geven. 

EHBO’er aanwezig
De overheid stelt regels om ervoor te zorgen 
dat die mensen aanwezig zijn waar het nodig 
is. Zo is het bijvoorbeeld vanaf 1 januari 
2018 verplicht voor kinderdagverblijven en 
peuterspeelzalen om een medewerker in 
dienst te hebben met een geldig certificaat 
Eerste Hulp aan Kinderen, erkend door het 
IKK. Een verplichting die al vanaf 2015 gold 
voor gastouders. 
Ook bij allerlei plaatselijke evenementen is 
de aanwezigheid van een EHBO’er verplicht. 
Ook in Lettele, bij de sportactiviteiten, de 
Karmse, het uitstapje van KBO. 

EHBO’er worden? 
Zou u geen EHBO’er willen worden? Denk 
er eens aan hoe het voelt als er een ongeluk 
gebeurt en je niets kunt doen? Of je buurman 
krijgt een hartinfarct of een ernstige bloeding 
en je weet niet hoe te handelen? Een am-
bulance is niet direct aanwezig, maar u wel 
en als u dan een EHBO-diploma heeft, weet 
u wat u kunt doen. In zo’n geval is tijd heel 
kostbaar en elke seconde telt. Je kunt direct 
handelen om erger te voorkomen en dát 
maakt het verschil.

EHBO’ers in het dorp
In Lettele en Okkenbroek worden verschil-
lende evenementen georganiseerd. Bij al 
deze evenementen zorgt EHBO Vereniging 
Lettele-Okkenbroek voor de verplichte vrij-
willigers. De vereniging is hard op zoek naar 
nieuwe leden om deze evenementen ook in 
de toekomst te kunnen bemannen. 
Denk niet dat EHBO saai is, integendeel! We 
hebben een leuke groep en zijn samen actief 
bezig. Onze vereniging bestaat binnenkort 
65 jaar. Dat is geweldig en wij willen nog heel 
lang doorgaan, maar dat kan niet zonder 
nieuwe leden vanuit onze dorpen. Begin 2018 
starten wij daarom, bij voldoende deelna-
me, een beginnerscursus EHBO die wordt 
afgerond met een volledig erkend diploma 
voor iedereen.

Voorlichtingsavond, 11 december 2017
Wil je ook graag het verschil maken? Ben je 
16 jaar of ouder en geïnteresseerd? Kom dan 
naar onze voorlichtingsavond op maandag 
11 december om 20.00 uur in restaurant De 
Koerkamp in Lettele. Graag aanmelden via 
een e-mail naar: ehbo-lettele@live.nl

EHBO Vereniging Lettele-Okkenbroek
EHBO, doe mee! Leuke activiteiten
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Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om mijzelf aan u voor te 
stellen en iets te vertellen over de werkwijze van de Sociale Teams. 
Ik ben Toine Kappert en ben uw contactpersoon voor het Sociaal 
Team Deventer Buiten: Lettele en Okkenbroek. 

Sociale Teams
Net als in de rest van het land zijn ook in Deventer Sociale Teams 
gestart in 2015. Alle vragen die de bewoners van Deventer hebben 
op het gebied van zorg komen terecht bij deze teams. Het buiten-
gebied van Deventer heeft één team gekregen, waarin vier mede-
werkers werkzaam zijn. Het team bestrijkt de dorpen Diepenveen, 
Bathmen, Schalkhaar en Lettele en Okkenbroek. Ik ben aangewe-
zen als de contactpersoon voor Lettele en Okkenbroek.
De medewerkers zijn werkzaam bij verschillende instellingen uit 
de stad. Denk daarbij aan bijvoorbeeld Raster, de ouderenconsu-
lenten, het wijkopbouwwerk, het maatschappelijk werk en ook de 
afdeling Zorg en Welzijn van de gemeente Deventer. 

Waarvoor kunt u bij het sociale team terecht?
U kunt met alle vragen die u heeft op het gebied van zorg en wel-
zijn terecht bij het sociaal team. De medewerker van het Sociaal 
Team komt bij u op huisbezoek en als dat niet kan, wordt er op 

een andere plaats een afspraak met u gemaakt. U kunt uw vragen 
stellen en de medewerker onderzoekt samen met u wat u nodig 
heeft om uw vragen en/of problemen op te lossen. Wij kijken wat 
het team voor u kan doen en we onderzoeken samen met u wat de 
mogelijkheden in uw naaste omgeving zijn. Dan moet u denken 
dat we kijken of uw familie kan inspringen of dat u misschien 
een beroep kunt doen op uw buren of het vrijwilligerswerk in uw 
omgeving. Kan dat allemaal niet dan kan de medewerker van het 
Sociaal Team samen met u op zoek gaan naar een specialistische 
oplossing. Dit noemen we een maatwerkvoorziening.
Deze aanpak geldt voor vragen over dagbesteding, maatschappe-
lijk werk, persoonlijke ondersteuning, huishoudelijke ondersteu-
ning en andere WMO-voorzieningen. Voor deze voorzieningen 
geldt een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is inkomensafhanke-
lijk. 

Spreekuur tijdens de koffieochtend in Kulturhus De Spil
Het Sociaal Team houdt samen met de wijkverpleegkundigen 
van Carinova iedere eerste en laatste dinsdag in de maand een 
inloopspreekuur tijdens de koffieochtend op dinsdag in Kulturhus 
De Spil. U hoeft geen afspraak te maken en er zijn geen kosten aan 
verbonden. Kijk voor de precieze data op de agenda van Lettele.nl.

De pagina Zorgzaam & Gezellig wordt samengesteld door correspondent 

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

redactie.deletter@gmail.com

Lettele en Okkenbroek
Even voorstellen: Sociaal team Deventer Buiten

De Zonnebloem 
Lettele/Okkenbroek
Op zaterdag 13 januari is er weer een 
gezellige middag georganiseerd door 
de regio: een muzikale bingo verzorgd 
door Kees. We komen samen in het Etty 
Hillesum Lyceum, Laan van Borgele 60 
Deventer en de middag duurt van 14.00 
tot 16.15 uur. De kosten zijn € 7,50 per 
persoon.
U kunt zich tot 16 december opgeven 
bij (voor Lettele) Jennie Sepers (0570)  
550 480, of  (voor Okkenbroek) Agnes 
Spikker (0570) 551 583.

Leuke activiteit

De expositie Zorg Land Goed toont de geschiedenis van 750 jaar zorg in Deventer en is te 
zien in de Stadsetalage op het Grote Kerkhof van 8 september 2017 t/m 28 januari 2018.
Al sinds 1267 bieden gasthuizen in Deventer verzorging aan armen, ouderen, zieken en 
gehandicapten. Om de zorg te bekostigen ontvingen gasthuizen giften maar ook bijdragen 
van betalende zorgklanten, de zogenoemde kostkopers. Voor verblijf in een gasthuis stond 
men land af en zo verkregen gasthuizen landerijen. Uit de rijke geschiedenis aan gasthui-
zen zijn Zorggroep Solis én Stichting IJssellandschap voortgekomen: de een voor de zorg 
voor mensen, de ander voor het landschap.
Al 750 jaar zetten zorghelden zich in voor goede zorg in Deventer. Daarom gaat er in de 
expositie speciale aandacht uit naar het thema ‘Zorghelden van Deventer’: zorghelden 
uit het verleden maar ook zorghelden van nu. De expositie laat u kennismaken met tien 
mensen die in Deventer als zorgheld veel betekend hebben in het leven van anderen zoals 
kinderarts Van Bolhuis, P.W. Janssen of wijkzuster Antje Stieltjes. 

750 jaar zorg in Deventer
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Lettelse revue: Zeum!
‘Revue is er vanavond weer voor u’.  Velen van jullie herkennen vast nog wel het openings-
lied dat we jaren achtereen hebben gezongen. Het is bij iedereen van de Lettelse revue 
zo bekend dat het voorafgaand aan de revue-avonden steevast wel een keer door een of 
andere stoorzender wordt gezongen om zo te proberen de opperste concentratie van de 
spelers te verstoren. Dat hoort dan allemaal bij de vaste gebruiken van de revue achter 
de schermen. Zoals: het gezamenlijke Beerenburg drankje vooraf, de groepsknuffel. Een 
ander hardnekkig vast ritueel is dat alle spelers in de kelder bij Alfons al jarenlang hun 
eigen vaste plek hebben waar ze zich omkleden en hun spullen hebben liggen. Zo moet je 
niet achterin de kelder zijn en proberen om tussen Hans en Leo een plekje te bemachtigen. 
Grote kans dat je je spullen kwijt bent en het pas weer terug krijgt op de zondagochtend 
na de laatste voorstelling. Wat mij betreft is dat toch wel een beetje een gevalletje van 
misplaatste sterallures. Enfin, we zullen het er verder niet over hebben, anders moet ik 
het bezuren deze zeum voorstellingen.

Zeum? Hoe dat? Zondagse matinee voor ouderen!
Zeum? Ja zeker zeum. Geen zes, maar zeum voorstellingen. ‘Hoe dat?’, hoor ik u vragen, 
net als postbode Siemen. Nou, omdat we een zondagmiddagmatinee hebben. Een beetje 
gezelschap van enige naam en faam heeft tegenwoordig een matineevoorstelling op het 
menu staan. Dus nu ook de revue. Op zondagmiddag 28 januari 2018!  Hiermede komen 
we tegemoet aan een verzoek van een aantal oudere Lettelenaren die de avonden vaak 
te druk vinden. Maar maak je niet ongerust: we gaan dan wel de hele revue spelen en we 
doen dat ook niet op 33 toeren in plaats van 45 toeren. We hopen hiermee de wat oudere 
Lettelenaren een groot plezier te doen met wat meer ruimte in de zaal. We vinden het wel 
erg belangrijk om deze middag dan ook juist voor deze doelgroep te houden en niet voor 
schoolkinderen of vriendengroepen die op een avond niet terecht kunnen. 

Van zes naar zeum euri
Klein maar zeker niet onbelangrijk detail. Zeum is dit jaar ook de toegangsprijs van de 
revue. Een gigantische prijsverhoging van zes naar zeum euri! We hopen dat dit weinig 
invloed zal hebben op de kaartverkoop.  En nog een aardigheidje: Lettelenaren die een 
kaartje kopen in de voorverkoop en kunnen aantonen dat ze zeumenzeumtig jaar zijn, 
krijgen een vrijkaartje!

Waar en wanneer?
Wij hopen u in 2018 te zien op: 19, 20, 26, 27, 28 (’s middags) januari of 2, 3 februari. De 
uitvoeringen vinden plaats bij café Spikker en zoals altijd gaat het gordijn stipt om 20.00 
uur open. 

De kaartverkoop start traditiegetrouw 
altijd bij Erwin van Buitenspeelgoed.  
Maar Erwin zit dan net in het buiten-
land. Dus wijken we voor de start van de 
kaartverkoop uit naar :
Café Spikker op zaterdagmorgen 16 
december van 10.00 – 13.00 uur.

Vanaf maandag 18 december start de 
kaartverkoop in de winkel van Erwin 
Kleine Koerkamp  en dan start ook de 
internetverkoop op
binnenenbuitenspeelgoed.nl
We hebben strenge regels aan de 
kaartverkoop. Stel u op de hoogte op: 
revue-lettele.nl of volg ons op Facebook!

Zeum!
Kaartverkoop

Zeum!
Sponsoring
Bernadette te Boekhorst verzorgt dit 
jaar samen met Fien Kleine Koerkamp 
de sponsoring en zij regelen de prijzen 
voor de uitsmijter van de revue: de 
verloting. Bernadette neemt de plaats 
in van Gertien Obdeijn. 
Beste sponsoren: dan weet-ie d’r vaste van.
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Het komende bezoek van de Paus Franciscus 

aan Peru is een hoopgevend lichtpuntje voor 

veel mensen. Misschien dat Franciscus de ver-

antwoordelijke bestuurders in het land kan 

doordringen van de noodzaak om hulp te bie-

den aan de Peruanen in de sloppenwijken van 

Lima of in de oerwouden van de Amazone.

Brief van Jan Brinkhof uit Comas, Peru

De werkelijkheid van
de allerarmsten

te herstellen? Dat gaat jaren duren. Er waren hier 
Nederlandse specialisten die helpen om deze el-
lende in de toekomst te voorkomen. 
Het bezoek van de paus aan het amazonegebied 
(de Salva) is ook erg belangrijk. Hij bezoekt de pro-
vincie Madre de Dios, ofwel Moeder van God. In de 
Amazone worden op grote schaal illegaal bossen 
gekapt. Na het weghalen van het hout wordt de 
grond behandeld met giftige stoffen zoals kwik. 
Zo wordt het goud uit de grond gehaald. Daarna 
is de grond totaal en voor altijd onbruikbaar. Het 
wordt een woestijn. Dit is een grote ramp, het tast 
de groene wereld-long aan, met als gevolg de kli-
maatverandering.
De Paus gaat een synode (kerkvergadering) bij 
elkaar roepen in Peru met alle bisschoppen uit 
de bedreigde gebieden (het noorden en de Ama-
zone) om de rampzalige situatie te bespreken en 
de gevolgen daarvan voor de bevolking van deze 
gebieden. Hopelijk brengt dit bezoek Peru en zijn 
bestuurders weer even bij de werkelijkheid. Hoe 
gaan we om met de wereld en de klimaatverande-
ring? 

Vandaag neem ik de tijd om weer eens iets van me 
te laten horen in De Letter. Het is zondag en er is 
een volkstelling in Peru. Niemand mag de deur 
uit van 8 tot 17 uur. Het is stil op straat, alleen 
politie. Alleen in urgente gevallen mag je het huis 
verlaten. Ik had de tijd om mijn oude beroep uit te 
oefenen en heb een brood gebakken. Het smaakte 
heerlijk. 

Paus Franciscus bezoekt Lima
‘Papa Francisco’ bezoekt Peru van 18 tot 21 januari 
2018. Hij gaat twee belangrijke probleemgebieden 
bezoeken en dat is een belangrijke stap voor Peru. 
De erkenning van de grote problemen in Peru is 
een eerste stap naar verbetering, zo is de hoop. 
De paus bezoekt het noorden vanwege de ‘wa-
terramp’ en het Amazone oerwoud en haar be-
volking. Er viel begin dit jaar – door de hoge tem-
peratuur van het zeewater – erg veel regen in de 
bergen. Gevolg hiervan waren water en modder-
stromen die hele dorpen en steden wegvaagden 
of onder de modder zetten. De landbouw, huizen 
en straten, alles was vernield. Hoe is deze ramp 

DOOR JAN BRINKHOF
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Eetplaatsen in Comas, Lima
Ondertussen gaan wij door met ons werk in Lima. 
De eetplaatsen die we opzetten in de arme wijk 
Comas functioneren uitstekend. Maar we mer-
ken dat steeds minder leden zich inzetten voor 
de gemeenschap. Iedereen is druk met zelf te 
overleven in deze onveilige wijk. Er heerst veel 
werkeloosheid en er is grote criminaliteit. De 
nieuwe generatie wil werken en geld verdienen 
en niet als vrijwilliger voor een maaltijd werken 
in de keuken van een eetplaats. Daarom wordt de 
aandacht steeds meer verlegd naar de vorming en 
voorlichting van vrouwen en jongeren. Deze vor-
mingsprogramma’s worden verzorgd in samen-
werking met de universiteiten. Natuurlijk wordt 
daarbij ook de nadruk gelegd op voedingsleer en 
gezondheidszorg. 

Hutjes van afvalmateriaal 
De wijk Comas breidt zich steeds verder uit tegen 
de heuvels op, daar waar de armsten voor zichzelf 
hutjes bouwen van afvalmateriaal. Wat wij doen 
om het leven voor hen te vergemakkelijken is het 
bouwen van trappen tegen de heuvels op, zodat 
vrouwen met kinderen en boodschappen of water 
makkelijker tegen de heuvel op kunnen komen. 
En voor mijzelf loopt het ook een stuk makkelijker 
op mijn leeftijd! Er worden steeds meer stukken 
van de heuvel bezet om woonruimte te maken, 
deze bezettingen gaan door tot de top van de heu-
vel bereikt is. 
Ik maak graag gebruik van de mogelijkheid u allen 
te schrijven om de mensen die mij steunen in mijn 
werk in Comas te bedanken. Dankzij u kunnen wij 
veel mensen helpen die anders geen uitzicht heb-
ben op verbeteringen in hun bestaan. Ik wil u ook 
vanuit Peru allen een fijne kerst toewensen en 
een voorspoedig, gelukkig en gezond 2018.  

‘Voor de kinderen uit het 
oerwoud geldt de Salva-wet: 
als je niet doet wat je gezegd 
wordt, dan word je gedood.’

Als u het goede werk van Jan Brinkhof wil steunen, dan kunt u een 
bijdrage overmaken op rekeningnummer NL03 RABO 0146 2035 42 
t.n.v. J.W. Brinkhof te Lettele.

De tekst werd geschikt gemaakt voor De Letter door Gerrie Lodeweges- 
Obdeijn. De redactie van De Letter heeft hem ingekort. De volledige brief 
vindt u op Lettele.nl.
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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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Oude eendenkooi in ere hersteld

IJssellandschap
en de Oostermaet

IJssellandschap beheert, ontwikkelt en beschermt 4000 hectare 

natuur- en cultuurgrond rond Deventer. De stichting viert dit jaar 

haar 750 jarig jubileum! De oorsprong van IJssellandschap ligt in 

de zorg (Verenigde Gestichten) en het is mooi als organisatie nog 

altijd de zorg voor het landschap te kunnen dragen. 

De gebieden van IJssellandschap zijn 
onderverdeeld in zeven landgoede-
ren en twee heidegebieden. Een van 
onze landgoederen is Landgoed De 
Oostermaet. Tussen de kernen van Let-
tele, Okkenbroek en Bathmen ligt dit 
prachtige complex van bijna 550 ha.  
Het gebied wordt gekenmerkt door de 
grote boskern van circa 285 ha. 
Tot de 19e eeuw bestond het gebied 
voor een belangrijk deel uit woeste 
gronden. De Hottingerkaart uit ca. 1785 
toont het gebied als de ‘Bathmenerheyde’, 
een nog niet in cultuur gebracht gebied. 

De kaart van 1882 laat al een grotendeels 
in cultuur gebracht gebied zien, met 
naast heide ook bossen en landbouw-
gronden. Er is hier dus sprake van een 
jong ontginningslandschap.
Het huidige Oostermaet is gesticht 
door Abraham Capadose. Hij kocht 
rond 1900 het gebied en richtte het in 
als jachtlandgoed met onder ande-
re twee jachthuizen en veel rodo-
dendrons waar het wild zich onder 
kon verschuilen. Recent is nog de 
oude eendenkooi hersteld en officieel 
geopend op 18 november  jl. De jacht-

huizen zijn nu als recreatiewoningen 
in gebruik en worden verhuurd. Over 
het landgoed lopen vier mooie korte 
Hazepad-wandelingen van IJsselland-
schap. 

Landbouw, bosbouw en zorg
IJssellandschap heeft twee pijlers in 
het gebied: landbouw en bosbouw 
en daarnaast speelt ook ‘zorg’  een 
belangrijke rol. De landbouwgronden 
zijn voor een deel in pacht. De bossen 
worden door de stichting zelf geëx-
ploiteerd.  De ‘zorg’ op de Oostermaet 
is gevestigd in Boerderij de Grote 
Brander (jeugdzorg) en Erve Ooster-
maet (woonboerderij met 24-uurs 
begeleiding). Bekend eigendom van 
IJssellandschap op het landgoed is 
natuurlijk ook het groepskampeerter-
rein. 

Spilbos
Er zijn momenteel vanuit Lettele twee 
formele toegangswegen naar de Oos-
termaet.  De intentie is om naast Kul-
turhus De Spil een derde ingang van 
de Oostermaet te maken. Eind 2016 
heeft IJssellandschap een bosperceel-
tje verworven van de kerk, gelegen 
bij Kulturhus de Spil. Dit perceel is 
in beheer gegeven van de Spil. Een 
kerngroep heeft een inrichtingsplan 
ontwikkeld voor een doe- en speelbos 
en ontmoeting- en vertrekpunt. De 
entree en het Spilbos kunnen bijdra-
gen aan het aantrekkelijker maken 
van Lettele voor de inwoners en ook 
recreanten en toeristen. Zij helpen 
het economisch draagvlak van Lettele 
te vergroten.
We hopen dat nu en in de toekomst 
vele grote en kleine mensen en vooral 
de Lettelenaren genieten van De Oos-
termaet en straks van het ‘Spilbos’!

DOOR JET NIEBOER

Op ijssellandschap.nl vindt 

u nog veel meer verhalen 

over de geschiedenis van 

de omgeving. Ook vindt u 

er een filmpje over 750 jaar 

geschiedenis.
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Koffieochtend in de  Spil 

Al weer meer dan een jaar is er elke dinsdagochtend tussen 10.00 
en 12.00 een koffieochtend in de Huskamer van De Spil. Iedereen 
is van harte welkom voor een kop koffie, een mooi verhaal uit 
het archief en een gezellig praatje. Gastheren en gastvrouwen 
zijn vrijwilligers van Vrijwilligersknooppunt, het dorpsarchief en 
natuurlijk Kulturhus De Spil. 

Het Dorpsarchief is om die reden ook geopend op de dinsdag. 
Geïnteresseerden kunnen een kijkje nemen in het archief en het 
is de bedoeling dat een aantal keren per jaar een thema-ochtend 
georganiseerd wordt. Deze kunnen worden gevoed door informa-
tie uit het archief en aangevuld met verhalen en ervaringen van 
aanwezigen tijdens de koffieochtend. 
Ook hebben het Sociaal Team en Carinova maandelijks op de 
dinsdagochtend spreekuur in De Spil. Zie hiervoor de pagina’s 
Zorgzaam & Gezellig.

Wanted: een coördinator 
voor De Spil (M/V)

• De coördinator is de spil van De Spil.
• Weet wat er speelt in het dorp en omstreken.
• Heeft daardoor een goed ontwikkeld gevoel voor waar behoefte 

aan is in het dorp en waar het Kulturhus op kan inzetten.
• Trekt samen op met de beheerder en zorgt samen met hem 

ervoor dat het Kulturhus goed blijft draaien.
• Legt verbinding tussen de uitvoeringscommissies (uitvoering) en 

het bestuur (beleid).
• Maakt samen met de uitvoeringscommissies jaarplannen voor 

de betreffende commissies.
• Signaleert en benoemt problemen in de uitvoerende sfeer en lost 

die op, eventueel na ruggespraak met het bestuur.
• Heeft een grote mate van vrijheid bij het invullen van de functie.

Op de functie van coördinator is een vrijwilligersvergoeding van 
toepassing.
Het functioneren wordt jaarlijks door het bestuur en de coördinator 
geëvalueerd.

Heb je belangstelling voor de functie, of een gedeelte daarvan, 
neem dan contact op met Guus Huis in ’t Veld door een e-mail te 
sturen (Guus.huisintveld@kulturhusdespil.nl) of de telefoon te 
pakken ((0570)) 551 614).

Engelse conversatie
Wilt u meedoen met de Engelse conversatie onder leiding van Rob 
van de Bijllaardt? Op maandagavonden, eens in de twee weken, in 
de Spil. We praten in een ongedwongen sfeer in het Engels, soms 
over een vooraf afgesproken thema, soms over ‘iets wat ter tafel 
komt’. Bij voldoende deelname willen we dit seizoen doorgaan. 
Heb je belangstelling of wil je meer informatie, graag een e-mail 
naar Gemma Daggenvoorde, wgdaggenvoorde@hotmail.com.

Deelnemersraad van
Kulturhus De Spil
De deelnemersraad van Kulturhus de Spil is het hoogste orgaan 
binnen de stichting. Zij vertegenwoordigen de gebruikers van het 
Kulturhus. Die gebruikers zijn onderverdeeld in drie groepen: de 
binnensporten, de buitensporten en overige gebruikers.
In de deelnemersraad van 9 november jl. heeft de raad ingestemd 
met het jaarverslag en financieel verslag over 2016 en de begroting 
2018 van Stichting Kulturhus De Spil.

Indonesische maaltijd
Een paar dorpsgenoten met wortels in de Gordel van Smaragd 
willen een Indonesische maaltijd verzorgen voor de Lettelse 
dorpsbewoners. Het is niet de bedoeling om de eters brandblaren 
in de mond te bezorgen, maar wel om het behoorlijk authentiek te 
maken. Verse kruiden, specerijen en andere ingrediënten!

We willen dit doen op zaterdag, 14 april 2018 rond 18.00 uur in 
Kulturhus De Spil. We willen graag weten hoeveel mensen interes-
se hebben. We denken aan een maximum van 50 mensen en een 
minimum van 20.  We vragen een prijs van € 12,50 per persoon. 
Drankjes zelf aan de bar regelen. Als je mee wilt eten, stuur dan 
een mailtje naar rob@vandenbijllaardt.nl.



   NUMMER 2 • NOVEMBER 2017 •  • 33

Wist u dat...
• Er nog steeds reserveringsaanvragen binnenkomen op het 

info-adres van Kulturhus De Spil? Dat kan wel eens misgaan. 
Reserveringen kunt u beter doen via de site, of anders via een 
e-mail (reserveringen@kulturhusdespil.nl)  of telefoon (0570) 
551 658.

• Er onderzoek gedaan wordt naar de invulling van de fitnessuren. 
Gekeken wordt of het haalbaar is om een ‘bemande’ ochtend te 
handhaven en verder iedere deelnemer een pasje te geven. Er 
kan dan dagelijks gefitnesst worden tussen bijvoorbeeld 7.00 en 
23.00 uur.

• Jan Kommerkamp op 1 oktober is begonnen als beheerder, op 
vrijwillige basis, van Kulturhus De Spil.  
Jan vervangt Victor voor het beheergedeelte, voor het coördina-
tiegedeelte zoeken we nog een coördinator. Zie onze advertentie 
op deze pagina’s.

• Het niet is toegestaan posters en dergelijk op te hangen in de hal 
van het Kulturhus. In overleg is het mogelijk evenementen via de 
Narrow Casting (scherm in de huskamer) te publiceren.

• Er voldoende fietsparkeerplekken zijn voor alle fietsen!

Dit voorjaar heeft Kulturhus De Spil het dorp geïnfor-
meerd over de plannen met het Spilbos. We waren er 
vroeg bij, want er moest toen nog veel voorbereidend werk 
plaatsvinden. Een belangrijke mijlpaal was het verkrijgen 
van het akkoord van Leader (een Europees subsidiepro-
gramma dat de regionale ontwikkeling stimuleert). 

Bomen en struiken verdwijnen
Inmiddels zijn we zo ver dat de voorbereidingen in het 
bos zijn gestart: het snoeien van het bos. In goed overleg 
van IJssellandschap is bepaald welke bomen en struiken 
verdwijnen. Dit is voornamelijk vogelkers, ook wel bospest 
genoemd. Onder leiding van Jos Kolkman is de zaagploeg 
al bezig. Zij hopen rond de kerst klaar te zijn. Als het bos 
opgeschoond is gaan we begin 2018 met het de basisschool 
aan de slag om zeven speelelementen te ontwerpen. Er 
komen drie klimelementen in de bomen. Die zullen in het 
eerste kwartaal 2018 ontworpen worden. Ook het open-
luchttheater zal dan zijn contouren krijgen. Wanneer de 
paden geschikt gemaakt worden voor skelters is nog niet 
bepaald.

Stiefeltocht
Ondertussen werken we ook aan de Stiefeltocht: een wan-
deling rondom Lettele langs paaltjes waarop een QR-code 
staat. Met behulp van een app op je mobiele telefoon kun 
je interessante informatie lezen over dat plaats waar je op 
dat moment bent. 

Wij denken de Stiefeltocht nog voor de kerstvakantie te 
‘openen’. En dan hopen we dat u massaal aan de wandel 
gaat. Met de ervaringen van de Stiefeltocht wordt in de 
loop van 2018 een tweede app gebouwd, waarin we de stad 
Deventer via Lettele willen verbinden met de Oostermaet.

Tijdens de informatieavonden werd duidelijk dat er geen 
draagvlak was voor camperplaatsen. Deze zijn uit het plan 
gehaald. Er worden ongeveer tien extra parkeerplaatsen 
voor auto’s gerealiseerd bij de opgang naar de tennisba-
nen. Daar komt ook de officiële ingang naar het Spilbos 
komt.

Wij kijken uit naar bijvoorbeeld een concert van het More 
Music Orkest of een uitvoering van de revue in het open-
luchttheater. Met vragen over het Spilbos kun je terecht 
bij Harry ten Have (0651) 346 628 of Ad van Wijlen (0624) 
799 623.

Guus Huis in ’t Veld, voorzitter
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Het Spilbos
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 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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 27 september 2017: Oogstfeest 

in de Dorpsbongerd. Hoogtepunt 

was het grootse dorpsdiner voor 

inwoners van Lettele. 

20 september  Kjels van Lettele
22 september  Oostermaetloop Lettele (vanaf 11.00)
25 september  Voetbal: Lettele - Holten (14.00)
26 september  Inloopspreekuur van Carinova in Kulturhus De Spil (10.00 - 12.00)
27 september  Computerdokter inloopspreekuur in Kulturhus De Spil (18.30-19.30)
28 september  Voetbal: Broekland - Lettele (14.00)
29 september  Handwerkcafé dinsdagavond in Kulturhus De Spil (19.30-21.30)
  Afsluiting 70 jaar bestaan ZijActief feestelijk buffet (19.00)
02 oktober  Pokeravond in Kulturhus De Spil (20.00)
03 oktober  Voorverkoop: 34e Lettelse revue, Café Spikker (0.00-13.00)
04 oktober  Voetbal: Lettele – Raalte (14.00)
07 oktober  KBO Kerstmiddag, De Koerkamp (14.00)
09 oktober  Klaverjassen in Kulturhus de Spil (19.30)
11 oktober  Computerdokter inloopspreekuur in de Spil (18.30 – 19.30)
13 oktober  Kerstklaverjassen in Kulturhus de Spil (19.30)
17 oktober  MoreMusicOrkest: oud papier ophalen (9.00) 
25 oktober  Handwerkcafé maandagmiddag in Kulturhus de Spil (14.00 – 16.00)
27 oktober  KBO Nieuwjaarsbijeenkomst, Spikker (14.00)
29 oktober  De Zonnebloem Lettele/Okkenbroek Nieuwjaarsbijeenkomst (14.00)
31 oktober  Handwerkcafé maandagmiddag in De Spil (14.00 – 16.00)
01 november  Klaverjassen in Kulturhus de Spil (19.30)
03 november  Handwerkcafé dinsdagavond in De Spil (19.30 – 21.30)
04 november  Handwerkcafé maandagmiddag in De Spil (14.00 – 16.00)

COLOFON    
37e jaargang • Nr. 2
november 2017

Onafhankelijk blad met nieuws en 
informatie uit Lettele en omgeving. 
Verschijnt 6 keer per jaar, oplage 
350 exemplaren.
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 Sluitingsdatum kopij Bezorging
       - - - Let op: gewijzigde data! - - -

Nummer 3 | januari 2018 ma 8 jan.  wo 24 jan.
Nummer 4 | maart 2018 ma 5 mrt.  wo 21 mrt.
Nummer 5 | mei 2018 ma 30 apr.  wo 16 mei
Nummer 6 | juli 2018 ma 25 jun.  wo 11 jul.
Nummer 1 | september 2018 ma 10 sep.  wo 26 sep. 

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. 

1 december
2 december
3 december
5 december
6 december

10 december
12 december
14 december
15 december
16 december
17 december
18 december
18 december
20 december
29 december
30 december

8 januari
10 januari
13 januari
15 januari
15 januari
16 januari
22 januari
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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


