
Lettele staat Achtereekte
Zeum zeumzeumtigjarigen gaan naar ‘Zeum’

Studiepunten halen in hartje Afrika

JAARGANG 37 | NUMMER 3
JANUARI 2018   



2 •  • NUMMER 3 • JANUARI 2018



10/02/2018, 3000 meter vrouwen, vanaf 12.00 uur: Carlijn!

Nieuwjaar 2018

Wat wens jij voor 2018, voor jezelf en voor 
Lettele? Het was zomaar een vraag die ik 
stelde aan zomaar wat mensen die daar 
met een biertje in hun hand, dicht opeen-
gepakt in de tent bij het carbidschieten 
stonden en probeerden droog te blijven. 
Ik kreeg serieuze antwoorden. Zo’n vraag 
doet wat met een mens, ook als ie een 
biertje op heeft. ‘Mooi gezellig samenzijn, 
zoals nu hier, maar dan vaker.’ Of: ‘Gezond-
heid voor iedereen, dat is toch het belang-
rijkst.’ En: ‘Voor Lettele? Een optocht bij de 
kermis!’
Goedgemutste en goedbedoelde wensen. 
Team De Letter sluit zich daarbij aan.

We hebben een verrassing voor u. In 
het hart van deze De Letter vindt u een 
raamposter. Speciaal gemaakt voor ‘onze 
Carlijn’. Neem hem uit, hang hem voor het 
raam. Carlijns avontuur draagt bij aan 
de saamhorigheid in het dorp. Met velen 
zitten we voor de buis, op 10 februari, om 
12.00 uur. Lettele staat Achtereekte!

Uitdaging voor fotografen 
En we hebben een uitdaging: wie maakt 
een mooie coverfoto?
We zijn er goed in geslaagd om voor de eer-
ste drie nummers van De Letter een mooie 
foto te vinden voor op de cover. Maar dat 
is geen sinecure. Een goede coverfoto 
moet aan veel eisen voldoen: een mooi en 
aansprekend beeld met een duidelijk on-
derwerp, herkenbaar als ‘Lettels’, passend 
bij de thema’s van het betreffende nummer, 
goed van kwaliteit en vooral: heel veel 
pixels. Een goede coverfoto moet wel met 
een echte camera gemaakt worden. Smart-
phone-foto’s zijn heel mooi op een scherm, 
maar niet zo gauw in druk.
Wie voelt zich uitgedaagd en gaat met zijn 
of haar camera op pad voor de volgende De 
Letter? Het onderwerp kan alles zijn wat 
in en om Lettele gebeurt de komende twee 
maanden. En natuurlijk krijg je 1000 maal 
dank, een eervolle vermelding en eeuwige 
roem!

Wilma Schepers, hoofdredacteur 
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Januarimaand, revuemaand. De Revue helpt de Lettelenaren de saaiheid te verdrijven 

van de donkere dagen na Kerst en Oud & Nieuw. Cafe Spikker staat al weer flink op zijn 

kop, de auto van Fraizle staat voor de deur, stevige jongens slepen ‘Truss en Rigging’ de 

zaal in. Wat gaat er gebeuren…

Als daar een grap over een Lettelenaar bij past…

Zeum zeumzeumtig-
jarigen gaan naar Zeum

zeum. Ik heb zo’n donkerbruin vermoeden dat dit 
op het toneel wel even ‘onderwerp van gesprek’ 
zal zijn.

Zeumtien
We zitten in het cafe van Spikker en behalve Hilti-
na praat John mee, het ‘oudste’ lid van de revue, 
en zijn de twee ‘jongsten’ van het gezelschap, Da-
nielle en Laura, ook aangeschoven. John zit al 34 
jaar bij de Revue, vanaf zijn zeumtiende, vanaf het 
allereerste begin: ‘Ik werd gevraagd! Ik voelde me 
vereerd! De revue had een aantal jaar stil gelegen 
en in 1984 pakte een groep jongeren het weer op. 
Sindsdien doe ik mee en ik weet nog steeds niet 
waarom ze me toen gevraagd hebben. Ik was pas 
zeumtien! Maar dat hebben ze wel gedaan.’ Da-
nielle en Laura zitten bij de dansgroep. De dans-
groep wisselt snel van samenstelling. De meiden 
zijn maar een paar jaar ‘jong’. Deze meiden zijn 
bijzonder omdat Laura al dansend de overstap 
naar de spelersgroep maakt en Danielle tijdens de 
voorstelling niet alleen danst maar ook zingt. Ze 
zit dan ook op de Musical Academie in Arnhem! 
‘Dat laat zien hoe we veranderen’, vertelt Hiltina. 
Dans en zang maken steeds meer onderdeel uit 
van de totale voorstelling.’ ‘Dat is echt anders dan 
34 jaar geleden’, beaamt John. De revue heette 
toen wel revue, maar het was eigenlijk een to-
neelclub die een mooi verhaal uitspeelde in drie 
bedrijven. En toen al werden de bedrijven afge-
wisseld door een dansje van de dansgroep. Waar-
schijnlijk om het publiek te amuseren tijdens de 

Uitverkocht, helemaal uitverkocht. Dat is geen 
nieuws, de Lettelse Revue is elk jaar weer hele-
maal uitverkocht. Wel nieuws is dat er dit jaar 
geen zes maar zeum voorstellingen zijn. De zeum-
de voorstelling is op zondagmiddag 28 januari. 
Speciaal voor wie er tegenop ziet om ’s avonds in 
het donker nog de gang naar Spikker te maken (de 
ouderen?) of voor wie het om zeum uur toch ei-
genlijk bedtijd is (de zeum-jarigen?). In ieder geval 
zijn er zeum plaatsen bezet door zeum zeumenze-
umtigjarigen. Die kregen een kaartje en hoefden 
daar geen zeum euro voor te betalen

‘Zeum, zeum, zeum… is ‘zeven’ toevallig het the-
ma?’, vraag ik aan Daniëlle ten Have, Laura Hul-
man, Hiltina Groot en John Zwiers. Nou nee. ‘Er 
is helemaal geen overkoepelend thema, geen rode 
draad’, vertelt Hiltina, de producent en regisseur 
van het gezelschap. ‘Het is gewoon zeum omdat 
het zeum is. En het is grappig, omdat ik zeum 
niet eens goed kan uitspreken.’ Nu is Hiltina niet 
de enige die in de war is over hoe je zeven op zijn 
‘plats’ moet zeggen. Op de affiche van de Lettelse 
Revue staat: zum, zeven, seefùn, zeevùn, seem en 

DOOR WILMA SCHEPERS

Muziek, zang, dans en spel. 
De revue is totaaltheater. 
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Van links naar rechts: ..., ..., ..., ...? 

decorwisseling.’
Danielle: ‘Een moderne dans is best leuk om naar 
te kijken, maar het is veel leuker nu het dansen 
en zingen meer met de voorstelling te maken heb-
ben. Daardoor worden de theaterstukjes levendi-
ger, en krijgt de dans meer betekenis.’
Hiltina: ‘En er verandert nog meer! Ook de muziek 
maakt meer echt deel uit van de voorstelling. Ed 
Huis in ‘t Veld en Noortje Kolkman, die de muziek 
maken, spelen ook mee in de stukken. De toneel-
stukjes zijn vertaald naar muziek, en omgekeerd, 
muziek is ook vertaald naar spel. Dus geen aparte 
muziekstukjes meer voor het gesloten gordijn.’ 

Zelfspot
Als er geen thema is, wat mogen we dan verwach-
ten? Gaan jullie de Lettelenaren op de hak nemen? 
Bespreken jullie alles wat er het afgelopen jaar in 
Lettele gebeurd is? 
Hiltina: ‘We willen wel een echte Lettelse Revue 
zijn, maar het is niet zo dat we stukjes schrijven 
waarin per se de Lettelse actualiteit terug moet 
komen. Het Lettelse kan ook zitten in een stukje 
geschiedenis, de plek waar zich iets afspeelt of het 
dialect. De grappen over Lettele worden eigenlijk 
het meest gemaakt in de het welkomstwoord en 
de verloting.’
John: ‘Grappen mogen we graag maken en we 
houden ook van een beetje zelfspot. Maar de voor-
stelling draait niet alleen om Lettele en de Lettele-
naren. Het gaat ons vooral om de grap van stukjes. 
En als daar een verhaal over een of andere Lettele-

naar in past… dan zullen we dat niet laten! Maar, 
het moet ook voor niet-Lettelenaren leuk zijn ook 
als die de ons-kent-ons-grappen niet snappen. 
Bovendien, als de voorstelling alleen over Lettele 
zou mogen gaan, dan ben je snel uitgekakt…’

Foto
Ik kreeg wel een heel bijzonder foto van jullie. Wat 
heeft die te betekenen? 
Hiltina: Dat is een verrassing. Mensen met een 
goed geheugen, kunnen het misschien bedenken 
als ze goed naar de foto kijken. Het is zo bijzon-
der…. we konden het niet laten lopen. Ik hoop 
maar dat de mensen die de voorstelling gezien 
hebben, de clou niet verklappen. Het heeft weer 
iets met zeum of zeumtien te maken. Maar ik zeg 
niks. De mensen moeten maar komen kijken! 

‘Ik hoop maar dat 
de mensen die 

de voorstelling 
gezien hebben, 

de clou niet 
verklappen…’ 
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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. 
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Het is vast geen toeval dat het dorpsarchief in deze tijd een prachtige foto opdiept van de dansgroep 

van de allereerste Lettelse Revue. We schrijven dan 1948, dat is toch 70 jaar geleden! Geschiedenis 

verveelt nooit.

Het woordje archief heeft vaak een 
duf en stoffig imago, maar ik kan 
u verzekeren dat het Dorpsarchief 
Lettele absoluut niet saai is. Inte-
gendeel: het leeft! En dat is ook onze 
bedoeling, want één van de doelstel-
lingen van het Dorpsarchief is om 
de geschiedenis van Lettele levend 
te houden voor volgende generaties. 
Daarvoor halen we regelmatig een 
aantal boeken, foto’s of documen-
ten uit de kast. Soms zijn zaken niet 
geheel duidelijk en gaan we te rade bij 
een wat oudere dorpsgenoot.

Dienstplichtigen
Voor deze De Letter neem ik u 70 jaar 
mee terug in de tijd. In 1946 vertrok-
ken de eerste jongens uit Lettele (en 
Linde) als dienstplichtigen naar Ne-
derlands-Indië. Om hen vanuit de 
parochie te steunen werd in 1948 het 
Katholiek Thuisfront Lettele opge-

DOOR JOSÉ DISSELHORST

Revue Katholiek Thuisfront 1949
Bovenste rij v.l.n.r.: Marietje Pleizier, Rita Obdeijn, 
Marietje Aarnink, Frits Huizinga, Dinie Daggenvoorde, 
Riek van Gurp, Annie Huis in ’t Veld.
Onderste rij v.l.n.r.: Mientje Kleine Koerkamp, Marietje 
Aarnink, Annie Groot Lipman, Annie Huis in ’t Veld, 
Ciska Sanders.

richt. Bij het eenjarig bestaan van het 
Thuisfront werd er een revue gehou-
den. De opbrengst van de kaartver-
koop werd besteed aan spullen (zeep, 
sigaretten, chocola en ander snoep-
goed) die naar de jongens op Java en 
Sumatra werden gestuurd. Aan deze 
revue deden ongeveer 40 personen 
mee en het is een ware happening 
geweest. Er waren maar liefst drie 
voorstellingen in de Oude School, die 
al de functie van parochie- en vereni-
gingshuis had. 

Vrijwilligers
Voordat het zover was kwam er nog 
heel wat timmer- en schilderwerk aan 
te pas, want er moest een nieuw toneel 
gemaakt worden. En op geheel Lettelse 
wijze werd dit toen ook al gedaan door 
allemaal vrijwilligers. De verrichte 
werkzaamheden werden in een prach-
tig cabaretzang door meester-dichter 

en voordrachtkunstenaar Jan Bril uit 
Okkenbroek bezongen. Vorig jaar kreeg 
ik de tekst en het programma van Rita 
Wiggers-Obdeijn. Zij was een van de 
danseressen in de revue. 

Hieronder twee coupletten uit het be-
wuste nummer.

Van Oldeniel de Timmerman, hier in ’t dorp bekend.

Die werkte vele avonden en ’t kostte ons geen cent.

En Henk en Theo Obdeijn waren ook steeds in ’t gebouw.

Jan Deten uit de Dijkerhoek die hielp hen heel getrouw.

En zat er een van allen met de handen in ’t haar

dan sprong vlug Anton Scholten bij en ’t was zo voor elkaar.

Ook Henk en Theo’s Vader, hier bekend als Frans en Piet

deden een duit in ’t zakje, over geld praatten ze niet.

Bernard ten Bulte opperman, en meester Huizinga

die zaagden, zwoegden, zweetten, heus zo waar als ik hier sta.

Daags leerde Meester met veel vlijt de kinderen van z’n klas

en ’s nachts dan droomde hij dat ie ‘n echte vakman was.

Wilt u meer weten over de jongens in 
Indië, het Katholiek Thuisfront Let-
tele en de rest van het lied? U bent 
elke dinsdagmorgen welkom op het 
Dorpsarchief in Kulturhus De Spil. 
Hebt u aanvullingen op dit verhaal, 
vragen of kent u bijzondere gebeurte-
nissen, kom gerust eens aan of neem 
contact met ons op via de website van 
het Dorpsarchief. Samen met u kunnen 
we de geschiedenis van Lettele levend 
houden.  

Ook in 1948 deden er al dansmeisjes mee...

De revue: levende historie
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In Lettele hebben we geen huisarts, maar wél een eigen fysiothera-

peut. Welk dorp kan dat nu zeggen? Nou, de bewoners van Lettele! 

Als je op dinsdag of vrijdag De Spil binnenstapt dan kun je Jeroen 

Daggenvoorde bijna niet missen. Bij sportwedstrijden of andere 

sportevenementen in ons dorp is hij ook te vinden. Enthousiast 

doet hij zijn werk en daar wil ik wel eens wat meer over weten.

Jeroen Daggenvoorde, fysiotherapeut Lettele

Fysiotherapie voor sport 
en welzijn in eigen dorp

met de studie fysiotherapie bij de 
Hogeschool Saxion in Enschede. Eind 
2013 behaalde hij zijn diploma. 

Had je een interessante stageplek?
‘Absoluut, ik heb stage gelopen bij 
Antvelink Sportfysiotherapie in De-
venter. Antvelink houdt zich bezig met 
algemene fysiotherapie en richt zich 
ook op sportfysiotherapie voor recre-
atieve sporters in de regio. Daarnaast 
verzorgen zij de fysiotherapie voor de 
selectie van Go Ahead Eagles. Tijdens 
deze stage heb ik veel ervaring kunnen 
opdoen als sportfysiotherapeut.
Voor de algemene fysiotherapie in de 
zorg, heb ik vier  maanden in een zie-
kenhuis in Zuid-Afrika stage gelopen. 
Dat was een hele ervaring. Hier heb ik 
vakinhoudelijk veel geleerd maar zelf 
ook een grote persoonlijke ontwik-
keling doorgemaakt. In een land als 
Zuid-Afrika, kom je wel even in een 
heel andere wereld terecht. Ernstige 
ongevallen en ook schotwonden. Ze 

Jeroen Daggenvoorde, wie kent hem 
niet? Geboren en getogen in Lettele. 
Eigenlijk is hij nooit weg geweest uit 
Lettele, nou ja dat ene jaartje dan 
in Deventer. Maar gelukkig woont 
hij weer in ons dorp, samen met zijn 
vrouw Heleen. Als je het in Lettele 
over fitness, fysiotherapie of sport-
fysiotherapie hebt, kom je vanzelf bij 
Jeroen terecht. 

Was fysiotherapie een jeugddroom?
‘Nee, eigenlijk had ik over dat vak nog 
helemaal niet nagedacht. Ik wilde 
graag bedrijfskunde studeren, wat ik 
ook heb gedaan. Daarnaast was voet-
ballen mijn sport. Door een ernstige 
knieblessure tijdens het voetballen 
heb ik negen maanden intensieve 
fysiotherapie gehad. Toen vroeg ik mij 
af of bedrijfskunde wel is wat ik wil’. 
Jeroen heeft zijn studie bedrijfskunde 
afgerond, maar zijn nieuwsgierigheid 
was gewekt naar het vak van fysiothe-
rapeut. In 2010 is Jeroen begonnen 

DOOR LUCIA VAN KRUIJL

doen daar wat ze kunnen, maar de 
medische voorzieningen in de meeste 
ziekenhuizen in Zuid-Afrika zijn lang 
niet zoals wij die in Nederland kennen. 
We hebben wel vaak kritiek op onze 
gezondheidszorg, maar als je in zo’n 
ziekenhuis bent geweest, besef je weer 
eens hoe goed wij het hier hebben’.

Hoe snel kon je aan het werk en hoe 
ben je in Lettele begonnen?
‘Al direct na mijn terugkomst uit 
Zuid-Afrika.  Antvelink vroeg mij eens 
te komen praten en dat resulteerde 
in een baan.’ Zelf voetbalt Jeroen niet 
meer in Lettele vanwege zijn knie-
blessure, maar hij is nog heel actief 
betrokken als leider van het 1[e] elftal 
en daarnaast als fysiotherapeut. ‘Ik 
werd gevraagd om te helpen met de fy-
sio-fitness in Lettele. Ik heb meteen de 
vraag gesteld waarom geen fysiothe-
rapie erbij? En zo is het balletje gaan 
rollen en is in juni 2014 de afdeling 
fysiotherapie in De Spil begonnen.’
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Als fysiotherapeut ben je ondertussen 
ook betrokken bij Go Ahead Eagles.
‘Ja, Go Ahead heeft twee fysiothera-
peuten die de medische zorg verlenen 
tijdens de trainingen en rondom de 
wedstrijden. Nick van der 
Horst is hun therapeut 
doordeweeks en ik doe het 
in de weekenden. Daar komt 
nog heel wat bij kijken. 
Profvoetballers moeten 
op korte termijn presteren 
en zoals je weet heeft Go 
Ahead een nieuwe trainer 
gekregen. Iedere trainer 
heeft een eigen visie waarbij 
ook wij als medische staf 
een belangrijke rol spelen. 
Wij zijn er niet om alleen blessures te 
behandelen, maar vooral om deze te 
voorkomen. Daarvoor gebruiken we 
bij Go Ahead het Polar-systeem, dit is 
een GPS-spelervolgsysteem. De spe-
lers krijgen een band die ons voorziet 
van allerlei informatie zoals hartslag, 
afstand, snelheid en aantal versnellin-
gen. Dit levert waardevolle en accurate 
trainingsgegevens op die trainers en 
wij als begeleiders analyseren. Zo kun-
nen we ingrijpen waar dat nodig is.’

Wat vind je het leukst om te doen in je werk?
‘Het leuke van dit werk is de afwisse-
ling, omdat het zo breed is. Ik kan mij 

met de sportfysiotherapie bezighou-
den en daarnaast met de algemene 
fysiotherapie. Ik zie patiënten van 8 
tot 90 jaar oud.’

Waarom is fysiotherapie nodig bij 
kinderen?
‘Er is onder kinderen een grote bewe-
gingsarmoede en dan met name de 
eenzijdigheid. Dat heeft grote invloed 
op de algemene ontwikkeling, zowel 
motorisch als in het cognitief denkpro-
ces. Het is belangrijk dat kinderen zich 
breed ontwikkelen in het bewegen, 
dus door niet te eenzijdig één sport 
te beoefenen. Ook het buitenspelen 
met andere kinderen is belangrijk als 
sociaal gebeuren, het bevordert de 
teamgeest en waarneming, samen iets 
creatiefs bedenken bevordert de fanta-
sie. Dit alles is heel belangrijk voor een 

goede ontwikkeling van het kind. Het 
staat nog in de kinderschoenen, maar 
wij zijn bezig om een dag te organise-
ren in Lettele met als thema “bewegen 
voor kinderen”.’

Wat zijn je toekomst-
plannen?
‘In 2015 ben ik gestart met 
mijn master sportfysiothera-
pie, waarbij ik in september 
dit jaar hoop af te studeren. 
Daarnaast hebben we een 
onderzoek gedaan bij 180 
sporters die behandeld zijn 
door een fysiotherapeut 
en weer in staat zijn om 
hun sport te hervatten. We 

hebben met verschillende sprong- en 
sprinttesten getest of er nog verschil is 
tussen het geblesseerde en niet gebles-
seerde been. Dit moet nog helemaal 
uitgewerkt worden, een hele klus dus. 
Verder ga ik gewoon lekker door, zowel 
in Deventer als in Lettele, met het werk 
waarvan ik geniet.’

Mijn laatste vraag, want ik zie je staan 
glimmen, hoe komt dat?
‘In ons privé leven staan ook gewel-
dige dingen te gebeuren. We hopen 
binnenkort in ons nieuwe huis te 
kunnen en in mei verwachten wij ons 
eerste kindje!’.  

‘Het leuke van dit werk 
is de afwisseling, omdat 

het zo breed is. Ik zie 
patiënten van 8 tot 90 

jaar oud.’
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De uitwerking van verschillende acties en/of activiteiten die zijn 
voortgekomen uit de optrommelactie van 2017 zijn nog in volle 
gang. Maar toch zijn we de optrommelactie van dit jaar alweer 
aan het voorbereiden omdat er vast nog veel meer mooie en 
nuttige  ideeën zijn in Lettele die het waard zijn om gedeeld en 
uitgevoerd te worden. Dit jaar zullen de trommels rond gaan in 
de volgende buurten: De Zandbelt, De Driehoek en De Koren-
kamp 3. Ook zal er weer een trommel geplaatst worden bij Lekker 
Makkelijk. Deze is voor iedereen die niet in deze buurten woont 
maar wel graag mee wil doen. 

Bericht van het dorpenplatform
Optrommelen 2018

Bericht van LAB
Lettels Activiteiten Bureau 
Het LAB heeft niet stilgezeten sinds de oprichting afgelopen jaar. 
Er zijn twee nieuwe bestuursleden aangetreden: Mark Timmer-
mans is de nieuwe voorzitter en Arjon Obdeijn heeft de rol als 
penningmeester op zich genomen. Hanneke Miedema en Ad 
van Wijlen hebben hiermee het stokje overgedragen en worden 
hartelijk bedankt voor de oprichting van het LAB. Ad van Wijlen 
zal betrokken blijven bij de verder inrichting van het LAB.
Naast bestuurlijke wisseling is het LAB ook concreet bezig ge-
weest met zaken te regelen voor alle activiteiten in het dorp. Zo 
heeft het onder de aandacht brengen van de provinciale subsidie-
regelingen ervoor gezorgd, dat ook aan Lettele voor een aanzien-
lijk subsidiebedrag is toegekend. Ook heeft LAB een aantal kleine 
activiteiten geholpen met praktische ondersteuning.
Verder is op 27 november vorig jaar een bijeenkomst geweest 
voor alle penningmeesters. Voor een groot aantal belangstellen-
den hebben we de mogelijkheden gepresenteerd om ledenadmi-
nistratie, boekhouding en organisatiesoftware als dorp samen 
aan te schaffen en te gebruiken. 
Ook is de mogelijkheid aangeboden om GRATIS gebruik te gaan 
maken van een Office 365 licentie per werkgroep of vereniging. 
Dit alles is uiteengezet in drie arrangementen. Mocht je als ver-
eniging of werkgroep hier gebruik van maken kan je dit aanvra-
gen via www.lettele.nl/lab.
Mocht je vragen hebben aarzel dan niet om deze te stellen via 
activiteiten@lettele.nl
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Woensdag 14 maart  - Jaarvergadering Plaatselijk Belang
Aan het begin van de avond zijn de leden van Plaatselijk Belang 
van harte welkom bij Café Spikker. Het tweede deel van de avond 
is toegankelijk voor iedere belangstellende. We werken we aan een 
mooi programma.
Meer informatie daarover volgt in de uitnodiging en op Lettele.nl

Plaatselijk Belang is te 

vinden op Lettele.nl

U kunt contact met ons 

opnemen via een van de 

bestuursleden of mail : 

pb@lettele.nl

We gaan een foto maken van Lettele en we vragen je ons daarbij 
te helpen. Of eigenlijk, we maken niet één foto maar een heleboel 
foto’s en jij gaat die maken! Iedereen kan foto’s maken en iedereen 
mag helpen. Onze bedoeling is Lettele in beeld te brengen. Dat 
beeld moet duidelijk gaan maken welke onderwerpen centraal 
moeten komen te staan in de dorpsvisie. 

Binnenkort verspreiden wij een uitnodiging waarin iedereen 
gevraagd wordt om vier foto’s te maken van Lettele: 
1. een foto van een Lettels aspect dat je sterk vindt;
2. een van een zwakke kant van Lettele; 
3. een van een ontwikkeling, gebeurtenis of invloed die kansen 
biedt;
4. een van een bedreigende ontwikkeling, gebeurtenis of invloed. 

De precieze spelregels volgen in de uitnodiging. Maar je kan nu 
alvast nadenken over vier aspecten, ontwikkelingen of invloeden, 
die sterk, zwak, kansrijk of bedreigend zijn.
Dit hoeven niet per se alleen maar fysieke aspecten te zijn die 
aanwezig zijn in het dorp. Je kunt ook denken aan de niet-zicht-
bare aspecten als ‘hoe willen we oud worden’ of ‘hoe zorgen we 
voor elkaar’. Wees creatief en gebruik uw camera, google, of (oude) 
krantenknipsels. Het gaat over Lettele maar voor de kansen of 
bedreigingen die jij ziet kan je je ook laten inspireren door ontwik-
kelingen buiten Lettele.

Input voor dorpsvisie Lettele
Hulp gezocht:
maak een foto van Lettele

Nieuw jaar, nieuwe 
dorpsvisie
2018 is begonnen! Heeft u goede voornemens? Plaatse-
lijk Belang wel. 2018 is het jaar van de nieuwe Dorpsvi-
sie. Een Dorpsvisie geeft richting en geeft kaders voor 
activiteiten en ontwikkelingen. De oude dorpsvisie 
dateert van 2012 en is door de gemeente opgesteld. 
Aan veel thema’s uit de Dorpsvisie van 2012 is hard 
gewerkt en er zijn veel resultaten geboekt, waaronder 
ons Kulturhus De Spil. De huidige Dorpsvisie is voor 
een groot deel gerealiseerd. Bovendien zijn er nieuwe 
ontwikkelingen in de landbouw, ict, demografie, 
burgerparticipatie, enzovoort: wat betekenen deze 
ontwikkelingen voor de toekomst van ons dorp? Alle 
reden om samen te verkennen waar we in Lettele naar 
toe willen en waar we samen aan willen werken. 

Het doel van een nieuwe Dorpsvisie Lettele is te komen 
tot een gezamenlijk beeld van de toekomst en dit als 
handvat te gebruiken voor concrete activiteiten die 
bijdragen aan een leefbaar Lettele. Het vertrekpunt is 
onze gezamenlijke droom: wat willen we dat er gebeurt? 
Dit betekent nog niet dat alles ook kan. We moeten 
ook samen kijken wat wel en wat niet mogelijk is. De 
Dorpsvisie gaat over alle zaken die het mogelijk maken 
om goed te leven in Lettele. Plaatselijk Belang Lettele 
wil graag met alle betrokkenen werken aan het dorp. 
De Dorpsvisie wordt van iedereen. Samen met iedereen 
die wil, maken we de Dorpsvisie! Oud, minder oud, jong, 
piepjong. Alle generaties zijn belangrijk voor Lettele.

En hoe doen we dat dan? Het afgelopen half jaar heb-
ben we gewerkt aan een plan om samen met het dorp 
een blik te werpen op de toekomst. Een kleine aftrap 
vormde de bijeenkomst op 29 november waar we sa-
men met vertegenwoordigers van clubs en verenigin-
gen onze rol en positie in het dorp hebben herijkt. We 
kregen hier de duidelijke boodschap mee om te werken 
aan een nieuwe Dorpsvisie. 
En daar zijn we nu klaar voor. U ook? 

We beginnen met een beeld of foto van Lettele waar-
voor we u vragen om een blik te werpen op het dorp en 
dat te delen met ons. In een volgende stap nodigen we 
u uit om dieper in te gaan op een aantal onderwerpen 
die boven komen drijven in de eerste stap en hoe we 
rond deze onderwerpen naar de toekomst van Lettele 
kijken. In het najaar verwachten we concrete plannen 
uit te werken samen met het dorp.
We kijken uit naar een mooi jaar met mooie plannen 
voor de toekomst! En wensen u ook een mooi 2018 met 
hele mooie plannen!

Hanneke Miedema
Voorzitter Plaatselijk Belang
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Activiteiten 
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Het verenigingsleven van Lettele

Oud & Nieuw aan de Bosrand

Samen oliebollen eten,

limonade of Glühwijn drinken 

en vuurwerk afsteken.

Gezellig!
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Bij Oud & Nieuw horen ook de nieuwjaars-

wensen. De Letter vroeg: wat wens jij voor 

jezelf en Lettele in 2018?

‘Mooi gezellig samenzijn, zoals hier, maar 

dan vaker.’

‘Gezondheid voor iedereen, dat is toch 

het belangrijkst.’

‘Voor Lettele? Veel saamhorigheid. En 

een optocht bij de kermis!’

‘Leven en laten leven, minder gezeur en 

gedoe.’

Carbid schieten.

Herrie maken mag voor 

een keertje.
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Het bestuur van Zwembad Lettele wenst iedereen een spette-
rend 2018. We hopen jullie allemaal weer te mogen verwelkomen 
in het Zwembad. Zet maar vast in je agenda: 28 april gaat het 
Zwembad weer open! Nog maar 94 nachtjes slapen. Maar voor 
het zover is…

Klussen
Om het Zwembad klaar te maken voor het nieuwe seizoen moet 
er geklust worden. Naast het gereedmaken van het Zwembad 
staat er dit jaar een extra klus op het programma: het aanleg-
gen van een kunstgrasveld. Hierop kunnen de zwembadgasten 
straks lekker liggen en spelen. Voor de financiering van het 
kunstgrasveld krijgen we een bijdrage vanuit het Coöperatie-
fonds Rabobank Salland. Naast de financiële bijdrage kunnen 
we echter ook een bijdrage in de vorm van extra handen bij het 
klussen goed gebruiken. Voor 2018 zijn de eerste klusochtenden 
alvast gepland, namelijk op 17 maart, 14 april en 21 april. Wil je 
ons komen helpen op één van de klusochtenden, stuur dan een 
berichtje naar Peter Groot Koerkamp. (06-14479975, pgrkoer-
kamp@hotmail.com).

Vrijwilligers en EHBO
Het Zwembad van Lettele bestaat voor en door Lettelenaren. Vrij-
willigers zijn dan ook onmisbaar. Niet alleen voor het klussen, maar 
ook voor het houden van toezicht bij het Zwembad. Wil je hier graag 
een bijdrage aan leveren en kan je tijdens het zwemseizoen een 
aantal middagen of avonden missen? Geef je dan op als vrijwilliger! 
lettele.zwembad@gmail.com. De vrijwilligers die vorig jaar al wa-
ren aangemeld krijgen via de mail vanzelf bericht over het nieuwe 
seizoen en de EHBO lessen voorafgaand aan het zwemseizoen.

Bericht van het zwembadbestuur
Zwembadberichten

Abonnementen en zwemles
Ook al is het zwemseizoen nog een paar maanden weg, je kunt nu 
al abonnementen bestellen en opgeven voor zwemles via www.
zwembadlettele.nl 
Voor de zwemles moet uw kind uiterlijk op 1 oktober 2018 vijf 
jaar zijn. Er zijn ook weer Spetterlessen in 2018 (vanaf juni), 
hiervoor moet uw kind uiterlijk 1 oktober 2018 vier jaar zijn. In de 
volgende Letter zal meer informatie volgen over abonnementen 
en zwemles.

25 jaar zwemjuf Wilma
Om bij de zwemlessen te blijven, wij hebben een belangrijk 
bericht over onze zweminstructrice Wilma Emaus. Zij viert dit 
jaar haar 25-jarig jubileum in Lettele. Het lijkt ons leuk om haar 
een boek aan te bieden met herinneringen aan 25 jaar zwemles 
in Lettele. Dus hierbij roepen wij iedereen in en om Lettele op om 
je leukste herinneringen aan/anekdotes met Wilma naar ons te 
sturen via: lettele.zwembad@gmail.com 

Hart voor Salland 
Ook in 2018 doet het Zwembad mee aan de actie Hart voor Sal-
land van Rabobank Salland. Dit jaar mag iedereen die in 2018 (op 
1 januari 2018) bankiert bij Rabobank Salland stemmen. Ons doel 
dit jaar is de aanschaf van nieuwe sport- en spel attributen voor 
in en om het Zwembad. We hopen natuurlijk op veel stemmen. 
De stemperiode loopt van vrijdag 9 maart tot en met maandag 19 
maart. Klanten van de Rabobank ontvangen vanzelf de gegevens 
die zij nodig hebben om te stemmen. 

Graag tot ziens in Zwembad Lettele!

Bericht van Annette Haverkamp
2e plaats voor Twima Lettele op NK Twirl voor duo’s
Zondag 17 december 2017 vond in Almere het Nederlands Kampi-
oenschap Twirl Runner-Up. Er hadden zich vanuit Twima Lettele 2 
dames geplaatst om hier aan mee te doen: Rianne Haverkamp met 
haar solo 2 baton, en Jessica Blankena en Rianne Haverkamp met 
duo twirling.
Na een jaar van trainingen wedstrijden en voorrondes was het 
zondagochtend de beurt voor Rianne om haar routine te laten zien. 
Ze liet zich van haar beste kant zien en verdiende daarmee een 13e 
plaats, wat een mooie prestatie is. Om 12 uur konden Jessica en 
Rianne laten zien waar ze het hele jaar keihard voor getraind had-
den. Wij als supporters hadden al wel gezien dat hun routine bijna 
vlekkeloos verliep, maar het is en blijft een jurysport dus afwachten 
maar. Bij de prijsuitreiking zat de spanning er goed in. Je hoopt 
natuurlijk op een goede afloop. De jury kon het optreden van Jessica 
en Rianne ook waarderen en dat werd beloond met een 2e plaats. 

Gefeliciteerd met jullie prestatie!
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Bericht van de organisatie
Prachtige Oostermaetloop!
Het is alweer zo’n zes weken geleden dat 
we de tweede editie van de Oostermaet-
loop hebben gehouden. Wederom was het 
een groot succes. Het aantal lopers was 
ongeveer hetzelfde als vorig jaar en het 
weer was prima voor een crossloop. Het 
was echt geweldig dat er zoveel mensen 
waren die ons hebben geholpen die dag. De 
werkzaamheden liepen uiteen van EHBO, 
broodjes smeren, route uitzetten, catering, 
schminken, wc-papier bijvullen, medailles 
uitdelen, parkeerwachters, meefietsen op 
de route, verkeersbegeleiders, inschrij-
vingen, lopers ontvangen tot en met het 

schoonmaken en wat we verder nog verge-
ten zijn. Heel veel dank daarvoor! Naast al 
deze vrijwilligers, willen we de sponsoren, 
toeschouwers, omwonenden, de voetbal, 
de Spil en natuurlijk de lopers bedanken. 
Al met al kijken wij terug op een zeer 
geslaagde dag met veel lovende woorden 
over de gezellige huskamer van Kulturhus 
De Spil en de prachtige Oostermaet.

Wie waren de snelste Lettelenaren dit 
jaar? 
Op de 1 km: Roan Timmermans en Meike 
Obdeijn. 

Op de 2 km: Mees Kemper en Lenneke 
Groot Koerkamp.
Op de 5 km: Jan-Willem de Brouwer en 
Laura Drewes en op de 10 km: Herman 
Broekhuis en Lauret Tielbeke.

Jaaroverzicht autocrossteam Welgraven 2017

Na weer een winter zonder winterweer, 
stonden we in het voorjaar toch weer aan de 
start van een nieuw autocross-seizoen. Niet 
in de voor ons gebruikelijke Keverklasse, 
maar in een zogenaamde sprinter, voorzien 
van een motorfiets krachtbron van Suzuki.

Doordat we  besloten hadden om in een 
andere klasse te gaan starten, betekende 
dit ook dat het op voorhand niet zeker was 
of je als team deel mag nemen aan wed-
strijden voor het Nederlands kampioen-
schap. Gelukkig voor ons stokte het aantal 
inschrijvingen bij 45 teams, waardoor we 
zeker mochten deelnemen zonder kwalifi-
catiewedstrijden te hoeven rijden. 

Gewenningsproblemen
Het seizoen startte moeizaam, met zowel 
pech als gewenningsproblemen in zowel het 
Nederlands kampioenschap als ook bij de 
AutocrossMasters, maar na aanpassingen 
aan onder andere de versnellingsbak en de 
bandenkeuze volgde er een prachtige curve 
in de prestatielijn. De eerste wedstrijden 
waren echt om te leren, maar vanaf de wed-
strijd in Toldijk (eerste keer een finaleplaats 
behaald) ging het alleen maar beter met als 
NK-seizoensafsluiter een mooie vijfde plek 
tijdens de wedstrijd in Gendringen.

Ook tijdens de wedstrijden voor het Auto- 
crossMasters-kampioenschap was een 

zelfde stijgende lijn te zien. Met de aller-al-
lerlaatste wedstrijd van het seizoen als ab-
soluut hoogtepunt. Na een tweede plaats 
in de klasse 7 volgde er een startbewijs 
voor de SUPERfinale. Hierin strijden alle 
winnaars van de verschillende wedstrijd-
klasse’s, in een 20-ronden lange wedstrijd 
voor een enorme prijzenpot. Onze coureur 
Wesley rijdt hierin vanuit het middenveld 
naar de voorste gelederen, even op kop, 
met uiteindelijk een fantastische derde 
plek, wat een apotheose!

Verbeteren op technisch vlak
Tevreden kijken we terug op seizoen 2017, 
maar tevens is voor ons seizoen 2018 al 
weer begonnen. Middels diverse aanpas-
singen aan de auto proberen we te ver-
beteren op technisch vlak, om te kunnen 
strijden voor overwinningen en prachtige 
eindklasseringen in 2018, in opnieuw 
zowel het AutocrossMasters als ook het 
Nederlands kampioenschap.

Autocrossteam Welgraven dankt al haar 
sponsoren en leden van de Club van 50/100 
voor hun steun en support in 2017, en 
wenst iedereen een succesvol, sportief en 
bovenal gezond 2018 toe!
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Zaterdag 10 februari is het zo ver: Carlijn 

Achtereekte schaatst haar 3000 meter!

Heel Lettele zit aan de buis gekluisterd. Dat 

Lettele achter ‘onze’ Carlijn staat, willen we 

de wereld laten weten.

Daarom in deze De Letter, op de volgende 

pagina’s, een raamposter, speciaal voor Car-

lijn. Haal hem uit De Letter (even de nietjes 

lospeuteren) en hang hem voor het raam. 

Carlijn,
Lettele zit er klaar voor!

Raamposter voor Carlijn

Lettele leeft mee met onze kampioen

Support Carlijn!

Het volgende citaat komt uit een 
interview met Carlijn Achtereekte in 
het boek Beter worden dan jezelf van 
Mental Coach Ben Middelkamp.

Het doel van Carlijn is om op grote 
toernooien op haar best te presteren.

“Gewoon het gevoel voelen van ultieme 
flow, het lijkt dan net alsof ik geduwd 
word. Het supergevoel van glijden 
over het ijs, een zeldzaam gevoel. Alle 
weerstanden die ik in mijn carrière heb 
gehad overwinnen. Mijn denkwijze is 
echt rigoureus veranderd. Echt niets 
kan mij van het pad afbrengen. Om-
gaan met onvermogende omstandig-
heden. Overal van genieten. Dat voelt 
heel krachtig. Mijn focus bewaken en 
vasthouden. Dat gaat me lukken met 

de fantastische mensen om mij heen. 
Wat ik ook heb geleerd, is om dicht 
bij mezelf te blijven. In wezen ben je, 
volgens mij, ook op je best als je dicht 
bij jezelf blijft. Ik weet heel goed wie 
ik wil zijn. Ik zit vol energie, wil beter 
worden dan mezelf en ben constant op 
zoek naar flow. Gaan, gaan, gaan. Ik 
wil mezelf niet kunnen verwijten dat ik 
na een race nog iets over heb.

En ik ga van ieder moment genieten!”

Het jaar kon niet beter beginnen voor onze Lettelse Carlijn Achtereekte. Ze kwalificeerde voor de 

Olympische Spelen en ze pakte zilver op het EK op de 3000m!

Carlijn, Lettele is apetrots!
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maaiers, kettingzagen, heggenscharen en 
bosmaaiers

Agroshop   Tuin en park   Technische dienstverlening
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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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In De Letter van november 2017 hebben wij 
jullie al geïnformeerd over het belang van 
EHBO’ers in ons dorp. Daarom doen we nog-
maals een oproep om je bij onze vereniging 
aan te sluiten. Het is heel belangrijk om 
voldoende EHBO’ers in onze dorpen te be-
houden. Zo kunnen wij de activiteiten blijven 
bemannen. Daarnaast kun je ook een ander 
helpen als er wat gebeurt in je directe om-
geving. Dat geeft vast een beter gevoel, dan 
toe te kijken en niets te kunnen doen. Wil jij 
toch ook graag het verschil maken? Ben je 
16 jaar of ouder en geïnteresseerd? Kom dan 
naar onze voorlichtingsavond op donderdag 

EHBO Vereniging Lettele-Okkenbroek
EHBO, doe mee! 

De pagina Zorgzaam & Gezellig wordt samengesteld door correspondent 

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

redactie.deletter@gmail.com

De Zonnebloem 
Lettele/Okkenbroek
2018
Dinsdag 20 februari
Stamppotbuffet bij Café de Koerkamp, 
start om 16.30 uur, opgeven voor 5 
februari

Donderdag 8 maart
Bathmen te paard, opgeven voor 1 
maart

Woensdag 4 april
‘Broer een leven lang boer’ in Boerde-
rijmuseum Holten, opgeven voor 26 
maart

Wilt u ook zelf het jaarprogramma in de 
gaten houden? De Letter komt immers 
minder vaak uit.

Leuke activiteiten

Kerstdiner 
Elke donderdag van half tien tot half twee 
is er in Kulturhus De Spil in Lettele de 
ouderenactiviteit Ontmoeten eigen dorp. Op 
21 december was er een kerstdiner georgani-
seerd voor alle deelnemers en vrijwilligers 
van deze activiteit en ook de chauffeurs die 
iedere week het eten van Stevenskamp naar 
Lettele brengen waren aanwezig. Het eten 
voor het kerstdiner werd verzorgd door de 
keuken van Stevenskamp en de deelnemers 
van Ontmoeten in eigen dorp hadden de tafel 
gedekt, waarbij ze hun zelfgemaakte waxine-
lichtjes en kerstbakjes gebruik hadden. Alle 
deelnemers kijken terug op een gezellige tijd 
met elkaar: precies zoals het hoort tijdens 
de kerst.

Marjolein stopt bij Kuipers Pedicure 
Bericht van Mariska Kuipers – Marjolein 
heeft besloten om per 1 februari 2018 te stop-
pen met haar werk in mijn pedicurepraktijk. 
Het combineren van gezin en werk bleek toch 
lastiger dan gedacht. Ik vind het erg jammer. 
Marjolein is zeer kundig en het is leuk om 

15 februari om 20.00 uur in restaurant De 
Koerkamp in Lettele. Graag aanmelden via 
een e-mail naar: ehbo-lettele@live.nl

met haar te werken, maar ik begrijp haar 
keuze. Omdat het niet makkelijk is om weer 
iemand te vinden, heb ik besloten om voorlo-
pig alleen verder te gaan. De online-agenda 
zal worden aangepast, maar er is plek voor 
iedereen. 
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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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Trek je stiefels aan en stiefel de stiefeltocht!

Wie lost het
Stiefelraadsel op? 
Hij is geopend: De Stiefeltocht! Maar wat is de 

Stiefeltocht en hoe is die tot stand gekomen? 

Twan Munster vertelt over de ontwikkeling van 

de StiefelApp, een project dat dankzij vele vrij-

willigers een succes is geworden. En voor wie het 

niet weet: een stiefel is een laars!

Op zaterdagmiddag 6 januari heb ik 
samen met een nieuwsgierige redac-
teur van De Letter de Stiefeltocht 
gelopen om nog eens zelf te ervaren en 
te testen of het ook echt werkt. De stie-
fels aangetrokken en op pad! Ik moest 
terugdenken aan het eerste telefoontje 
van Ad van Wijlen. Hij belde namens 
het project Spilbos van KDS (Kultur-
hus De Spil). ‘Twan, jij bent toch han-
dig met IT? We willen graag een App 
voor Lettele om mensen digitaal van 
informatie te voorzien. Kan jij dat?’ Ik 
zei meteen: ‘Ja! Leuk!’ 
Ik was net bezig om samen met Kevin 
Daggenvoorde een bedrijfje op te 
richten (Casa Solutions) en als je als 
startend bedrijf zo’n mooie kans krijgt, 
grijp je die natuurlijk aan. Het idee 
kwam van de werkgroep van het Spil-
bos. De werkgroep wil rondom het bos 
meer activiteiten ontplooien en een 
digitale wandeltocht past hier goed in. 
In een paar A4-tjes en een mooie Prezi 
hebben we ons plan gepresenteerd en 
via subsidieaanvraag van het Spilbos 
het benodigde budget geregeld.

Kracht en kennis van het dorp 
Het mooie aan zo’n totaalproject is dat 
je er al lerende met elkaar achter komt 
hoe je dingen het beste kunt maken. 
Bij elke stap in het project hebben 

we samen met de werkgroep keuzes 
gemaakt. We wilden ook gebruikma-
ken van kracht en kennis van het dorp. 
Verschillende mensen, onder andere 
van het Dorpsarchief, hebben we 
gevraagd wat er bij hen opborrelde als 
ze de route liepen. Zij hebben teksten 
geschreven voor de App. Tot slot heb-
ben we het Stiefelraadsel toegevoegd. 
Bij elk paaltje stelt de App een vraag. 
Als je het antwoord weet, krijg je een 
letter. De letters samen vormen een 
woord. 

Het programmeren van de App was 
voor mij een nieuwe uitdaging. Al 
doende heb ik geleerd en zo heb ik 
een QR-scanner, GoogleMaps en het 
Stiefelraadsel in de App kunnen 
verwerken. 

Toen de App ver genoeg was ontwik-
keld om te testen, hebben we met 
de werkgroep een mini-stiefeltocht 
uitgezet in het Kulturhus de Spil. Dat 
was erg leuk om te doen. De ‘testers’ 
zagen de door hen geschreven teksten 
terug op hun smartphone. 
De paaltjes – ‘pokkelpoaltjes’ – heb-
ben we met een aantal vrijwilligers 
geplaatst. Ouderwets de trekker mee, 
de schop in de grond, beton storten en 
dan natuurlijk de waterpas er langs 
want hij moet wel recht staan.
De tocht is bedoeld voor iedereen in en 
buiten Lettele, die houdt van wande-
len en en van leuke achtergrondinfor-
matie: historie, cultuur en natuur. De 
informatie is op dit moment geschikt 
voor (jong) volwassenen. Waarschijn-
lijk zal er ook een kindervariant 
komen. Er worden flyers bij Bed & 
Breakfasts en andere toeristische 
punten neergelegd. 
 
Meer info op
www.lettele.nl/stiefeltocht 

De ontwikkelaars 
van de Stiefelapp:
Twan Munster en 

Kevin Daggenvoorde

DOOR TWAN MUNSTER

‘Pokkelpoaltjes’ 
over Lettele
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Ian Obdeijn werkt in aidskliniek in Oeganda 

Studiepunten halen in 
hartje Afrika

rijden vanaf de hoofdstad, voordat 
we aankwamen bij ons adres in Jin-
ja. Onderweg in de matatu, een klein 
lijndienstbusje, keek ik mijn ogen uit 
en hield ik mijn hart vast. Wat een 
chaos in het verkeer! Uitpuilende 
matatu’s volgepakt met mensen, 
geiten en kippen en allerlei spullen 
op het dak. Ook bobaboda’s (brom-
fietsen) met daarop hele gezinnen, 
hun huisraad en handelswaar rijden 
kriskras door de straten. En drom-
men mensen te voet die van alles op 
hun rug of hoofd vervoeren. Overal 
bedrijvigheid en onvoorstelbare 
verkeersdrukte!’ Dat was Ian’s eerste 
indruk van Afrika. 

Uren wachten is geen probleem
Taso is een soort polikliniek waar 
volwassenen en kinderen die besmet 
zijn met het hiv-virus worden onder-

Vorig jaar stond Ian voor de keus 
hoe hij zijn minor-onderdeel van zijn 
SPH-opleiding zou gaan invullen. 
Hij wilde graag naar het buitenland, 
maar dan ook het liefst naar een on-
bekende wereld. Hij kon kiezen voor 
Vietnam of voor Oeganda. Het werd 
Oeganda. In september 2016 vertrok 
hij voor drie en een halve maand 
naar de binnenlanden van Afrika om 
te gaan werken in Taso, een centrum 
voor aidspatiënten.

Chaotische verkeersdrukte
‘We zijn met een groep van 14 stu-
denten van Hogeschool Windesheim 
afgereisd naar Oeganda. We kwamen 
aan op het vliegveld in Kampala en 
van daaruit reisde ik samen met een 
studiegenoot naar ons stageadres 
in de stad Jinja gelegen aan het 
Victoriameer. Dat was zo’n vier uur 

DOOR YVONNE HAAXMAN

zocht en medicijnen ontvangen. Ook 
krijgen de bezoekers daar voorlich-
ting over hoe ze met aids moeten 
omgaan en kunnen voorkomen. 
‘Afspraken voor een bepaald tijdstip 
kennen ze niet. Drie dagen per week 
kwamen de mensen al vroeg naar de 
kliniek. Ze wachten gewoon rustig 
op hun beurt. Helemaal geen geklaag 
als dat uren duurt! Het leven daar 
is zo relaxed en ongedwongen. Daar 
kunnen wij nog wat van leren,’ vindt 
Ian. ‘Op elke bezoekdag kwamen er 
zo’n 100 mensen naar het centrum. 
Tijdens het wachten vermaakten 
wij al die mensen met spelletjes en 
andere activiteiten. Dat was fantas-
tisch. Ondanks hun problemen zijn 
de mensen erg positief ingesteld. Op 
andere dagen gingen we met de me-
dische staf mee op huisbezoek naar 
patiënten. We bezochten dorpen in 

Vrolijk en ongedwongen vertelt Ian Obdeijn (26) 

zijn verhaal. De blonde, goedlachse zoon van Leo 

Obdeijn en Willemien van Duuren, woont sinds 

kort samen met Anne aan de Bathmenseweg bij 

de familie Van Oldeniel. Hij is hulpverlener bij 

Zozijn in Wilp en heeft zijn hbo-studie Sociaal 

Pedagogische Hulpverlening bijna afgerond. Als 

onderdeel van zijn opleiding verbleef Ian een jaar 

geleden enkele maanden in Oeganda om mee te 

helpen in een aidskliniek. 
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de regio om bewoners voorlichting 
te geven over aids en het voorkomen 
daarvan. Regelmatig hoorde ik om 
me heen: ‘mzungu, mzungu’. Want 
als een lange, blanke Europeaan die 
ook nog eens blond is, was ik wel een 
echte bezienswaardigheid!’

Smullen van sprinkhanen 
Oeganda ligt op de evenaar en heeft 
een tropisch klimaat. Het is er altijd 
warm, zo’n 30 graden, met af en toe 
een fikse stortbui. ’s Morgens rond 

zes uur komt de zon op en om half 
zeven ’s avonds is het buiten pikdon-
ker en stil. Het werd afgeraden om 
in het donker de straat op te gaan, 
hoewel Ian zich nooit onveilig heeft 
gevoeld. Verder heb je in Oeganda te 

maken met allerlei dagelijkse dingen 
die in Nederland zo vanzelfsprekend 
zijn. Bijvoorbeeld eerst het water ko-
ken, voordat je het kunt drinken, de 
stroom die regelmatig uitvalt, nau-
welijks internet en altijd je handen 
wassen. ‘We zijn heel gastvrij ont-
vangen en hebben lokale en aparte 
gerechten gegeten, zoals gedroogde 
sprinkhanen. Het klinkt raar, maar 
ze smaakten heerlijk,’ geeft Ian toe. 
‘Op een keer werden we uitgenodigd 
door één van de medewerkers van 

Taso. Hij was tevens dorpshoofd van 
een dorp in de buurt. Hij was heel 
trots, dat wij zijn eregasten waren 
en had speciaal voor ons een kip 
geslacht. Ook gingen we met hem 
mee naar de kerk. We moesten voor-

Voorlichting geven over aids in dorpen

aan gaan zitten en werden door de 
priester toegesproken, aanbeden en 
bedankt voor onze komst alsof we su-
perbelangrijk waren. Heel bijzonder.’  

Positieve manier van leven
Ian heeft geweldige herinneringen 
aan Oeganda. Naast zijn stagewerk 
bezocht hij prachtige natuurgebie-
den en het Victoriameer. Vooral de 
positieve manier van leven heeft 
indruk op hem gemaakt. De relaxte 
sfeer en onthaaste gevoel had hij 
graag bij terugkomst vastgehouden. 
‘Ik heb het geprobeerd, maar dat 
is in onze westerse maatschappij 
nauwelijks te realiseren,’ bekent hij.  
Inmiddels loopt hij gewoon weer 
mee in het gehaaste Hollandse leven. 
‘Op tijd op je werk zijn, op tijd de 
trein halen of op tijd te studiemateri-
aal aanleveren. Afspraak is afspraak, 
dat is hier de norm waar je niet 
zomaar aan ontkomt. Maar na deze 
bijzondere ervaring in Oeganda ga ik 
beslist nog een keer de wijde wereld 
in. Zeker weten!’

‘Gedroogde sprinkhanen, je 
gelooft het misschien niet, maar 

ze smaakten heerlijk.’
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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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De hobby van... Stefan Jonkman

Mijn dwergkoeien en ik

De één verzamelt postzegels of houdt van portretschilderen. Weer 

een ander gaat regelmatig een potje tennissen of zit liever aan de 

waterkant te turen naar een dobber. Zo heeft iedereen z’n eigen 

liefhebberijen en hobby’s. Stefan Jonkman besteedt zijn vrije tijd 

het verzorgen van bijzondere dieren: Dahomey koeien. 

Dahomey koeien zijn vrij onbekend in 
Nederland. Van dit ras zijn er in Neder-
land maar ongeveer 300 dieren. Het 
unieke aan dit ras is dat ze van nature 
klein zijn. De hoogte van een volwas-
sen koe varieert tussen 80 en 110 cm. 
Het ras niet is ontstaan door selectief 
fokken van verschillende rassen om zo 
een dwergsoort te kweken, maar vindt 
zijn oorsprong in de moerasachtige la-
gunes van Benin en aangrenzende lan-
den in West-Afrika. De dieren zijn zo 
klein gebleven, omdat ze zo makkelijk 
konden manoeuvreren door het dichte 
struikgewas. Afrikaanse stammen 

hielden de dieren voornamelijk voor 
hun rituelen. De stieren werden bij 
het overlijden van een stamgenoot ge-
offerd, de overledene werd in de huid 
van de koe verpakt en bij gelegenheid 
in een familiegraf bijgezet. De vrou-
welijke dieren werden als bruidsschat 
meegegeven. Deze tradities zijn in-
middels verloren gegaan, daardoor is 
de betekenis van deze dwergrunderen 
ook in Benin verdwenen. Rond 1900 
zijn de Dahomey koeien door Belgi-
sche kolonisten naar Europa gebracht. 
De voornaamste reden om ze mee te 
nemen naar Europa was dat de dieren 

makkelijk in het lage ruim onder het 
dek pasten. Nadat de dieren in België 
waren aangekomen, werden ze ver-
spreid over verschillende circussen en 
dierentuinen in de Benelux. 

Vriendelijke grazers en gezellige 
maatjes 
Dahomey koeien vallen onder de cate-
gorie parkrunderen. Dat houdt in dat 
ze geen melk of vlees hoeven te geven 
en dat ze voornamelijk voor recrea-
tieve doeleinden worden gebruikt. Je 
kunt haast zeggen dat dit de normale 
burgers zijn van de koeienpopulatie. 
Het karakter van de dieren kan be-
schreven worden als rustig en ze zijn 
niet schuw. Bij de juiste omgang met 
de dieren eten ze gerust uit je hand. De 
kalfjes zijn in het begin vaak afstande-
lijk om eventueel gevaar te vermijden. 
Later als de kalfjes brokken leren eten, 
ontstaat er een vertrouwensband en 
trekken ze langzaam naar je toe. 

Net als grote honden
Mijn hobby is begonnen toen mijn 
vader in 2010 een koe en een stier 
kocht, nadat hij gestopt was met zijn 
bedrijf. Hij besloot voor de hobby en 
voor onderhoud van het weiland deze 
koeien aan te schaffen. Ik werd vrij 
snel met het virus besmet en twee 
jaar later kocht ik mijn eerste koe. 
Inmiddels zijn we zeven jaar verder 
en is de kudde uitgegroeid tot twaalf 
koeien. Een deel daarvan hebben wij 
zelf gefokt en een paar hebben wij bij-
gekocht. Ik ben gefascineerd door deze 
koeien. Het zijn net grote honden. Ze 
weten precies wanneer je thuis komt 
en beginnen direct te loeien als ze je 
zien. Meestal hopen ze dan dat ze een 
traktatie krijgen. Een andere keer is 
het omdat ze de waterbak hebben om-
gegooid. Als ik het weiland inloop en 
ik ze daar rustig in de zon zie liggen, 
geeft mij dat altijd een goed gevoel. Ik 
geniet iedere dag van deze hobby en 
hoop het nog jaren vol te houden. 

DOOR STEFAN JONKMAN
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Huiswerkkamer De  Spil 

Van 3 april tot de zomervakantie 2017 starten we met de huiswerk-
kamer in het Kulturhus De Spil. Op maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag bieden we tussen 14.30 uur en 17.30 uur een rustige, 
fijne ruimte aan voor leerlingen van de middelbare school om te 
werken: onze huiswerkkamer. Er wordt toezicht gehouden door 
een volwassen begeleider. 

Als de huiswerkkamer jou iets lijkt of als je ouders dat iets voor jou 
vinden, kun je je opgeven voor 15 februari. Als er genoeg belang-
stelling is, gaan we na de zomer door. De huiswerkkamer is een 
vrijwilligersproject van, voor en door Lettele. We vragen hiervoor 
een onkostenvergoeding.

Begeleieiders gezocht
We zoeken ook begeleiders om mee te draaien op de genoemde 
middagen. 
Tot slot zoeken we nog Lettelenaren, die kennis hebben van één 
of meer schoolvakken en die bereid zijn incidenteel een leerling 
verder te helpen (de experts).

In maart organiseren we een bijeenkomst voor de leerlingen die 
zich hebben opgegeven. Dan krijg je het inschrijfformulier en 
bespreken we de (spel)regels. 
Verder is er in maart een informatieavond voor de begeleiders. 
Experts zijn daar ook welkom.

Opgeven/aanmelden kan bij info@kulturhusdespil.nl.

Fitness wordt onbemand
Het bestuur van De Spil heeft de mogelijkheden onderzocht om 
Fitness De Spil onbemand voort te zetten. Inmiddels is daartoe 
besloten. Wij hopen door de verruiming van de openingstijden 
meer leden te krijgen, zodat ook in de toekomst de fitness kan 
blijven bestaan. 

De fitness op vrijdagmorgen onder leiding van Jeroen Daggen-
voorde blijft bestaan, evenals de bootcamp onder leiding van 
Tom Wagemans. In januari 2018 zullen technische aanpassingen 
gedaan worden voor het onbemand fitnessen. Zo zal er voor de 
veiligheid een alarmknop worden geïnstalleerd en worden de deel-
nemers verplicht een mobiele telefoon bij zich te dragen tijdens 
het fitnessen.

Dagelijks toegankelijk
Vanaf 1 februari 2018 zal Fitness De Spil dagelijks voor leden 
toegankelijk zijn van 7 uur ’s morgens tot 23 uur ’s avonds, met uit-
zondering van de fysiotherapie-uren (dinsdag van 13.00 tot 18.00 
en vrijdag van 11.00 tot 17.00). Leden krijgen een sleutel waarmee 
zij de fitnessruimte kunnen binnengaan.
Er komt één abonnementsvorm: onbeperkt fitness voor € 25.- Voor 
fitness onder begeleiding van Jeroen zal dan € 2.- extra gevraagd 
worden via een 10-rittenkaart. De 10-rittenkaart voor de bootcamp 
blijft ongewijzigd.

In de loop van januari, als alles is geïnstalleerd, zal er een informatie- 
bijeenkomst worden georganiseerd.
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Handwerkcafé De Spil 

Breien en handwerken is weer helemaal in en niet ouderwets 
en saai, maar gezellig en modern. Veel jonge mensen gaan weer 
breien of haken en veel ouderen vinden het nog steeds leuk. Hou jij 
van breien, haken, quilten, borduren, punniken, borduren? Hou je 
van gezelligheid? 
Kom dan naar het Handwerkcafé in Kulturhus De Spil:
• iedere maandagmiddag van 14.30-16.30 uur, gastvrouwen zijn: 

Diny Meijerink en Thilly de Waal;
• eens in de twee weken op dinsdagavond 19.30-21.30 uur, gast-

vrouw is: An van der Ploeg.
 
Iedereen is welkom tijdens het handwerkcafé in de Huskamer. 
Niets is verplicht, behalve je eigen spullen meebrengen. En omdat 
alleen de zon voor niets opgaat, hopen we dat je een kopje koffie of 
iets anders bestelt aan de bar. Iedereen werkt aan een eigen werk-
stuk en we kunnen elkaar inspireren, nieuwe technieken leren en 
elkaar helpen bij problemen.

Het handwerkcafé is geschikt voor aankomende, beginnende en 
volleerde handwerkers en heeft een hoog sociaal gehalte: bakkie 
koffie, een praatje en ondertussen de breipennen laten tikken. 
Aan- en afmelden is niet nodig, kom gewoon gezellig langs!

Wist u dat...
• Rick Meijerink benoemd is als lid van het Algemeen Bestuurs van 

Kulturhus De Spil;
• Harry Aarnink per 1 januari 2018 zijn lidmaatschap van het Dage-

lijks Bestuur heeft neergelegd;
• er een nieuw (groter) tv-scherm geplaatst is in de Huskamer;
• er een nieuwe opbergkast is gemaakt in de gang naar de sportzaal;
• het tv-scherm en de opbergkast gerealiseerd zijn met medewer-

king van de voetbal;
• er nu ook een scherm is opgehangen in De Enk;
• 7 januari 2018 de nieuwjaarsbijeenkomst is geweest van Kultur-

hus De Spil;
• Fitness De Spil per 1 februari 2018 verder gaat zonder vrijwilligers 

achter de fitnessbalie (zie elders op deze pagina’s);
• Jeroen Daggenvoorde op vrijdagmorgen de fitness-begeleiding 

blijft doen;
• Tom Wagemans op dezelfde wijze als nu zijn Bootcamp blijft 

geven.

Op zondag 7 januari hebben we op de nieuwjaarsbijeen-
komst elkaar een gelukkig nieuwjaar kunnen wensen. 
De bijeenkomst vond plaats aansluitend op de die van 
de voetbal. Naar mijn mening is deze combinatie voor 
herhaling vatbaar. Misschien dat volgend jaar meer clubs 
willen aansluiten? 
Het bestuur zoekt, samen met Lettelenaren, steeds naar 
ideeën voor nieuwe activiteiten voor Lettele om de leef-
baarheid van Lettele en de continuïteit van het Kulturhus 
ondersteunen. Wij zien beiden duidelijk in elkaars verleng-
de liggen. Heeft u een leuk idee? Schroom niet om contact 
op te nemen met een van de bestuursleden.

Spilbos en Oostermaet-Bostheater
Nu de subsidies toegezegd zijn, is begonnen met reali-
sering van de plannen voor het Spilbos en het Ooster-
maet-Bostheater. Waarschijnlijk heeft u de activiteiten 
rond het Spilbos al opgemerkt. Een van de onderdelen – de 
Stiefeltocht – is inmiddels ‘geopend’. U kunt er elders in de 
De Letter over lezen.

Buitenschoolse opvang
Er zijn gesprekken gaande over de verhuizing van de 
buitenschoolse opvang naar het Kulturhus. In en om het 
Kulturhus zijn vele mogelijkheden voor activiteiten voor 
de kinderen. Binnenkort hoort u er meer over.

Dagbesteding 
Samen met de werkgroep Dagbesteding, Sociaal Team 
Deventer en Zorggroep Raalte wordt gekeken naar moge-
lijkheden de dagbesteding uit te breiden. De bedoeling is 
dat mensen met en zonder indicatie dan gebruik kunnen 
maken van de dagbesteding in het Kulturhus.

Op deze plaats wens ik u, lezers van De Letter, een voor-
spoedig 2018!

Guus Huis in ’t Veld
Bestuur Kulturhus De Spil
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Ontwikkelingen 2018

Coördinator
Kulturhus De Spil is er helaas nog niet in geslaagd een 
coördinator te vinden. Daarom worden de coördina-
tietaken vooralsnog belegd bij het bestuur: Ad van 
Wijlen is aanspreekpunt voor de Huskamer en de ver-
huur van ruimten, Guus Huis in ’t Veld is aanspreek-
punt voor schoonmaak en beheer en onderhoud.

Voelt u wat voor de rol van coördinator? Laat het ons 
weten.  (Guus.huisintveld@kulturhusdespil.nl of 
(0570)) 551 614.) Informatie over wat deze rol inhoudt, 
vindt u in het novembernummer van  De Letter 2017.
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Bericht van René te Riele
De Lettelse kwis
Enkele mensen uit het dorp lopen met de gedachte om in navol-
ging van andere buurtdorpen aan het eind van 2018 een Lettele 
kwis te organiseren.
Hiervoor zijn we op zoek naar een aantal enthousiaste mensen 
die willen helpen organiseren. We bekijken eerst de mogelijkheid 
of het haalbaar is, gezien het toch wel geringe aantal inwoners 
van Lettele. Als wij de volle overtuiging hebben dat het moet gaan 
lukken, dan gaan we over tot de organisatie.
Wie zoeken wij? Eigenlijk zoeken we een mix van personen uit 
Lettele, mannen/vrouwen, denkers/doeners, ouderen/jongeren 
et cetera.
Lijkt het je leuk om hiermee te helpen stuur dan even mailtje naar 
fiona.rene@home.nl.

Bericht van SECL
Paasvuur, Koningsdag 
en Karmse!
Het SECL seizoen is weer geopend! Schrijf de data in je agenda. Op 
zondag 1 april 2018 zal het Paasvuur weer worden ontstoken, op 
Koningsdag weer activiteiten en de Kermis zal dit jaar vallen op 3, 
4 en 5 augustus 2018. Komende maanden zal, zoals beloofd, een 
onderzoek worden gedaan naar de behoefte voor deelname aan 
een optocht voor zowel grote wagens, loopgroepen en kinderdeel-
name. Bij voldoende enthousiasme zal er tijdens de kermis weer 
een optocht komen, maar dit kan uiteraard alleen bij voldoende 
deelname.
Houd Secl.nl, Lettele.nl, Facebook en Email in de gaten!

Wanneer snoeihout aanleveren?
Het duurt nog een aantal weken voordat het paasvuur op de 
Lettelse Enk ontstoken wordt, maar de voorbereidingen zijn al in 
volle gang. Om ook dit jaar een mooi paasvuur te bouwen hebben 
we nog veel snoeihout nodig. Dus haal die knipschaar/kettingzaag 
maar uit de schuur en zaag of knip er maar flink op los! 

Er kan hout gebracht worden op de zaterdagen 3, 10, 17 en 24 maart 
tussen 9.00 en 16.00. Op 31 maart tot 12 uur ‘s middags.

Je kunt ook op afspraak hout brengen. Bel minimaal een dag van 
te voren naar Jan Spikker (0570) 543183 / 0628147625.

Jubilea zangkoren Lettele
In de vieringen in de H.Nicolaas Lettele horen we afwisselend de 
gemengde zangvereniging Voce Magna en het herenkoor. Beide ko-
ren hebben rond het St. Ceaciliafeest hun jubilarissen gehuldigd. 

Jan Leerkes kreeg de gouden (40 jaar) en Riky Zwijnenberg kreeg 
de zilveren (25 jaar) Gregoriuspenning uitgereikt. Bij het heren-
koor kreeg Wim Wagemans de bronzen (12,5 jaar) medaille. De 
parochie wenst hen nog veel zangplezier toe.

TwiMa
Zondag 11 februari  
14.00 uur: Kindercarnaval. Alle kinderen zijn welkom in zaal 
Spikker. Een middag vol met confetti, gezellige carnavalsmuziek, 
leuke activiteiten, ballonnen. Wie is het mooist verkleed?
Entree: €3,00

Zomerdagkamp 
  
Week 31
Het zomerdagkamp is dit jaar in week 31: van 30 juli tot en met 2 
augustus.

Leuke activiteiten
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Bericht van kjel Ed de Boer
Of dat echte Kjels zijn...
De koude trotserend op de eerste sneeuw-
dag, om kwart over zes vanaf de kruising 
op de fiets naar Deventer. Daar staat sinds 
ruim een jaar onze eigen stadsbrouwerij 
DAVO. Commerciële DAVO-man Frits 
ontvangt ons in het proeflokaal en zijn 
eerste actie is grote kannen bier op tafel 
te zetten. Met glazen!
Het eerste biertje is om warm te lopen, de 
blonde van DAVO 5,8%. Hij gaat er soepel 
in en ondertussen vertelt Frits als een van 
de vier oprichters van DAVO hoe ze als 
vriendenclub gestart zijn. Ze wilden hun 
verhalen over hoe het allemaal beter kan 
met bier en bierverkoop ook omzetten 
in daden. Compromisloos bier willen ze 
maken. En dat nog zelf verkopen ook in 
hun eigen proeflokaal.
Het tweede biertje, de Dark, is met 

z’n 7,5% al wat steviger. Volgens Frits 
geen zoetig Belgisch abdijbiertje maar 
ook geen stroeve stout die je keel doet 
samentrekken. Hij heeft gelijk, voor een 
donker bier opmerkelijk fris van smaak 
en drinkt heel makkelijk weg. Dat lijkt 
toch wel een kenmerk van DAVO te gaan 
worden tijdens deze avond. Ondertussen 
vertelt Frits over de aanloopperikelen en 
de keuzes die ze moesten maken. Dat was 
duidelijk: geen compromissen. Ze wilden 
bier brouwen! Dat is ze gelukt in een oud 
fabriekspand bij de Wilhelminabrug. Een 
bierproeflokaal én brouwerij bij elkaar in 
één sfeervol pand.
De kannen met de derde biersoort komen 
op tafel. Die drinken nog makkelijker 
weg! Je hebt echt niet het idee dat je een 
trippel aan het drinken bent van 8,5%! 

Tot je opstaat. Dat opstaan is nodig omdat 
eerste brouwer Arnoud ons in groepjes 
meeneemt naar de echte brouwerij. 500 
liter bier per keer, en dat elke dag. De stan-
daardbieren die altijd op de tap staan en 
seizoensbieren die veranderen met de tijd 
van het jaar, ’s zomers lekker licht witbier 
en in het najaar echte bok.
Om het af te maken laat Frits nog een 
partij kannen trippel aanrukken en als 
de laatste groep weer terug is van de 
rondleiding door de brouwer, ziet Han 
zoveel biervragende oogjes dat hij Erwin 
de Kjelsportemonnee laat trekken en er 
weer een lading komt. Het was nog lang 
onrustig in Deventer!

Gaan we ons eigen Kjelsbier maken?
Het zat al lang in mijn hoofd, maar nu 
weet ik het zeker. Ik wil het echt gaan 
doen: zelf bier brouwen. Op het Reterink 
hebben we er de ruimte voor en omdat het 
voor onze andere activiteiten ook interes-
sant kan zijn, wil ik ook de investeringen 
doen. Wie heeft zin om in een groepje te 
gaan uitzoeken hoe we dat kunnen doen? 
Het eerste doel is een soepel Kjelsbier 
te brouwen zodat we alvast één Kjelsac-
tiviteit voor volgend jaar hebben: een 
paar kratten Kjelsbier legen. Op langere 
termijn kunnen we misschien alles zelf 
doen: gerst verbouwen, hop telen, mou-
ten, enzovoort. De ruimte is er, de kennis 
moeten we ontwikkelen. 

Laat me even weten of je zin hebt om mee 
te doen: info@hetreterink.nl

Voorpret… Kent u nog het gevoel van voorpret? Er staat iets spannends aan te komen in je leven, en dat bezorgt kriebels. Wat doe je 
vervolgens met die kriebels?
Ga je alles tot de puntjes uitzoeken op internet? Ga je het meteen aan iedereen vertellen? Of ga je gewoon afwachten en kijken wat er 
gaat gebeuren?
Hebben wij mensen nog wel het geduld om iets af te wachten?
Al dat zoeken en vragen en van-te-voren-willen-weten bezorgt ook nog eens veel onrust tijdens de wachtperiode. Kent u nog het 
gevoel van voorpret, zonder alles al te willen weten? Zoals in deze maanden januari en februari: rustig afwachten en vertrouwen 
hebben dat de lente wel weer zal komen.

Voorpret
- Een gedachte van Jeanny Rouwet -
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Wist u dat er een kast in de gang van het Kulturhus staat 
waar je boeken in kan zetten die je gelezen hebt. En waar 
je ook weer boeken uit kan meenemen? Deze keer vertelt 
Marlies van der Kruijssen over haar leesavontuur.

Toen ik het boek van Frank Thilliez, getiteld Het Weeshuis, 
in deze kast zette, maakte Victor Munster de opmerking 
dat er een – voor mij onbekende – spelregel bij de kast 
hoort: als je een boek plaatst, neem je ook een boek mee! 
Wat ik ook niet wist is dat er ook dvd’s in deze kast liggen 
die je mee mag nemen.
Na die nieuwe ervaring reed ik tevreden naar huis. Ik 
peinsde: wie weet nu welke boeken en dvd’s er in die kast 
staan? Zou het aan te bevelen zijn als ik de dorpsgenoten 
informeer over het boek dat ik gelezen heb of de dvd die ik 
gezien heb, zodat zij weten wat er te halen valt?
Daarom maak ik hier een begin met deze boekenrubriek. 
Wie voelt zich uitgedaagd om een korte beschrijving te 
maken een boek uit de kast? Neem de pen ter hand! 

Het boek Het weeshuis is een detective, ingenieus bedacht 
en spannend. Een rechercheur is op zoek naar de maker 
van een oude film, die vol met geweldscenes en daarin 
verborgen beelden zit. Deze rechercheur wordt getipt over 
een verband met een lopend moordonderzoek, waarbij vijf 
verminkte lichamen worden opgegraven. Handen, ogen 
en hersenen zijn met chirurgische precisie verwijderd. 
Samen met zijn vrouwelijke collega gaat hij op zoek en al 
snel zitten ze beide tot hun nek in een gruwelijke zaak. 
Meer verklap ik niet. Het is een dikke pil, spannend, die 
zich uitstekend leent om tijdens de lange, donkere dagen, 
te lezen.

Toen ik weer eens in de boekenkast keek, zag ik het niet 
meer staan. Wie was de volgende lezer? Vond hij of zij het 
ook zo spannend?

De boekenkast
Jaarprogramma
ZijActief Lettele 2018
Noteer de data in uw agenda! 
We komen samen in Café-
restaurant de Koerkamp

Donderdag 25 januari
19.30 uur: Meditatief moment. Aansluitend jaarvergadering 
en het tweede gedeelte ZijActief-film: Sta even stil bij het werk 
van de vrouw 1992.

Donderdag 15 februari 
Programma nog niet rond in januari hoort u meer.

Donderdag 22 maart
20.00 uur: ‘Beeldschoon Deventer 1250 jaar’ door Henk J. van 
Baalen. PowerPoint presentatie

April 
Werk in uitvoering! Programma volgt

Donderdag 3 mei 2018
20.00 uur: ‘Wereldfietser’ door Gerda Marsman. Verhalen en 
dia’s over de vele fietstochten die Gerda gemaakt heeft. 

Mei/Juni 2018
Lente-activiteit georganiseerd door wijk 3. Plaats en tijd wor-
den nader bekend gemaakt.

Donderdag 13 september 
20.00 uur: ‘Transgender zijn’ door Willemijn Ahlers. Lezing 
waarin Willemijn vertelt over hoe het is om transgender te zijn 
en hoe zij met haar transitie is omgegaan.

Zaterdag 6 oktober 
Stekjes- en plantenbeurs: vanaf 9.30 tot 11.00 uur staat de 
stekjeskar in het centrum. Voor informatie of vragen bel de 
stekjesbeurs organisatie.

Donderdag 18 oktober 
20.00 uur: wijnproeverij door John Peringa. John gaat ons ver-
tellen over gangbare en betaalbare supermarktwijnen die ook 
lekker zijn. Natuurlijk gaan wij deze proeven en testen. Opgave 
verplicht in verband met de inkoop van de wijn.

December 
Winteractiviteit, georganiseerd door wijk 8. Plaats en tijd wor-
den nader bekend gemaakt.

Leuke activiteiten
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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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 2 december 2017

De Oostermaetloop 

was weer een succes 

voor jong en oud.
 25 januari   ZijActief
 26 januari   34e Lettelse revue ZEUM
 26 januari   Samen eten
 27 januari   34e Lettelse revue ZEUM
 28 januari   34e Lettelse revue ZEUM
 29 januari   Handwerkcafé maandagmiddag
 30 januari   Handwerkcafé dinsdagavond
 31 januari   Computerdokter inloopspreekuur
 2 februari   34e Lettelse revue ZEUM
 3 februari   34e Lettelse revue ZEUM
 5 februari   Handwerkcafé maandagmiddag
 7 februari   KBO 
 10 februari   Marathonklaverjassen in KDS
 12 februari   Handwerkcafé maandagmiddag
 13 februari   Handwerkcafé dinsdagavond
 14 februari   Computerdokter inloopspreekuur
 15 februari   ZijActief 
 16 februari   Kjels van Lettele
 19 februari   Klaverjassen in Kulturhus de Spil
 19 februari   Handwerkcafé maandagmiddag
 23 februari   Samen eten
 26 februari   Handwerkcafé maandagmiddag
 27 februari   Handwerkcafé dinsdagavond
 28 februari   Computerdokter inloopspreekuur
 2 maart   Pokeravond in Kulturhus de Spil
 5 maart   Handwerkcafé maandagmiddag
 7 maart   KBO 
 9 maart   Kjels van Lettele
 12 maart   Handwerkcafé maandagmiddag
 13 maart   Handwerkcafé dinsdagavond
 14 maart   Computerdokter inloopspreekuur
 19 maart   Klaverjassen in Kulturhus de Spil
 19 maart   Handwerkcafé maandagmiddag

COLOFON    
37e jaargang • Nr. 3
januari 2018
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Deze agenda-items zijn aangemeld op
Lettele.nl Daar kunt u meer informatie vin-
den over de activiteit. Wilt u uw activiteit in 
De Letter? Meld hem dan aan op Lettele.nl. 
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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


