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Het eerste kinderkookcafe in De Spil was een succes. De koks nodigden opa’s, oma’s, papa’s, mama’s en vrienden uit om mee te eten.

Het is nooit saai...

Er gebeurt weer van alles in Lettele. Dan is er 
weer een Kinderkookcafé – hartstikke leuk! 
– worden er Lettelenaren gehuldigd – gefelici-
teerd Marijke en Willie! – kunnen de kinderen 
op Koningsdag ezeltje rijden in het Spilbos – 
Ezel Anne was heel braaf – en krijgen we vast 
weer een Lettelse Wethouder in het stadhuis 
in Deventer. U leest er alles over in deze De 
Letter. En oh ja, de Derby Lettele – ABS. Dat 
werd een teleurstelling: 0-1. Het was wel ge-
zellig. Bijna 1000 liter bier, werd mij verklapt. 
Mooie prestatie!  Alle gekheid op een stokje. 
Het is nooit saai in Lettele.  

De ‘Nieuwe De Letter’
De ‘Nieuwe De Letter’ gaat nu bijna een 
seizoen mee. We mogen nu wel zeggen dat het 
een succes is geworden. Leuk! 
Het was ook even wennen. Zo komen inge-
zonden stukjes niet altijd ‘letterlijk’ in De 
Letter. De redactie kan ze aanpassen of inge-
korten. We hebben nu niet meer onbeperkt de 
ruimte, want de opmaak en de druk van de 
Letter is duurder geworden. Elke pagina ex-
tra kost geld. Daarom moeten er soms keuzes 
gemaakt worden.
Het is goed u op de hoogte te houden. Nu we 
ervaring hebben is het duidelijk dat we van 
de inkomsten (abonnementsgeld en adver-
tenties) net niet 6 maal per jaar een De Letter 
kunnen maken (32 pagina’s opmaak en druk). 
Dus bijna wel en dat is eigenlijk toch ook heel 
bijzonder. Daarom gaat komend seizoen het 
abonnementsgeld omhoog naar 15 euro en 
worden de advertenties een paar procent 
duurder. We dachten dat u dat wel zou 
kunnen begrijpen en natuurlijk hopen we dat 
u abonnee blijft. Dan zorgen wij ook volgend 
seizoen weer voor zo’n fleurig dorpsblad.
U krijgt De Letter zomaar bij u in de bus. 
Nou, dat gaat natuurlijk niet zomaar: u moet 
abonnee zijn en de kinderen uit groep 8 bren-
gen De Letter bij u thuis. Zij krijgen daarvoor 
een beloning: een klein percentage van het 
abonnementsgeld dat zij ophalen. Van dit 
geld gaat groep 8 een dagje naar Schiermon-
nikoog. U ‘sponsort’ met uw bijdrage dus niet 
alleen De Letter, maar ook het onvergetelijke 
uitje van de kinderen.
In juli, als de kinderen nummer 6 rondbren-
gen, bellen ze bij u aan en halen het abonne-
mentsgeld op. We hopen dat u het klaar heeft 
liggen.

Namens de redactie,
Wilma Schepers, hoofdredacteur
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De grootste partij van Deventer is Gemeentebelang. De wethouder die deze partij levert 

is Lettelenaar Liesbeth Grijsen. De gemeenteraadsverkiezingen liggen achter ons en 

het resultaat van de coalitiebesprekingen laat op zich wachten. Een mooi moment om 

Liesbeth te vragen of ze weer wethouder wordt (vast wel) en wat zij kan betekenen voor 

het platteland in het algemeen en voor Lettele in het bijzonder. 

Interview met ‘onze’ Liesbeth Grijsen

De gemeente,
dat is stad én platteland

Koerkamp met enkele medewerkers het bedrijf. De 
boerderijwinkel wordt voortgezet door haar doch-
ter. In 2005 werd ze raadslid voor Plattelandsbe-
lang, in 2014 wethouder voor deze partij die inmid-
dels Gemeentebelang heet. Haar portefeuille bevat 
onder meer financiën, ruimtelijke ontwikkeling en 
bereikbaarheid en sport en ze is de eerste locobur-
gemeester van Deventer.

Discussies boven de snijplank
Ik vraag haar of het niet ook wel eens lastig is, wet-
houder zijn en wonen in een klein dorp. Liesbeth: 
‘Toen ik kersvers wethouder was, vier jaar geleden, 
gebeurde het wel eens dat er zaterdags mensen in 
de boerderijwinkel kwamen die even kwamen ver-
tellen hoe zij het voor zich zagen. Ik vroeg me toen 
wel even af of ik het vier jaar lang leuk zou gaan 
vinden om politieke discussies te voeren boven de 
snijplank voor de kaas. Behalve die gedachte heb 
ik nooit een bijgedachte gehad. Ik vind het gewoon 
leuk als mensen me aanspreken. Dat hoort ook bij 
onze partij. Gemeentebelang wil herkenbaar en 
aanspreekbaar zijn. Daarnaast wil ik vooral mezelf 
blijven. Ik realiseer me heel goed dat de functie van 
wethouder een tijdelijke functie is; op enig moment 
houdt het weer op. Als persoon word ik daar niet 
anders van. Als ik een snelle boodschap doe in het 
dorp of even naar het kerkhof wil, doe ik dat in 
mijn huis-, tuin- en keukenkleding. Dan ben ik wie 
ik ben en ben ik niet in functie. Ondertussen wil ik 

De gemeenteraadsverkiezingen zijn alweer een 
tijdje geleden, maar over een Deventers coalitie-
akkoord heb ik nergens iets kunnen vinden, niet in 
de krant en niet op internet. ‘Het is bijna rond’, zegt 
Liesbeth Grijsen. ‘Verder vertel ik er niks over.’ 
Ik zit aan de keukentafel bij Liesbeth om haar te 
interviewen over haar wethouderschap. Voor haar 
staat een schaal met vers gesneden groenten. Ze 
snijdt het laatste stronkje prei aan stukjes. ‘Voor de 
groentesoep, daar is mijn dochter zo dol op.’ Verder-
op in het gesprek pakt ze de wasmand erbij, om de 
was te vouwen. ‘Ik ga even door met de was terwijl 
we praten, dat vind je wel goed toch?’ Natuurlijk is 

dat goed. Het is zoals Liesbeth is: praktisch, snel, 
altijd bezig een gewoon zichzelf. Zo wil ze zijn en 
wil ze blijven, ook al is ze wethouder. 
Liesbeth Grijsen is behalve wethouder ook de 
‘boer’ van zuivelboerderij ’n Aanvang aan de Bath-
menseweg in Lettele en moeder van drie kinderen. 
Vier jaar geleden is Liesbeths man William overle-
den. Na haar start als wethouder runt Alex Klein 

DOOR WILMA SCHEPERS

‘Stads- en 
plattelandsbelangen 

overbruggen’
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de mensen helpen als dat kan. Natuurlijk kan ik de 
dingen niet even voor ze regelen. Maar ik kan ze 
wel een stukje op weg helpen door ze de goede weg 
te wijzen. Als mensen me aanspreken, dan vind ik 
het prettig dat ik kan uitleggen waarom een beslis-
sing genomen is zoals die genomen is. Als je de ach-
tergrond van een beslissing weet en kan begrijpen 
welke voors en tegens afgewogen zijn, heb je vaak 
meer begrip voor een beslissing, ook al is die niet 
jouw voorkeur.’
‘Kan Lettele trots op je zijn?’, vraag ik nog. ‘Trots? 
Nou nee. Het is gewoon zo gegaan. Als Lettele trots 
wil zijn, moet Lettele trots zijn op Carlijn!’

Treinstation
Als Liesbeth over een onderwerp in gesprek raakt, 
raakt ze er niet gauw over uitgepraat. Liesbeth: ‘Ik 
ben wethouder van de zakelijke kant: financiën, 
ruimtelijk ordening, infrastructuur. Het lijken 
saaie onderwerpen, maar er gaan boeiende werel-
den achter schuil. Neem bijvoorbeeld het treinsta-
tion in Bathmen. Het is niet gezegd dat dat station 
er komt, maar we doen er wel onderzoek naar. Een 
probleem blijkt te zijn dat de Sprinter naar Almelo 
de Berlijntrein in de weg zit als die stopt in Bath-
men. Dat is op te lossen door het perron in Almelo 
te verlengen. Dan kan de sprinter daar de IC laten 
passeren. Dat is een hele ingreep en dan ben je er 
nog niet. Zijn er genoeg in- en uitstappers in Bath-
men? Er wordt nieuw gebouwd in Bathmen, dat 

zou kunnen betekenen dat er meer mensen ge-
bruik van de trein zouden willen maken. Aan de 
andere kant, als de trein stopt in Bathmen, zou-
den er misschien meer mensen willen wonen. Zo 
grijpt alles grijpt in elkaar. Dat maakt het nemen 
van beslissingen complex, en tegelijkertijd heel 
boeiend.’

Huisvestingsbeleid
Als er beleid ontwikkelt wordt, bijvoorbeeld huis-
vestingsbeleid, is het dan vanzelfsprekend dat 
daarin de belangen van een dorp als Lettele mee-
genomen worden? Doe jij dan speciaal een goed 
woordje voor ’jouw Lettele’?
Liesbeth: ‘Het plattelandsbelang staat bij ons pro-
minent bovenaan. Maar we hebben onszelf niet 
voor niets omgedoopt naar “Gemeentebelang”, we 
willen álle belangen goed afwegen. Daarin heb ik 
als wethouder natuurlijk vooral een taak. Dat lukt 
niet altijd en dan moeten we er als politiek wel 
eens bijgesleept worden. Bijvoorbeeld als het gaat 
om de ontwikkelingen op het platteland. Zo zijn 
er als gevolg van overleg met onder andere Plaat-
selijk Belang en LTO ruimere regels gemaakt voor 
het vervangen van schuren voor woningen (rood 
voor rood). In Bathmen Loo worden – tegen al het 
bestaande beleid in – toch starterswoningen ge-
bouwd. Loo is een heel klein dorp met een actieve 
gemeenschap en een school. We willen proberen 
dat in stand te houden.

Liesbeth Grijsen,
wethouder financiën 

voor Gemeentebelang
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In Lettele hebben we de Kapelweide mogelijk ge-
maakt. In overleg met Plaatselijk Belang en aan-
nemer Nikkels hebben we ervoor gekozen het plan 
gefaseerd te ontwikkelen. Waarom? Heel simpel: 
in het plan zitten een aantal starterswoningen. Als 
we die allemaal in één keer zouden opleveren dan 
zouden er onvoldoende jongeren uit Lettele zijn om 
ze af te nemen en zijn er straks, als een nieuwe ge-
neratie jongeren eraan toe is een eigen huis te ko-
pen, geen nieuwe woningen meer. Daarom hebben 
we bewust een knip gemaakt, om de jongeren uit 
Lettele een kans te geven. Waarmee ik natuurlijk 
niet wil zeggen dat mensen van buiten niet welkom 
zouden zijn, integendeel. Maar het is best lastig het 
precies goed te doen. In het plan was bijvoorbeeld 
ook een appartementengebouw opgenomen. Dat 
is er later weer uitgehaald omdat er toch niet vol-
doende belangstelling voor was.’

Populair
Is het ook niet zo dat het platteland populairder 
wordt? Dat meer mensen kiezen voor wonen in 
de rust en de natuur? Weg van de Randstad? Lies-
beth: ‘Ik denk dat het een golfbeweging is. Er was 
een tijd dat veel mensen een boerderijtje wilden en 
daar veel geld voor over hadden. Een paar jaar la-
ter waren de boerderijtjes nauwelijks verkoopbaar. 
De crisis heeft natuurlijk ook een rol gespeeld. Het 
ontwikkelen van nieuwbouw heeft lang stil gele-
gen. Nu de economie weer aantrekt, zie je mensen 
andere keuzes maken. Ik vond het verrassend hoe 
snel de woningen op de Kapelweide verkocht wa-
ren. 
Een andere ontwikkeling is dat in steeds meer 
jonge gezinnen beide ouders werken. Deze jonge 
ouders willen wonen en werken makkelijk kunnen 
combineren en vragen om voorzieningen dicht bij 
huis. Dat maakt dat ze naar de stad trekken en dat 

‘Levendigheid in Lettele is 
aantrekkelijk voor bestaande, 
maar ook nieuwe inwoners’

de dorpen leger worden. Maar ook daarin zie je nu 
voorzichtige veranderingen.
Ik hoop dat het lukt om ook Lettele en Okkenbroek 
in evenwicht te houden met voldoende voorzienin-
gen – winkel, school, kinderopvang – om aantrek-
kelijk te zijn voor bewoners en voldoende bewo-
ners om de voorzieningen een kans te geven. 
Wat ik persoonlijk uniek vind aan een dorp als Let-
tele is dat je er samenwoont met mensen uit alle 
lagen van de bevolking en dat de onderlinge be-
trokkenheid enorm groot is. Mensen maken er sa-
men hun eigen leefomgeving. De nieuwe bewoners 
die in Lettele zijn komen wonen, hebben bewust 
gekozen een dorp. Ze hebben het aangedurfd te 
vertrouwen op de levendigheid van Lettele en op 
hun beurt zullen zij er zelf ook weer aan bijdragen.’

 
Coalitiebesprekingen 
Laatste vraag: word je weer wethouder?
Liesbeth: ‘Tsja, dat hangt af van het resultaat van 
de coalitiebesprekingen en zoals ik al zei, daar ver-
tel ik niks over omdat de onderhandelingen nog 
niet zijn afgerond. Maar als Gemeentebelang mee-
doet, zal ik de wethouder zijn. Mijn portefeuille is 
ook nog een verrassing, al verwacht ik niet dat die 
er opeens helemaal anders uit zal zien. Mijn kracht 
ligt in de meer financiële en technische hoek. En 
zoals ik ook al eerder zei: ik ben en blijf graag me-
zelf.’   

 ‘n Aanvang,
de thuisbasis van Liesbeth
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Lettele trommelt erop los

Lettele aan het glas
Na lang wachten en de inzet van velen 
ziet het er dan toch echt naar uit dat we 
voor het eind van het jaar gebruik kunnen 
maken van de vele mogelijkheden van glas-
vezel voor het buitengebied van Lettele. 
Aannemer VolkerWessels Telecom is in 
maart 2018 gestart met de schouwwerk-
zaamheden in Salland Zuid. Daarna gaan 
ze verder met de graafwerkzaamheden en 
het realiseren van de huisaansluitingen.  
Geplande werkzaamheden in Lettele: 
Schouwen in Woningen: week 22 t/m 28
Graafwerkzaamheden: week 27 t/m 38
Huisaansluitingen: week 39 t/m 42
    
Voor de actuele stand van zaken en omdat 
er altijd de nodige veranderingen in de 

planning kunnen komen, is het goed om de 
website van www.glasvezelbuitenaf.nl te 
blijven volgen.
Heeft u gedurende het aanlegproces 
klachten of zijn er storingen? Dan kunt 
u hierover contact opnemen met de 
aannemer: VolkerWessels Telecom. Het 
algemene nummer van de Servicedesk is 
(088) 186 00 68. U kunt ook e-mail sturen 
naar sallandzuid@vwtelecom.com. 

Net als vorig jaar is er ook in 2018 weer 
De Grote Optrommelactie in Lettele. Als 
je in de Korenkamp2, op de Zandbelt of 
op de Hoge Wegen woont, dan kan het 
in april of mei zomaar gebeuren dat je 
buurman of buurvrouw bij jou op de stoep 
stond om een trommel af te geven. Dit is 
hét moment om jouw idee, wens of talent 
kenbaar te maken. 

Terugkoppeling
Vanuit een initiatiefgroep is de optrom-
melactie voorbereid. Hierin zitten Mar-
jolein Broekhuis, Loes Elders, Simone te 
Boekhorst, Martijn Tibben, Ursula Zand-
belt en Heleen Daggenvoorde. Dit groepje 
gaat dan ook de resultaten verwerken en 
zij zullen zorgen voor een terugkoppeling. 
Per huis kunnen bewoners meerdere 
briefjes aanleveren, liefst ingevuld door 
zoveel mogelijk verschillende gezinsleden 
(zowel jong als oud). 

Vorig jaar
Uit de optrommelactie van vorig jaar in de 
Bosrand is er bijvoorbeeld in samenwer-
king met de wijkagent een preventie-app 
geïnstalleerd. Ook wordt er geprobeerd 
om daar extra parkeerhavens gerealiseerd 
te krijgen voor de auto’s en met name 
voor de busjes die aan de rand geparkeerd 
staan. Ook is het kinderkookcafe gehou-
den en zal de speelplek op de Bosrand 
met zwerfkeien en een tafeltennistafel 
worden uitgebreid. 

Lijntjes met de gemeente
De actie wordt vooral een succes als er 
vele personen beschikbaar zijn om een 
idee te realiseren. Soms gaat het alleen 
om informatie beschikbaar stellen of lijn-
tjes te leggen met de Gemeente, Kultur-
hus De Spil of een ondernemer. De andere 
keer gaat het over de verbetering van de 
buurt of een ‘gemis’ in het dorp.
In de volgende Letter lees je meer over de 
uitkomsten van deze actie.
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Het LAB is er voor Lettele
Het LAB – Lettels Activiteiten Bureau – is 
vanuit Kulturhus De Spil, SECL en het 
Plaatselijk Belang opgericht om (kleine) 
non-profit organisaties en activiteiten te 
ondersteunen. De stichting zal alleen faci-
literen. Denk hierbij aan het beschikbaar 
stellen van een bankrekening en het geza-
menlijk gebruik van een intranet, diverse 
softwarepakketten en een boekhoudpro-
gramma. De faciliteiten zijn beschikbaar 
voor alle (kleine) Lettelse besturen van 
non-profit organisaties en de organisato-
ren van kleine initiatieven. Het LAB biedt 
het volgende aan:

• Gratis intranet en Office 365
Besturen kunnen gratis gebruik maken 
van Office 365. In dit online softwarepak-
ket zijn diverse apps beschikbaar. Denk 
hierbij aan webapps van Word, Power-
Point en Excel maar ook online opslag 
van 1 TB per persoon (OneDrive). Ook kan 
Office 365 het vergaderen ondersteunen 
met diverse functionaliteiten in een veilige 
omgeving. Het bestuur van het LAB heeft 
in Office 365 ook een intranet gebouwd. 
Binnen dit intranet kunnen Lettelse bestu-
ren informatie met elkaar delen.
Besturen die geïnteresseerd zijn om Office 
365 te gebruiken kunnen dit aangeven via 
activiteiten@lettele.nl. 
Op donderdagavond 21 juni organiseren 
wij een training Office 365 voor besturen 
van Lettelse non-profit organisaties om 
20.00 uur in het Kulturhus (€ 5,00 per 
persoon, maximaal 25 deelnemers ). Aan-
melden kan via activiteiten@lettele.nl. 

Bestuur Plaatselijk Belang

We zijn op zoek naar nieuwe be-
stuursleden. Voel je er iets voor om 
je in te zetten voor de leefbaarheid 
van het dorp en ben je woonachtig 
(en liefst opgegroeid) in Lettele, 
laat het onze bestuursleden weten. 
Graag willen we een uitbreiding 
van ons bestuur. 

Dit jaar werken we samen met iedereen 
in het dorp aan de toekomst van Lettele 
en maken we een Dorpsvisie. Het is goed 
leven in Lettele. We willen dat dat zo 
blijft en misschien zijn er wel zaken die 
beter kunnen. Het doel is samen na te 
gaan hoe u wilt leven in Lettele, nu en in 
de toekomst. Op deze manier kunnen we 
zo goed mogelijk verder werken aan onze 
eigen omgeving. Als eerste stap hebben we 
iedereen gevraagd naar ons op te sturen 
wat u sterk of zwak vindt aan Lettele. Zo 
kunnen we goed zien wat voor Lettele 
de belangrijkste onderwerpen zijn. Voor 
degenen die hebben gereageerd: dank! 
Omdat we nog niet veel reacties hebben 
ontvangen, vraagt Plaatselijk Belang u 
binnenkort op een laagdrempelige manier 
om mee te doen. Nadat we meer reacties 
hebben ontvangen, gaan we graag dieper 
met iedereen in gesprek om te werken aan 
de toekomst van ons fijne dorp.

Dorpsvisie

 
  

 

Ook kan er extra ondersteuning gevraagd 
worden bij de Computerdokter. Hier kun-
nen kosten aan verbonden zijn.

• Ondersteuning activiteit
Ter ondersteuning van een activiteit 
kunnen de organisatoren onder andere ge-
bruikmaken van de bankrekeningnummer, 
verwerking in het boekhoudprogramma, 
de SECL-checklist voor activiteiten, advies 
rondom communicatie en software voor 
deelnemersregistratie. Kostenindicatie is 
eenmalige € 10,00.

• Arrangement voor besturen
Besturen van (kleine) verenigingen, 
stichtingen en buurtverenigingen kunnen 
gebruik maken van de bankrekeningnum-
mer, ledenadministratie (eventueel met 
automatische incasso), verwerking in het 
boekhoudprogramma en andere onder-
steunende faciliteiten. Kostenindicatie is 
€ 5,00 per maand.

Als u gebruik wilt maken van de onder-
steuning van een activiteit of het arran-
gement voor besturen, krijgt u altijd eerst 
een gratis intakegesprek. Tijdens dit 
gesprek bespreken we jullie wensen, de 
mogelijkheden en de bijhorende kosten. 
Wij streven naar maatwerk en willen zo 
optimaal mogelijk faciliteren.

Wilt u meer informatie of gebruik maken 
van één van de mogelijkheden?
Mail ons via activiteiten@lettele.nl of 
bezoek onze pagina lettele.nl/lab 

Lettele bouwt verder
De eerste bewoners van de Kapelweide 
hebben zich intussen genesteld, wij wen-
sen hen veel woongenot de komende jaren! 
Er zijn nu nog vijf starterswoningen be-
schikbaar waarvoor mensen zich kunnen 
inschrijven. De realisatie ervan zal in de 
loop van volgend jaar plaatsvinden. Heb 
je belangstelling om in Lettele te wonen in 
een nieuwbouwwoning op een mooie lo-
catie,  schrijf je dan in bij de firma Nikkels 
uit Twello. Eerst wordt de beschikbaarheid 
van deze woningen gepubliceerd in Lettele, 
binnenkort zal er breder geadverteerd 
worden.

Krange op de weg
Het Lettels wandelpad wordt opgeknapt. 
Door Kulturhus De Spil is het wandelpad al 
toegerust met de StiefelApp. Heeft u hem 
al eens geprobeerd?

Nu zijn de vier oude informatiebordjes 
vervangen. Die hebben veel te lijden 
gehad van het weer en helaas ook van 
vandalisme. De volgende activiteit is het 
vernieuwen van het schelpenpad achter 
de maisakker die grenst aan de wijk de 
Bosrand. Dat is een kostbare zaak en voor 
we echt kunnen beginnen, moeten we daar 
meer geld voor bij elkaar zien te krijgen. 

Heb je nog een vraag of idee? Mail dan 
pb@lettele.nl.
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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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Donderdag 19 april heb ik meegedaan met 
het eerste Kinderkookcafé. Samen met 
negen andere kinderen gingen we koken en 
bakken voor onze gasten. Eerst kregen we 
een glas ranja. Daarna mochten we allemaal 
een echte koksmuts en schort aantrekken. 
Dat vonden we wel grappig. Het menu dat 
we gingen maken was soep met gehaktbal-
len en soepstengels, pasta Bolognese en als 
toetje brownies met ijs. We moesten hard 
doorwerken om het eten op tijd klaar te 
krijgen. Het was best warm in de keuken, 
maar ook heel gezellig. Om 5 uur kwamen 
de gasten. Alle koks hadden opa’s, oma’s, 
papa’s, mama’s en vrienden uitgenodigd. 
Wij vroegen wat ze wilden drinken en heb-
ben het eten geserveerd. Zelf mochten we 
ook lekker mee-eten. Op het laatst kregen 
we een koksdiploma. Gelukkig hoefden we 

Het eerste kinderkookcafé

STUK!
Wat begon met een kleine rol tijdens de 
Lettelse revue, is uitgegroeid tot wat ze 
met theatertermen zeggen ‘de rode draad’ 
in zijn leven. Jeffrey Kleine Koerkamp – u 
weet wel, die van Jeroen van Hein van 
Mans van Mies van de winkel – heeft na 
het winnen van Sallands Got Talent & 
De Christenhusz Theaterprijs zijn eerste 
stappen in de Nederlandse theaters 
gezet. Tijdens de Lettelse Revue kwam hij 
erachter dat zijn eigen geschreven grappen 
aansloegen bij het publiek. Vanaf dat mo-
ment wil hij ook niets liever dan mensen 
laten lachen en een onvergetelijke avond 
bezorgen.
Jeffrey laat in zijn voorstelling STUK! zien 
dat dromen nagejaagd moeten worden. 

Maar wat als het allemaal even tegen zit? 
Haak je dan af of zet je alles opzij om toch 
die ene droom werkelijkheid te maken? In 
deze voorstelling wordt een beeld uit het 
leven geschetst, waarin de relatie centraal 
staat. Maar wat gebeurt er met deze droom 
als diezelfde relatie in gevaar dreigt te 
komen. Blijf je dan sterk of ga je er dan 
keihard aan onderdoor?
De voorstelling ‘STUK!’ is een afstudeer-
project en duurt 35 min. Hij zal gespeeld 
worden op 18 mei in Odeon te Zwolle en 22 
juni in Cultuurhuus Braakhekke te Bath-
men. Tijdens deze avonden zal ook een 
ander duo hun eigen voorstelling spelen, 
waardoor zij er samen een avondvullend 
programma van gaan maken.

In verband met de geringe opkomst de 
laatste tijd hebben we besloten de compu-
terdokter op afspraak te doen. Mocht u hulp 
willen hebben, dan kunt u contact opnemen 
via computerdoktermunster@gmail.com om 
een afspraak te maken voor hulp in Kultur-
hus de Spil op de woensdagavond. Ook hulp 
aan huis is mogelijk maar dan wordt er een 
vergoeding gevraagd. Aanvraag kan gedaan 
worden via contactformulier op
casasolutions.nl

niet mee te helpen met de enorme afwas. Ik 
vond het een hele leuke middag en wil nog 
wel een keer meedoen.

Groetjes Ting Ting

Computerdokter
Munster

Laat je stem 
horen!

Heb je altijd al eens in The Voice mee willen 
doen? Dan is nu je kans!
Nee, je wordt niet in een afvalrace getest, 
maar je krijgt de kans om je stem te ont-
wikkelen en samen met More Music Orkest 
populaire nummers voor het grotere publiek 
neer te zetten.
Sinds vorig jaar juni is het More Music 
Orkest een nieuwe muziekstijl ingeslagen. 
Daarvoor zoeken we nog een gemotiveerde 
zanger of zangeres die er samen met ‘onze’ 
Marleen wat spetterends van wil maken.
Het is natuurlijk spannend om te zeggen dat 
je goed zingt. Het is veel makkelijker om te 
zeggen dat je graag zingt. Nou, dan ben je 
welkom. Kom kijken op onze repetitieavond 
op maandag om 19:30 uur bij café Spikker 
in Lettele. Als je vragen hebt, mail dan naar 
info@moremusicorkest.nl.

Pater Jan Brinkhofconcert
Op zondagochtend 3 juni houden wij ons 
jaarlijks Pater Jan Brinkhofconcert op het 
terras bij Café De Koerkamp. Het belooft een 
spetterend optreden te worden. Kom je ook 
kijken en luisteren?
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Spil-Speelbos
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Tijdens een workshop van basisschool Sancta Maria 
hebben acht bovenbouwers samen met Hiltina de 
Groot en Wilma Schepers gewerkt aan een ontwerp 
voor het Spil-Speelbos.In het Spilbos worden drie 
elementen ontwikkeld: een klimbos voor de grotere 
kinderen en tieners, een theater en in het stukje rabatten-
bos een speelbos voor de jongste kinderen. Aan wie kun 
je beter vragen hoe een speelbos eruit moet zien dan 
aan de kinderen zelf!

De kinderen hadden allerlei ideeën: tikkertje, verstop-
pertje, vuurtje stoken, klimmen, hutten bouwen, met 
water kliederen, slootje springen, crossen, boomklim-
men en nog veel meer. 
Wilma en Hiltina maakten het rabattenbos op schaal 
na op een open ruimte. De kinderen kregen materialen 
waar zij hun fantasie mee konden uitwerken. Op deze 
pagina’s het resultaat. Een aantal van de elementen 
zullen uitgevoerd worden.

Bruggetje en 

een klimobject
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Fort, om je achter te 

verschansen, of je in 

te verstoppen

Vuurplaats 
met krukjes 

om op te zitten

Stepping stones, 

om door het water 

te lopen, of op te 

balanceren

Materialen om 
mee te

rotzooien

Wilgentenen-
hut en

waterpomp

Bouwhut: van palen de rib-

ben van een hut maken. De 

kinderen kunnen de hut op-

bouwen en weer afbreken; 

de palen blijven staan

Ondergronds hol 

en een kruip-door-

sluip-door-tunnel



14 •  • NUMMER 5 • MEI 2018

maaiers, kettingzagen, heggenscharen en 
bosmaaiers

Agroshop   Tuin en park   Technische dienstverlening
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Voetballers, handbalsters en andere sporters let op! U komt spor-
tief de zomer door met een driemaandsabonnement bij TV Lettele!
Tennis is een balsport voor iedereen, van jong tot oud. Maar er zijn 
velen die kiezen voor andere balsporten. Die liggen echter vaak 
stil in de zomer. Tennis is dan een prima alternatief. Daarom biedt 
TV Lettele voor de zomer een driemaandsabonnement aan.
Het driemaandsabonnement kan ingaan vanaf 4 juni en kost
€ 56,– . Met een driemaandsabonnement kun je tennissen wan-
neer je wilt en meedoen aan alle activiteiten die vallen binnen 
de abonnementsperiode, zoals de clubkampioenschappen enkel 
(van 18 t/m 24 juni), dubbel (van 16 t/m 22 juli), en mix (van 3 t/m 9 
september). 
Driemaandsleden worden niet aangemeld bij de KNLTB en kunnen 
niet meedoen aan activiteiten die worden georganiseerd door 
andere verenigingen.
Voor meer informatie of aanmelden, kijk op tvlettele.nl, bel Irma 
Voetdijk (0570) 55 11 35 of stuur een e-mail naar
tennisvereniging-lettele@kpnmail.nl.

Het zwemseizoen is geopend!
Het weer werkte helemaal niet mee, dit jaar. Daardoor is het zwem-
seizoen 2018 een paar dagen later dan gepland van start gegaan. Het 
Zwembad is weer doordeweeks geopend van 18.00-20.00 uur en op 
woensdagmiddag, zaterdag en zondag van 13.30-17.00 uur. 
Dankzij de EHBO-lessen met vrijwilligers die heel overtuigend voor 
patiënt speelden (dank aan deze Lotus-vrijwilligers) zijn de zwembad-
vrijwilligers er ook weer helemaal klaar voor.

Kunstgras
Dit jaar hebben we iets nieuws bij het Zwembad. Dankzij het Coöpe-
ratiefonds van Rabobank Salland en inzet van vrijwilligers hebben 
we een ligveld van kunstgras kunnen aanleggen bij het Zwembad. 
Iedereen die heeft meegeholpen: Bedankt!

Zwemles
Naast vrij zwemmen is er ook weer zwemles. Er is zwemles op 
zaterdag- en zondagochtend en op maandagmiddag vanaf 15.00 uur. 
In de maand mei zijn alle zwemlessen in Lettele. Wilma zal iedereen 
via de mail op de hoogte houden wanneer er wijzigingen zijn. Vanaf 
juni zullen ook de spetterlessen beginnen. Heb je je kind nog niet 
opgegeven voor zwem- of spetterles, maar wil je dit nog wel? Kijk op 
zwembadlettele.nl

Abonnementen
Abonnementen kunnen nog steeds besteld worden. Een abonnement 
kost € 17,50. Geef via lettele.zwembad@gmail.com door voor wie je 
een abonnement bestelt en maak het bedrag over op IBAN rekening-
nummer: NL 80 RABO 0146236688 t.n.v. Stichting Zwembad Lettele. 
Tevens willen we graag een telefoonnummer waarop contactperso-
nen te bereiken zijn bij calamiteiten.
Abonnementen zijn ook verkrijgbaar bij het zwembad, evenals 
12-badenkaarten en losse entreekaartjes.

Graag tot ziens in Zwembad Lettele!

Zomertennis in Lettele

Op 1 july 2018 organiseert Volleybalvereniging Lettele het eerste 
Wim Haverkamp volleybaltoernooi op de sportterreinen rondom 
Kulturhus de Spil 
Vraag je vrienden, familie of buurt en vorm een team. Een team 
bestaat uit minimaal 6 personen waarvan 2 dames en maximaal 2 
competitiespelers of 3 recreanten.
Opgeven voor 1 juni bij Bram Ehren (0614) 29 49 78 of per mail: 
brammarja@hetnet.nl. Het inschrijfgeld is € 10,– per team.

Het eerste
Wim Haverkamp
volleybaltoernooi
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Wist u dat...
• de schaats, die de Kjels van Lettele hebben gemaakt voor de huldi-

ging van Carlijn, nog altijd te bewonderen is bij Kulturhus De Spil;
• Fitness De Spil ook tijdens de vakantie gewoon open is voor de 

fitnessleden;
• in de Huskamer een nieuwe tv is geïnstalleerd en het archief 

heeft gezorgd voor een nieuw scherm in De Enk. Dit scherm kan 
worden gebruikt voor presentaties;

• de Narrow Casting (NC) schermen niet bedoeld zijn voor het 

Van de voorzitter - Guus Huis in ’t Veld
Het eerste volle jaar van Kulturhus De Spil ligt al een tijdje achter ons. 
De deelnemersraad heeft het jaarverslag goedgekeurd. Nu aan mij de 
ontwikkelingen in perspectief te plaatsen. Hoe is de leus: ‘Kulturhus 
De Spil, van, voor en door het dorp’ in de praktijk uitgepakt?

Van het dorp
Het dorp is uiteindelijk de gezamenlijke eigenaar van het Kultur-
hus. Wat is er gebeurd met ons eigendom in 2017. Zijn we er zuinig 
op? Laten we de boel netjes achter na gebruik? Komen we er 
graag? Beschouwen we het echt als ons eigendom? Ieder gebruiker 
daag ik uit zichzelf deze vragen te stellen.
Volgens mij kunnen de meeste gebruikers deze vragen positief 
beantwoorden. Uitdaging blijft om ook de laatsten zover te krijgen 
dat ze de vragen volgend jaar van een positief antwoord kunnen 
voorzien.

Voor het dorp
Het Kulturhus is gebouwd, omdat er behoefte was in het dorp 
aan een plek voor activiteiten op gebied van sport, cultuur, zorg 
en recreatie. Uiteindelijk gaat het om de activiteiten waaraan het 
onderdak biedt. In willekeurige volgorde: archief, dagbesteding, 
handwerkcafé, computerdokter, fitness, fysiotherapie, Yoga, 
kinderfysiotherapie, muziekles, cursus engels, vergaderingen van 
verenigingen en andere clubs, bijeenkomst met diverse onder-
werpen et cetera. Dit alles naast de sportactiviteiten waaraan het 
voorheen ook al onderdak bood. Ik denk dat hieruit blijkt dat het 
Kulturhus in een behoefte voorziet en dat het steeds meer de spil 
is van Lettele.

Door het dorp
Het Kulturhus had er niet gestaan zonder het werk van de talloze 
vrijwilligers en bedrijven uit het dorp. In 2017 is ook het buiten-
terrein mede dankzij vrijwilligers en ondernemers tot een plaatje 
geworden. Het hele complex is nu een eenheid geworden, waar we 
als dorp bijzonder trots op mogen zijn. Nog steeds zetten vrijwilli-
gers zich in voor het beter maken van het gebouw en het buiten-
terrein. Daarnaast wil ik ook alle vrijwilligers roemen die zich 

inzetten voor de organisatie van de activiteiten in het Kulturhus. 
Ook voor de ontwikkeling van het Spilbos hebben we niet vergeefs 
weer een beroep gedaan op vrijwilligers en ondernemers uit het 
dorp. Ook de school is hierbij betrokken middels het ontwerpen 
van speelelementen door de kinderen.

Positieve terugblik
Ik kijk als voorzitter bijzonder positief terug op 2017. Er staat een 
Kulturhus, als gebouw en nog belangrijker als activiteitencentrum 
dat een positieve bijdrage levert aan de sociale en economische 
leefbaarheid van het dorp. Belangrijk ook dat de grootste gebrui-
ker, de voetbalvereniging, zich thuis en medeverantwoordelijk 
voelt voor het reilen en zeilen. Ook ben ik verheugd over de 
steviger rol die de deelnemersraad in de organisatie van nu speelt. 
Zij zitten aan tafel met het bestuur als vertegenwoordiger van de 
gebruikers.

Aandachtspunten
Wat mindere punten en aandachtspunten blijven er altijd. Het 
project Lettele schakelt is helaas gestopt. Het is niet geworden 
wat we ervan verwacht hadden, ondanks de inzet van Wilfried 
van Oldeniel. De door de gemeente en werktalent beloofde input 
van cliënten bleef helaas vrijwel achterwege. Ook is het jammer 
dat onze coördinator Victor Munster een andere uitdaging op zich 
heeft genomen. De coördinatietaken zijn nu weer bij het bestuur 
belegd. Jan Kommerkamp heeft inmiddels de beheertaken op zich 
genomen en ik merk dat iedereen hem weet te vinden, naar volle 
tevredenheid.
Aandachtspunt blijft de exploitatie van het Kulturhus. Zoals blijkt 
uit het korte financiële verslag. Daarom is voor 2018 het devies: 
minder kosten, meer opbrengsten. Beide zijn nodig voor een 
gezonde financiële toekomst van ons Kulturhus.  

Het jaarverslag is te vinden op lettele.nl/kulturhus

Een vol jaar Kulturhus De Spil

tonen van presentaties of andere zaken. De schermen worden 
extern aangestuurd en springen in storing als iemand er iets op 
probeert aan te sluiten;

• dat dan weer gevolgen heeft voor de toewijzing van kleedka-
mers en ruimtes;

• iedereen verzocht wordt de kleedkamers schoon achter te laten. 
Helaas constateren we te vaak dat er zand en dergelijk achter-
blijft na trainingen en wedstrijden.
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Afscheid Marlies van der Kruijssen 
Op 1 mei 2018 heeft Marlies haar lidmaatschap van het dagelijks be-
stuur van Kulturhus De Spil beëindigd. Zij heeft zich niet meer her-
kiesbaar gesteld. De Deelnemersraad heeft haar decharge verleend 
in de vergadering van 19 april. Het bestuur en de Deelnemersraad 
hebben hun waardering uitgesproken voor de tijd, de inspanning 
en de wijze waarop zij zich heeft ingezet voor ons Kulturhus. Zij is 
benoemd in het bestuur op 15 april 2014 en vervolgens door de Deel-
nemersraad benoemd in het dagelijks bestuur op 25 augustus 2016.  
Sinds die datum was zij secretaris van het bestuur. 

Benoeming Wilma Schepers
Tevens heeft de deelnemersraad op 19 april jl. Wilma benoemd 
tot lid van het dagelijks bestuur als opvolger van Marlies. Zij volgt 
haar ook op in de functie van secretaris. Wilma is door het Dage-
lijks Bestuur op 29 maart 2017 benoemd in het Algemeen Bestuur. 
Doordat zij nu toetreedt tot het DB is er dus weer een vacature 
voor een algemeen bestuurslid. 

Vacatures
Dagelijks Bestuur: we zoeken nog een penningmeester. Zijn of 
haar taak zal zijn de grote lijnen van het financiële beleid te bewa-
ken in de rol van controller. 
Algemeen Bestuur: we zoeken nog iemand met een goede alge-
mene kennis van Lettele en verre omstreken om het algemeen 
bestuur te ondersteunen bij visieontwikkeling en besluitvorming.

Huiswerkkamer in De Spil
In eerdere berichten hebben we aangekondigd te willen starten 
met een Huiswerkkamer in Kulturhus De Spil. In de Huiswerkka-
mer kunnen leerlingen van de middelbare school in een prettige 
omgeving, onder begeleiding van een volwassene huiswerk 
maken. Er hebben zich een aantal mensen opgegeven om te helpen 
begeleiden, maar helaas te weinig leerlingen om op dit moment te 
kunnen starten. 
De werkgroep Huiswerkkamer: Sonja van Benthem, Erik Jansen, 
Irma van Oldeniel en Anneke Verschut. Wilt u informatie, schrijf 
dan een mail naar Erik: jansen63@xs4all.nl.

lettele.nl/kulturhus

Het bestuur krijgt regelmatig de vraag hoe het gesteld is 
met de financiën van ons Kulturhus. De jaarlijkse financiële 
resultaten van het Kulturhus worden altijd besproken met 
de deelnemersraad. Zij moeten het financiële verslag van 
het betreffende boekjaar goedkeuren. Omdat ons Kulturhus 
van, voor en door het dorp is, hebben we samen besloten, 
met ingang van dit jaar, elk jaar een kort verslag van die 
resultaten te publiceren. 

Voor de eerste jaren van het nieuwe Kulturhus De Spil gaan 
we uit van een verlies in de exploitatie omdat de nieuwe 
activiteiten een opstartfase doormaken. Het doel is dit om 
te buigen naar een klein positief resultaat, wat nodig is om 
te zijner tijd de obligaties en leningen af te lossen en nood-
zakelijk onderhoud te doen. 
In de begroting voor 2017 zijn we uitgegaan van een verlies 
van 12.000 euro. Het jaar is afgesloten met een verlies van 
9500 euro. De liquiditeitspositie van Kulturhus De Spil is 
ruim en we zijn dus in staat om aan alle financiële verplich-
tingen te voldoen.

Cijfers op hoofdlijnen:

Opbrengsten
Verhuur sportzaal/ruimtes € 69.000
Brutomarge Huskamer € 45.000
Totaal opbrengst € 114.000

Kosten
Vrijwilligersvergoeding € 26.000
Schoonmaak € 21.000
Energie € 16.000
OZB/Verzekeringen € 17.000
Afschrijvingen € 23.000
Rente € 1.000
Onderhoud € 12.000
Diversen* € 8.000
Totaal kosten € 124.000

*accountantskosten, internet/tv, kantoorbenodigdheden

Kort financieel
jaarverslag 2017

Bestuurswisseling
Kulturhus De Spil
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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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Een halfjaar geleden heb ik de peutergroep en de 

bso van De Kleine Villa overgenomen. Als kind 

wandelde en fietste ik vaak met mijn opa en oma 

uit Deventer door Lettele en genoot van de mooie 

natuur en de gastvrijheid. Ik voelde me welkom. 

Nu wil ik u graag welkom heten bij Dreamzzz 

Kinderopvang!

Dreamzzz is ontstaan vanuit mijn 
droom, mijn liefde en mijn passie voor 
het werken met kinderen. Dreamzzz 
is een kleinschalige, natuurlijke en 
huiselijke kinderopvang met veel indi-
viduele aandacht. Dreamzzz biedt kin-
deren een omgeving waarin zij bewust 
kunnen worden van zichzelf, zelfver-
trouwen kunnen ontwikkelen en zo 
op weg gaan naar zelfstandigheid. 
Daarom de drie maal ‘z’ in Dreamzzz: 
zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en 
zelfstandigheid.
Vanaf 14 mei biedt dreamzz kinder-
opvang voor kinderen van 3 maanden 
tot 13 jaar. Nieuw is dat ook baby’s en 
dreumesen een plaats kunnen krijgen 
bij Dreamzzz in de basisschool en dat 
de buitenschoolse opvang verhuist 
naar Kulturhus De Spil. Op de website 
van Dreamzzz kunt u lezen over onze 
manier van werken en de openingstij-
den voor de kinderopvang, het peuter-
spelen en de buitenschoolse opvang. 
Op deze pagina beantwoord ik graag 
de vragen die De Letter me stelde. 

Dreamzzz is gevestigd in basis-
school Sancta Maria. Wat betekent 
dat voor jou en voor de kinderen en 
hun ouders?
Voor mij betekent het een mooie sa-
menwerking, waarbij we een door-
gaande leer- en ontwikkelingslijn kun-

DOOR CHANTAL HARTVELD BSO in De Spil

nen neerzetten voor de kinderen. We 
hebben als school en kinderopvang 
hetzelfde doel: de ontwikkeling van 
kinderen stimuleren en ouders hel-
pen met het combineren van werk en 
zorg. Er is een mooie informatieover-
dracht tussen de begeleidsters en de 
onderbouwleerkrachten en er is ruim-
te om expertise met elkaar te delen. 

Daarnaast werken we aan dezelfde 
thema’s, raken de kinderen vertrouwd 
met de school en mogen de oudste 
peuters zo nu en dan eens meekijken 
in de onderbouw. Samen bouwen wij 
een mooie, veilige en vertrouwde om-
geving rondom het kind waarin het 
zelfstandig op weg mag gaan. 

De buitenschoolse opvang is ver-
huisd naar Kulturhus De Spil. Wat 
was daar de reden voor en wat zie je 
als mogelijkheden op de nieuwe locatie?
De laatste maanden is de bso erg ge-
groeid en we kregen vanuit de kinde-
ren, zowel jong als oud, het signaal 

Zelfbewust - Zelfstandig - Zelfvertrouwen 

Kinderopvang Dreamzzz

dat zij behoefte hebben aan een eigen 
ruimte. In gesprek met Hanneke Mie-
dema van Plaatselijk Belang en Ad van 
Wijlen van het Kulturhus werd ik al 
snel enthousiast! De nieuwe locatie in 
Kulturhus de Spil voor kinderen van 4 
t/m 13 jaar biedt kinderen de ruimte 
om hun eigen plek te creëren. De eer-
ste voorzichtige kennismaking met 
de sportclubs en het zwembad is ge-
maakt. Op maandag gaat er een groep 
meiden naar de handbal en kunnen de 
kinderen vanuit de bso naar de zwem-
les. Na de zomervakantie 2018 willen 
wij in samenwerking met sportini-
tiatieven een workshopprogramma 
opzetten waarin kinderen in blokken 
van 4 tot 6 weken kunnen deelnemen 
aan sportactiviteiten, dans, toneel, 
muziek of theater. Wij hopen hiermee 
niet alleen de kinderen van de bso te 
bereiken, maar ook voor de kinderen 
in Lettele meer mogelijkheden te bie-
den. Zo kunnen we met elkaar de leef-
wereld van de kinderen vergroten, in 
een veilige, vertrouwde omgeving. 

Komt u een keer kijken?
U kunt ook een afspraak maken via 
telefoon: (085) 7600379, of e-mail:
info@dreamzzzkinderopvang.nl
Onze website:
www.dreamzzzkinderopvang.nl

‘De eerste voorzichtige 
kennismaking met 

de sportclubs en het 
zwembad is gemaakt.’
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Het valt op dat er zoveel te doen is in ons dorp, en zeker op dit 
moment! Met de nieuwe huizen op de Kapelweide en aan Bos-
rand speelt Lettele in op de actuele vraag naar meer en betaal-
bare woningen. De nieuwe huizen zijn vooral ook goed voor de 
leefbaarheid in het dorp. Hier en daar zien we nieuwe schuren 
en stallen verrijzen. Met de huidige regelgeving en de subsidies 
voor asbestsanering is het toch super dat dit zo kan. Beter voor 
mens en milieu en ook nog eens toekomstbestendig! Daarnaast 
willen we niet vergeten om alle andere positieve activiteiten in 
Lettele te noemen, zoals het renoveren van het voetbalveld, de 
Stiefeltocht, de Dorpsbongerd en een leertuin bij de basisschool. 
Lettele wordt almaar mooier. Ook bij De Spil gaat het lekker. 
Sportieve hoogtepunten en ‘gouden’ ambities met bijvoorbeeld 
het Spilbos en een openluchttheater. De verwachtingen na de 
grootse huldiging van Carlijn zijn hoog gespannen! Toch blijft 
meedoen belangrijker dan winnen... gewoon lekker in beweging 
én in ontwikkeling blijven, dan komen we samen verder.
 
Wat zijn we toch een dorp met visie!
En dan verschijnt er opeens een spandoek op een blauwe contai-
ner aan de Schotwillemsweg. Daarop staat de impressie van een 
nieuw te bouwen pand met een heel hoog en schuin dak. Daar 
schrikken we van. Stadse fratsen? Wordt de rand van ons dorp 
straks afgesloten met een grijze muur van naar schatting 35 
meter en een hoogte van ongeveer 9 meter? Nog groter en hoger 
dan de bestaande grijze loods aan het begin van de straat? Is 
de door ons besproken en nauwkeurig bepaalde dorpsvisie hier 
dan niet van toepassing? Was hier niet de bedoeling dat ‘wonen 
en werken’ gecombineerd zouden worden, zodat het dorp qua 
bouwstijl geleidelijk over kan gaan in platteland/agrarisch ge-
bied. Is er nu dan toch een andere bestemming toegekend? Wij 
zien ook dat de huidige situatie (de oude schuur met asbest dak) 
niet fraai meer is. Wel dorps! Waarom dan toch zo’n groot pand? 
Naast het bedrijfspand van Schepers Groen is toch nog voldoen-
de ruimte voor grote panden? 
Hoe kon dit gebeuren? Aan welke hogere machten en grotere 
krachten is de esthetiek van onze leefomgeving ondergeschikt 

Op de rand... van het dorp

Lettele-Noord-Feest
Een traditie is geboren! 16 Juni 2018 
organiseren we de tweede versie van het 
Lettele Noord Feest. Net als vorig jaar 
zal het dit jaar weer een heus spektakel 
worden met goede muziek, leuke mensen 
en goudgele rakkers. 
Het Lettele-Noord-Feest is vorig jaar 
bedacht door een groep jongeren uit het 
noorden van Lettele die het leuk vonden 
om daar een feest te geven. Iedereen, jong 

gemaakt? Bovendien vragen we ons af of er wel vraag is naar 
dit soort units? Wat komt erin? Gaat hier niet gebouwd worden 
voor de leegstand? De tijd zal het leren! Wellicht brengt het meer 
bedrijvigheid, wat natuurlijk positief zou zijn voor ons dorp. 
Laten we het hopen!

Teleurgesteld 
Wij willen dit geluid laten horen omdat wij teleurgesteld zijn 
dat de gemeente de benodigde vergunningen verleend heeft 
terwijl deze bebouwing niet goed past binnen de dorpsvisie. We 
willen ons geluid ook laten horen omdat we denken dat het niet 
alleen ons, maar het hele dorp aangaat. Het is jammer... naar ons 
idee was er voor deze kant van ons dorp (zoals door ons allen 
bejubeld in de eerste zin van ons volkslied; ‘Lettele onder aan 
den Enk’) ook een gouden randje mogelijk geweest.
 
Duco Schilstra en Abby de Waal

en oud, is uitgenodigd om het feest op 16 
juni te bezoeken. Vorig jaar was er een 
bandje, een DJ en een zanger die er een 
echt feest van hebben gemaakt. Dat zal 
dit jaar ook zo zijn maar dan met andere 
artiesten. De feesttent komt te staan aan 
de Aanvangsweg 3 te Lettele. Zie ook de 
Facebook pagina ‘Lettele Noord feest’. 
Daar kun je je ook aanmelden. Vragen? 
Mail naar lettelenoord@hotmail.com
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Ja hoor, daar gaat-ie weer!
Geen thema - wel optocht!
De Lettlese Karmse staat weer bijna op de 
stoep. Het belooft weer een mooi weekend 
te worden. Er staat weer van alles voor u 
klaar om 3 tot en met 5 augustus tot een 
groot succes te maken!

U had het misschien al gehoord... Dit jaar is 
er geen thema verbonden aan de karmse, 
maar dit jaar is er de slogan “Kom maar op!”
Dus! Kom maar op met je team voor de 
pubquiz, die dit jaar op vrijdag wordt ge-
organiseerd. Dit betekent dat de talenten-
jacht komt te vervallen van het program-
ma van karmse 2018. Dit biedt wel podium 
voor veel meer Lettelenaren dan we anders 
konden bieden tijdens de talentenjacht. 

Zaterdagavond belooft ook weer helemaal 
los te gaan met de band Vangrail. We zijn blij 
dat ze na een paar jaar weer terug komen om 
er weer een groot feest van te maken. 
Terug van weggeweest is natuurlijk de 
optocht, op zondag zal de optocht weer 
door de straten trekken. Karmse vieren 

doen we met z’n allen dus kom maar op 
met de mooie versierde wagens, fietsen en 
loopgroepen!
Ook op zondag hebben we een band die al 
meerdere malen op zondagavond de tent 
op de kop heeft gezet. De powerband zal 
ook dit jaar met al zijn vermogen het dak 
eraf blazen.

Nieuwe schoonheidssalon van Paulien de Brouwer
Liv & Relax
Al enige tijd was ik op zoek naar een grotere 
maar ook goed bereikbare ruimte om mijn 
behandelingen te kunnen verzorgen. De 
omgebouwde slaapkamer op de eerste 
verdieping in huis was eigenlijk net te klein 
om dienst te doen als behandelruimte en de 
klanten moeten toch iedere keer via de trap 
door je huis naar boven. 

‘Oude kapsalon van Annemiek’
Na allerlei opties te hebben overwogen, 
kwam ineens de ‘oude kapsalon van 
Annemiek’ in beeld. Na een telefoontje met 
Erwin Kleine Koerkamp hebben we een 
kijkje genomen. Aangezien de ruimte nog 
vol stond met dozen en andere spullen, 
moesten we er even een beetje doorheen 
kijken, maar eigenlijk was ik gelijk al erg 
enthousiast. Een heerlijk rustig plekje, met 
voldoende ruimte en ook nog eens uitste-
kend bereikbaar in hartje Lettele.
Omdat het pand al meer dan 10 jaar leeg 
had gestaan, vergde het nogal het nodige 
werk om er weer iets moois van te maken. 
Wekenlang is er dan ook hard aan gewerkt 
om er een fijne plek van te maken, geheel 
naar mijn eigen wens.

Op vrijdagavond 16 maart was het dan 
zover, de officiële opening van mijn nieuwe 
salon. Samen met de genodigde gasten 
heb ik het symbolische lintje doorgeknipt, 

waarmee de opening een feit was.
De volgende dag, zaterdag 17 maart, stond 
de deur open voor alle belangstellenden 
uit Lettele en de wijde omgeving. Ondanks 
de ijzige kou en harde gure wind, hebben 
gelukkig veel mensen gebruik gemaakt 
van deze gelegenheid en kan ik terugkijken 
op een zeer geslaagde Open Dag. Naast de 
aanwezigheid van alle mensen, kreeg ik 
heel veel mooie bloemen, lieve woorden, 
kaartjes en cadeaus, echt veel te gek! 

Hart voor jou
Ik kan rustig zeggen dat ik bijzonder blij en 
trots ben op mijn nieuwe stekkie. Een plek 
waarvan ik hoop dat mensen zich prettig, 
gezien en gehoord zullen voelen. Want of je 
nou komt om lekker te relaxen tijdens een 
schoonheidsbehandeling of omdat je op 
zoek bent naar een stukje balans, bij Liv & 
Relax is er altijd hart voor jouw gevoel!

Lieve groet van Paulien

Folder in de bus
De rest van het programma zal te zien 
zijn in de folder die vanzelf op je deurmat 
komt en via Facebook zullen ook de nodige 
nieuwtjes voorbij komen. Dus zorg dat je 
de SECL pagina liket!

Kom maar op!
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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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Evolutie van planten bij Sancta Maria

Leuk en leerzaam:
een educatieve tuin
Het is nu enkele weken geleden dat de educatieve tuin bij basis-

school Sancta Maria in Lettele feestelijk is geopend. Met hulp van 

vrijwilligers en ondernemingen is een idee werkelijkheid gewor-

den. In de tuin kan het ontstaan, de samenhang en de toepassing 

van planten bekeken, geroken en gevoeld worden. U bent van harte 

uitgenodigd om een kijkje te komen nemen.

De Letter vroeg me om wat te schrijven 
over de achtergrond van de educatieve 
tuin. Dat doe ik graag. Enkele jaren be-
geleid ik de leerlingen van groep 7 van 
school tijdens een les over planten door 
het Oostermaet. Hierbij worden de plan-
ten die te zien zijn als voorbeeld gebruikt 
om het ontstaan van planten uit te leg-
gen en de samenhang tussen planten, 
dieren en omgeving. Na de middelbare 
school studeerde ik plantenbiologie 
aan Van Hall Larenstein in Wageningen. 
Daarnaast heb ik allerlei cursussen ge-
volgd over de evolutie van planten bij 
de Hortus Botanicus in Amsterdam. Als 
vrijwilliger bij de stichting IJsselboom-
gaarden veel kennis opgedaan over 
fruitbomen. Vanuit deze achtergrond 
heb ik mijn activiteiten uitgebreid naar 
het aanleggen van interieurbeplanting 
en thematuinen. 

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen
Zo kwam ik op het idee om een educatie-

ve tuin te maken in de tuin van de ba-
sisschool. Karin van Beurden, het hoofd 
van de school, ondersteunde het idee. 
De uitdaging was om financiering te vin-
den. Dat is gelukt! De Provincie Overijs-
sel, het fonds van de Stichting Natuur- 
en Milieu-educatie, Stichting Groen en 
Mens, de Ouderraad en Duurzaam Let-
tele hebben bijgedragen waardoor het 
mogelijk was de tuin aan te leggen. Bij 
deze nogmaals dank aan iedereen die 
als vrijwilliger heeft meegeholpen. 

Wat is een educatieve tuin?
Een educatieve tuin is zowel educatief 
als recreatief en draagt bij aan de be-
gripsvorming over de samenhangen 
tussen de verschillende planten, dieren 
en omgeving. Kinderen en belangstel-
lenden kunnen overeenkomsten en 
verschillen tussen de planten, planten-
families en plantengroep zien, ruiken 
en voelen. Kenmerkende planten die 
niet in de omgeving van de school aan-
wezig zijn kunnen zo toch nog bekeken 
worden. Daarnaast kunnen allerlei 
educatieve elementen aan de tuin wor-
den toegevoegd zoals een tijdsbalk, het 
zonnestelsel en voorbeelden van toege-
paste plantengemeenschappen zoals 
akkerbouw, een voedselbos, een groen 
dak en kruidentuinen. 
Evaluatie van planten

De educatietuin in Lettele laat zien hoe 
planten zich in miljoenen jaren aange-
past hebben aan hun steeds verande-
rende omgeving. Verschillende planten 
uit de plantengroepen algen & wieren, 
mossen, varens, conifeerachtigen en 
bloemplanten laten zien hoe belangrijk 
biodiversiteit is. De tuin illustreert ook 
het belang van verschillende kruiden en 
vruchten voor voeding en gezondheid. 
De geuren, kleuren en vormen, toepas-
singen en voorbeelden uit de evolutie 
van planten, laten de bezoeker begrij-
pen hoe belangrijk de natuur is voor de 
mens.

Andere activiteiten
De educatieve tuin past in mijn nieuwe 
activiteiten rondom ‘alles wat groeit en 
bloeit’. Andere thematuinen zijn bele-
vingstuinen met name voor zorginstel-
lingen, voedseltuinen voor particulieren 
en openbare ruimten, natuurspeelplaat-
sen en groene schoolpleinen. Enige tijd 
geleden ben ik gestart met de webshop 
inflora waar je planten en plantenoliën 
kunnen bestellen. Neem eens een kijkje 
in de tuin, op www.educatietuin.nl of op 
www.inflora.nl. 

DOOR MAURICE WESTERBEEK
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Helpen? Dat doe je gewoon!

Willie en Marijke
gedecoreerd

‘Het dorp Lettele zou een stuk armer zijn zonder 
mensen als Marijke. Het zijn vooral de altijd be-
scheiden, onbaatzuchtige houding en nimmer af-
latende inzet die ontroeren.’ 

Samen al jaren actief
‘Onze vader was vroeger koster in de kerk en con-
ciërge van de school. Iedereen kende hem en als er 
wat te doen was sprongen wij als kinderen spon-
taan bij. Het zit gewoon in het bloed dat wij graag 
helpen waar dat nodig is en zo rol je van het een 
in het ander.”  Willie was vanaf zijn achtste jaar 
misdienaar, werd later assistent en lector.  ‘Het 
kerkelijk werk doe ik al 50 jaar met veel plezier. 
Het werk bij Caritas geeft mij ook veel voldoening, 
hierin kun je echt iets betekenen voor mensen die 
het zowel op geestelijk maar ook op financieel 
gebied moeilijk hebben.’ De kerkradio wordt ook 
door Willie verzorgd. 
Marijke is ook lange tijd actief in de kerk. ‘In de be-
ginjaren hielp ik mee met de kindernevendienst 
en kindercatechese. Later was ik ook actief als 
lector en assistent en sinds vijf jaar ben ik voor-
ganger bij verschillende vieringen.’

Alles voor de handbal
‘Als achtjarig meisje kwam ik bij de handbal’. ver-
telt Marijke. Al snel werd ze trainer voor de aller-
kleinsten en daarna activiteitenbegeleidster en 
de grote aanjager van het handbalkamp wat eens 
in de twee jaar gehouden wordt voor de jeugd. ‘Nu 

Willie en Marijke moesten een dagje vrij nemen, 
want er stond iets speciaals te gebeuren. Marijke 
nam vrij omdat haar broer Willie een lintje zou 
krijgen en dat mag je natuurlijk niet missen. Wil-
lie nam een dag vrij omdat… Dat het ‘wederzijds’ 
gebeurde, maakte het zo speciaal. Zowel broer als 
zus kregen een Koninklijke onderscheiding als lid 
in de Orde van Oranje Nassau. Het lintje werd uit-
gereikt door burgemeester Heidema in een over-
volle koninklijk versierde Lebuinuskerk. 

De aanvraag voor een bijzonder lintje
‘Al in september 2016 is de aanvraag voor een lint-
je ingediend. Er gaat nog heel wat aan vooraf om 
een lintje te krijgen’, vertelden broer en zus nog 
helemaal onder de indruk dat zij hiervoor uitge-
kozen waren. ‘Het geeft zo’n warm gevoel dat er 
zoveel mensen bij betrokken waren. Onze schoon-
zus Irene heeft een prachtig boekwerk voor ons 
gemaakt met daarin alle correspondentie. Even 
een paar citaten uit de aanvraag: ‘Willie is een 
graag geziene gast, een fantastische vrijwilliger 
en daarnaast ook nog eens een toffe peer.’

DOOR LUCIA VAN KRUIJL

‘Het is de grootste 
waardering die je kunt 
krijgen.’

Er is in het geheim heel wat gefluisterd, geschreven, geregeld en vooral gezwegen door 

verenigingen, familie, vrienden en buurtgenoten. Velen wisten ervan, alleen Willie 

Kleine Koerkamp en Marijke de Brouwer wisten van niets. Onderschat de bewoners 

van Lettele niet! Als het nodig is, kunnen ze heel goed een geheim bewaren. Dat blijkt 

ook wel, want zowel broer als zus werden totaal verrast op donderdag 26 april bij het 

Stadshuis van Deventer. 
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ben ik trainer en teambegeleidster voor de recre-
anten.’  Willie begon omstreeks 1980 met het be-
geleiden van de jeugdteams bij de handbal. Al vrij 
snel werd hij scheidsrechter, wat hij nog steeds 
doet. Willie: ‘Het is geweldig om ieder jaar jonge 
mensen op te leiden tot scheidsrechter, want die 
moeten er echt zijn anders kun je geen wedstrij-
den spelen.’

Willie van de Elektra
‘Ja, ach. Elektra, dat is mijn dagelijkse werk’, zegt 
Willie. ‘Het valt meestal niet op, maar zoals bij de 
evenementen van de SECL moet toch altijd weer 
gezorgd worden dat de elektriciteit goed functio-
neert. Het kan toch niet zomaar gebeuren dat de 
draaimolen of de botsauto’s het ineens niet doen, 
dat is zo sneu voor de kinderen. Ook bij de ver-
nieuwbouw van de Spil was ik vanaf de aanvang 
uitvoerder van alle elektrawerkzaamheden. Ik 
was er iedere zaterdag en soms ook doordeweeks. 
Je doet het met plezier en dan is het helemaal 
geen opgave maar juist leuk om te doen.’

Marijke van de Zorg
Naast haar werk in het Dijkhuis, vindt Marijke 
ook nog tijd om bij de plaatselijke uitvaartvereni-
ging de laatste zorg voor de overledenen op zich te 
nemen. ‘Heel bijzonder om dit doen voor de over-
ledene en de naaste familie als laatste stukje res-
pect.’ Bij de EHBO is Marijke ook al meer dan 30 
jaar actief lid en verzorgt ze iedere keer weer de 

planning om vrijwilligers bij de vele evenementen 
te plaatsen, inclusief zichzelf. Nooit is iets haar 
teveel en Wim krijgt dan wel eens een kroketje 
omdat het zo laat geworden is! ‘Ach ja, de zorg zit 
er echt in, ook mijn andere zusters zijn allemaal 
de zorg ingegaan. Het geeft zoveel voldoening en 
je krijgt er zoveel dankbaarheid voor terug, dat is 
toch mooi!’ 

Hoe hebben jullie het krijgen van de een lintje er-
varen?
We waren helemaal overvallen. Het was een ge-
weldige dag. Voor de burgemeester was het de 
eerste keer dat een broer en zus samen een lintje 
kregen. Na een gezellige lunch met familie wer-
den we thuis verrast door de buren met een prach-
tig versierd huis, zo geweldig lief.’ ‘We doen het 
vrijwilligerswerk met veel plezier en vanuit het 
hart gaat het gewoon vanzelf. Het krijgen van zo’n 
lintje, wat zoveel mensen in het dorp hebben on-
dersteund, raakt je echt. Het is de grootste waar-
dering die je kunt krijgen.’ ‘We hebben heel veel 
lieve reacties gekregen, wij willen hierbij iedereen 
bedanken die bij dit mooie gebeuren betrokken is 
geweest.’ 

Vanaf de 1e jaargang van De Letter, hebben zowel 
Willie als Marijke actief meegedaan aan de reali-
satie van ons dorpsblad. Ze hebben het lintje ab-
soluut verdiend! Van harte gefeliciteerd en zoals 
de burgemeester heeft gezegd, geniet ervan!
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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
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Pater Jan Brinkhof komt naar Nederland

De balans opmaken

In mei zal Pater Jan Brinkhof Lettele bezoeken. Deze keer heeft 

hij een speciaal verzoek. Hij wil de balans opmaken van zijn jaren 

in Lima en hoopt iemand te vinden die hem daarbij wil helpen. Ook 

hoopt hij zijn vertrouwde vrienden en kennissen weer te ontmoeten.

37 jaar woon en werk ik nu in Lima en 
ik heb veel opgebouwd en gebouwd. 
Eetplaatsen, gemeenschapshuizen, 
huizen en scholen. Zelfs een inter-
netcafé met projectieapparatuur heb 
ik helpen opzetten. Vooral ook voor 
de scholen om het onderwijs aan de 
jeugd te helpen verbeteren. Zelfs op de 
school die we in het oerwoud hebben 
opgezet en waar elektriciteit met be-
hulp van een motor wordt opgewekt. 
Ook heb ik gewerkt aan vorming en 
emancipatie van vrouwen en jongeren. 
Als ik naar Nederland kom wil ik de 
balans opmaken van 37 jaar Peru. Wat 
is er allemaal bereikt in die tijd? 

Opschrijven
Misschien is er iemand in Lettele die 
mij wil helpen om dit op te schrijven. 
Ik heb ooit gedacht een boek te schrij-
ven over mijn belevenissen, maar 

dat gaf me zoveel werk dat ik besloot 
die energie liever te gebruiken voor 
mijn werk in Lima. Ik merk dat er nog 

steeds veel werk te doen is. Niet langer 
staat het bestrijden van honger voor-
op, wel de emancipatie van vrouwen 
en kinderen, opvoeding, het tegengaan 
van geweld en het verbeteren van de 
situatie van de allerarmsten in Lima. 
Door de slechte situatie van de aller-
armsten is er veel geweld en seksueel 
misbruik (ook binnen families), echt-
scheidingen, ontrouw, verkrachtingen, 
drugs- en drankmisbruik. Het is niet 
met het geloof te verenigen. Jongeren 
krijgen te weinig normen en waarden 
mee van hun ouders. Kinderen zijn 
altijd de dupe van dit alles, zij komen 
tekort en zijn vaak verdrietig en mach-
teloos. 
De overheid helpt hieraan mee door 
corruptie. De vierde president van 
Lima wordt waarschijnlijk binnenkort 
afgezet, omdat hij vrienden bij grote 
buitenlandse coöperaties lucratieve 
deals heeft toegeschoven. Daardoor 
verdwijnt het geld dat in Peru nog 
verdiend kan worden met delfstoffen 
in buitenlandse zakken en in de zak-
ken van de President. Zo komt Peru 
nooit uit de ellende, op micro- en op 
macroniveau. 

Hulp blijft nodig
Jullie zien, hulp blijft hier nog hard 
nodig en klaar ben ik nooit in mijn 
Lima. In mei kom ik naar Nederland 
om ook Lettele weer te bezoeken. Ik 
hoop jullie dan te zien en te spreken, 
wellicht in de kerk of onderweg tijdens 
mijn fietstochten door de mooie groe-
ne omgeving van Lettele. 

Op zondagochtend 3 juni houdt 
MoreMusic het jaarlijkse Pater Jan 
Brinkhofconcert op het terras bij Café 
De Koerkamp. Er wordt geld opgehaald 
voor het werk van Pater Brinkhof. 

Komt u ook?

Kinderen van Lima

DOOR PATER JAN BRINKHOF

‘Hulp blijft nog 
hard nodig.’
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Nieuw bedrijfsverzamelgebouw in Lettele
Binnenkort krijgt Lettele nieuwe mogelijkheden voor bedrijfs-
vestiging. Op het bedrijventerrein aan de Schotwillemsweg ver-
vangen de gebroeders Obdeijn deze zomer de oude opslagloods 
van het voormalige Obdeijn Bouwbedrijf voor vijf multifunctio-
nele bedrijfsunits. 

Het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw aan de Schotwillemsweg 
voldoet aan de huidige bouwtechnische eisen voor milieu, duur-
zaamheid en veiligheid. De units worden te huur aangeboden 
aan ondernemers die bedrijfsruimte zoeken voor activiteiten in 
milieucategorie 1 of 2. Eind mei beginnen de werkzaamheden 
met de sanering van het asbest dak door Unicom Lettele. 
Het totale bedrijfsverzamelgebouw is zo’n 35 meter lang en be-
staat uit 5 units van 6,70 x 16 meter. Elke unit is naar behoefte 
in te delen in twee etages. Doordat de voorkant het pand 8,5 
meter hoog is en de achterzijde 5 meter, biedt elke unit op de 
begane grond 105 m2 ruimte en 56 m2 op de 1e verdieping. Elke 
unit heeft een eigen roldeur en voldoende parkeergelegenheid. 
Bedrijven die gebruik willen maken van ruimte in dit bedrijfs-
verzamelgebouw, moeten behoren tot milieucategorie 1 en 2. 
Daarbij kun je denken aan ambtelijke of technische bedrijven, 
ateliers, distributie, handel, opslag of zakelijke dienstverlening. 

Asbest, lekkage en houtworm
De oude loods van Obdeijn is nu in gebruik door enkele kleine 
bedrijfjes. Het gebouw is 50 jaar oud, enigszins verloederd 
en voldoet niet meer aan de eisen. Het asbest dak vertoont 
lekkage. Het pand is niet geïsoleerd, niet brandveilig, aangetast 
door houtworm en het beschikt niet over nutsvoorzieningen. 
Er moest iets gebeuren om aan de wettelijke voorschriften te 
voldoen. In 2016 hebben de eigenaren Marcel, Martin en Erik 
Obdeijn, een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkhe-
den voor bedrijvigheid in combinatie met bedrijfswoningen. 

Daaruit bleek dat de milieucirkel van de naastgelegen boerderij 
wonen op deze locatie verbiedt. Om ondernemers toch optima-
le faciliteiten te kunnen bieden, is daarom gekozen voor een 
bedrijfsverzamelgebouw in deze vorm.

Stimulans voor leefbaarheid van Lettele
Van huis uit heeft de familie Obdeijn zich altijd hard gemaakt 
voor de leefbaarheid in Lettele. Vader Henk Obdeijn stond aan 
de wieg van, onder andere, de inrichting van het kleinschalige 
bedrijventerrein aan de Schotwillemsweg. In 1973 bood hij 
Garage Lettele de gelegenheid voor bedrijfsvestiging op zijn 
terrein dat destijds als opslagterrein van bouwmaterialen en 
materieel dienst deed. Begin jaren tachtig was deze plek de 
bakermat van Garage Wim Wagemans. Ideeën voor nieuwe 
inrichting van het terrein hebben 15 jaar geleden in overleg met 
de gemeente geleid tot het tegenwoordige bestemmingsplan. 
Het kleinschalig bedrijventerrein heeft inmiddels nieuwe be-
drijvigheid en werkgelegenheid gebracht in Lettele. Het nieuwe 
bedrijfsverzamelgebouw is wederom een extra impuls voor 
ondernemend Lettele.
Meer informatie op gebroedersobdeijn.nl 

Persbericht van Martin, Erik en Marcel Obdeijn

(advertentie)



   NUMMER 5 • MEI 2018 •  • 29

In zaal Spikker was er op 11 april voor de 
leden van de KBO een gezellige middag.
Traditioneel is de laatste bijeenkomst 
van het seizoen een spelletjesmiddag. We 
organiseerden de middag samen met De 
Zonnebloem. Er deden 26 leden mee. Door 
enkele leden, bestuursleden en leden van 
de Zonnebloem werden ’s morgens de 
spelletjes in de zaal klaar gezet, met vele 
handen komt het altijd weer voor elkaar.
Nadat iedereen was voorzien van koffie of 
thee, opende de voorzitter de middag.
Na het herdenken van ons KBO-lid Jo 
Lubbers - de Ruiter, gaf zij het woord aan 
Marietje Zandbelt die ons uitleg gaf over 

de tien spelen en de puntentelling hiervan. 
Wij werden in zes groepen verdeeld en 
iedereen deed enthousiast mee, om in de 
prijzen te vallen. Nadat alle spelen waren 
gespeeld, werden de punten opgeteld. De 
winnaar was Jan van Duuren. Cisca Holter-
man had de tweede prijs en Anny Walman 
de derde.
Hierna werden er nog drie rondes bingo 
gespeeld, ook hier met leuke prijsjes.
Na afloop bedankte de voorzitter de Zon-
nebloem en zag ieder graag terug bij het 
verrassingreisje op dinsdag 15 mei. Infor-
matie  over de fiets- en wandeltocht komt 
als bijlage in de KBO - PCOB magazine.

KBO
Spelletjesmiddag

Lekker druk bezig zijn, daar is helemaal 
niks mis mee: werk, gezin, huis, vrijwilli-
gerswerk, hobby’s, familie en vrienden. 
Heerlijk, een vol leven. Maar… dat is alleen 
vol te houden als je ook genoeg ontspan-
ning  hebt. En dan bedoelen we niet even 
met een tijdschrift op de bank. Nee, dan 
bedoelen we échte ontspanning, tot in je 
diepste vezels. En die hebben we ervaren 
tijdens de CUP L avond op 13 april. 

Klankschalen
Een klankschalensessie is eigenlijk een 
soort ligconcert: je ligt (of zit, als je dat lie-
ver doet) lekker warm onder een dekentje 
en wordt ondergedompeld in een soort 
warm bad van klank en trilling die elke 
cel in je lijf lijkt te beroeren. De klankreis 
onder leiding van Ruth Wilgenhof uit 
Laren duurde 1,5 uur en 25 dames deden 
mee. Voor de meesten was dit een nieuwe 
ervaring. De één kon wat sneller en beter 
ontspannen dan de ander. Sommigen wa-
ren zelfs heel snel vertrokken en begonnen 
hun eigen klankconcert;-). Naderhand was  
iedereen heerlijk relaxed en hebben we 
gezellig nagepraat en thee en een drankje 
gedronken. 

Dit was de laatste avond voor de zomer-
stop. Op zaterdag 1 september organise-
ren we een hele gezellige en feestelijke 
avond samen met de Kjels. Houd deze 
datum alvast vrij, in de volgende Letter 
komen we erop terug! 
Wil je meer informatie over CUP L? Kijk 
op lettele.nl of op Facebook.

L e t t e r t j e s

Hier kunt u ook uw korte oproep 
plaatsen. Mail naar
redactie.deletter@gmail.com

> Gevonden in de Wichinksweg:  
zilveren armbandje met drie hart-
jes eraan. Informatie bij Marian de 
Brouwer, 551527 of (0620) 283 594.

 
> Dit jaar bestaat CAVV Zuid-Oost 

Salland 100 jaar. Wij zijn opzoek 
naar foto`s van vroeger van de 
ABTB Lettele Schalkhaar. Mocht u 
wat hebben liggen zou u dan con-
tact op willen nemen met kantoor 
Haarle

 (0548) 595 662
 of mailen naar
 info@zuidoostsalland.nl

Cup L: ontspannen tot in je vezels
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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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17 mei  Rhododendron wandeltocht op de Sprengenberg, Zonnebloem
25 mei  Samen eten
26 mei  Rhododendron wandeltocht 2018, De Koerkamp
28 mei  Klaverjassen in Kulturhus de Spil Maandag, aanvang 19.30 uur
  3 juni Pater Jan Brinkhofconcert, terras De Koerkamp, aanvang 11.00 uur
  4 juni  Wandelen in en rond Okkenbroek, Zonnebloem
  8 juni  Jeugd voetbalkamp, start is 8 juni 17.00 uur
16 juni  TVLettele, enkeltoernooi, tot 24 juni
19 juni  Passiflorahoeve, vlindertuinen Harskamp met lunch, Zonnebloem
22 juni  Jeffrey in Cultuurhuus Braakhekke Bathmen
29 juni  Samen eten
  4 juli  Wandelen in en rond Lettele, Zonnebloem
  6 juli  Kinderkookcafé

 Sluitingsdatum kopij Bezorging
 
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. Activiteiten vinden plaats in Kulturhus De Spil, tenzij anders vermeld.
Wilt u uw activiteit in De Letter? Meld hem dan aan op Lettele.nl. 

KONINGSDAG 27 APRIL 2018

De SECL vroeg de meiden van de Bosrand - 

Marit, Tamar, Jinke, Kiki en Merle - om voor 

Koningsdag dansjes op liedjes van Kinderen 

voor Kinderen in te studeren. Ze hebben 

dagen geoefend en dat was te zien. Het was 

prachtig!
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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


