
JAARGANG 37 | NUMMER 6
JULI 2018   

Het geheim van de Karmse
Lettele 3 pakt de dubbel

De kerk is er voor oud en  jong



2 •  • NUMMER 6 • JULI 2018

Hoe deze wagen er straks uitziet   blijft geheim, het ‘geheim van de Karmse’! Aan het werk zijn 
(van links naar rechts): Meike 
Meijerink, Roy Wichers Schreur, Kevin Daggenvoorde, Bianca Klein Koerkamp, Inge Klein Koerkamp, Sven Spikker.

Zomer in Lettele

Het lijkt erop dat ons een lange, warme 
en droge zomer te wachten staat. Regen is 
welkom, maar liever niet tijdens het zomer-
dagkamp of de kermis. Dat zou de pret wel 
drukken. 
De voorbereidingen voor de kermis liggen 
op schema en de wagenbouwers zijn er 
maar druk mee. Dankzij hen krijgen we dit 
jaar weer een optocht. Hoera! 
Naar verluidt is dit jaar het prijzengeld 
lager, maar het startgeld hoger. Daar moet 
over nagedacht zijn. Zou het niet nog 
mooier zijn als daarbij de opdracht meege-
geven was om zoveel mogelijk gebruik te 
maken van ‘sloopmaterialen’?  Dat maakt 
de uitdaging nog groter en de kansen nog 
gelijker. En het is ook nog eens goed voor 
het milieu. Misschien is recycling een goede 
suggestie voor het thema van volgend jaar? 

Loopgroepen
Het bouwen van een kermiswagen is een 
mooie uitdaging maar een familie-, buurt- 
of vriendengroep kan ook als loopgroep 
meedoen aan de optocht. Laat u niet ken-
nen, een brainstorm tijdens de barbecue 
levert zo een creatief idee op. En wat is 
een optocht zonder kinderen op versierde 
fietsjes en skelters? ‘Kom allemaal op’, zou 
ik zeggen. 
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Op verschillende plaatsen in het dorp wordt druk getekend, gezaagd, getimmerd, ge-

boord, gelast en geschilderd… Wagens voor de kermisoptocht. Een heuse competitie. 

Wie wint de eerste prijs? Hoe zien de wagens eruit? We verklappen niks, het is het 

geheim van de karmse.

in Lettele. Twan vindt die verjonging positief. ‘Het 
geeft een boel nieuwe energie en vernieuwings-
drang. En dat heeft het dorp kunnen merken. Het 
eerste jaar hebben we nog gewoon gedaan, maar 
het tweede jaar hebben we het roer stukje bij beet-
je omgegooid. Ik denk dat we de meest heftige be-
slissing hebben genomen in de geschiedenis van 
de Karmse: de zondagavond ging eruit. Dat heeft 
in het dorp voor heel wat protesten gezorgd. Dan 
zeiden ze tegen mij: “Twan, jij komt als import in 
het bestuur en dan pak je onze zondagavond af.” 
Dat was best heftig, maar het was niet mijn be-
slissing, het hele bestuur stond erachter. Er waren 
veel redenen om dat te doen. De belangrijkste was 
wel dat er een enorme dip in het feest zat: op zon-
dagmiddag lag alles stil. Mensen gingen naar huis, 
bijslapen, eten, douchen en kwamen ’s avonds te-
rug voor het feest.’ Jelme: ‘En dan ging het feest 
door tot in de hele late uurtjes, en behoorlijk onbe-
nullig. Er zijn ongetwijfeld nog steeds mensen die 
vinden dat hun zondagavond terug moet komen, 
maar ik geloof dat het dorp nu wel tevreden is met 
het feest op de zaterdagavond.’

Optocht
Jullie hebben wel lef. Een andere beslissing die het 
dorp op zijn kop zette was de beslissing van vorig 
jaar om de optocht niet door te laten gaan. Die 
deed voor sommige mensen echt pijn.
Twan: ‘Nu is iedereen weer blij dat het dit jaar wel 
doorgaat. Het was kennelijk nodig. Vorig jaar wa-
ren er echt te weinig aanmeldingen en de fanfare 
en de majorettes deden ook al niet meer mee. Het 
heeft de mensen wakker geschud, want dit jaar 
hebben we opnieuw veel aanmeldingen. Dat is voor 
iedereen goed. In de aanloop brengt het buurten en 
vriendengroepen bij elkaar en tijdens de optocht 

Opzet geslaagd: dit jaar zijn er weer meer dan 
genoeg aanmeldingen voor de optocht dus de op-
tocht gaat door! Dat was de vrolijke binnenkomer 
voor dit interview. De Letter spreekt met Twan 
Munster, voorzitter van de SECL, Jelme Klooster-
boer, bestuurslid van de SECL en Kevin Daggen-
voorde, pr-man van de JOL en – voor de gelegen-
heid – ook van de Karmse. De Letter spreekt met 
deze mannen omdat we wel eens willen weten hoe 
dat in zijn werk gaat, het organiseren van een ker-
mis. Nu zal half Lettele wel weten hoe dat toegaat, 
want half Lettele helpt mee bij het organiseren. 
Maar toch, de boel trekken is toch net iets anders 
dan een heleboel doen. Het wordt een gesprek 
over lastige beslissingen nemen, over verjonging, 
over vrijwilligers, over besturen en over de SECL 
als ‘leerschool voor het leven’.

Verjonging
Twan vertelt over de verjonging van het bestuur 
van de SECL. Zo’n vijf jaar geleden stapte het toen-
malig bestuur bijna in zijn geheel op. Het waren 
oudgedienden die veel gedaan hadden en het tijd 
vonden het stokje over te dragen. Toen kwam er op-
eens ruimte voor een club mensen die gemiddeld 
zo’n tien jaar jonger was. Het was, en is, een hech-
te groep die elkaar kent vanuit de jongerenvereni-
ging JOL of uit een van de vele andere activiteiten 

heeft iedereen plezier: de lopers én de kijkers. 
We hebben expres het thema opengelaten. Dus 
kom maar op, met je goeie ideeën! En ik weet wat 
de onderwerpen zijn van de wagens die gaan rij-
den. Dat wordt mij wel verteld, maar ik zeg hele-
maal niks! Dat is het geheim van de karmse.’
Jelme: ‘Nog zo’n beslissing: we bouwen de eerste 
dag wat rust in het programma zodat mensen bij 
kunnen praten. Er komen altijd oud-Lettelenaren 
speciaal voor de karmse naar Lettele en dan heb-
ben de mensen elkaar veel te vertellen.’ 
Twan: ‘En ook nog: dit jaar geen talentenjacht. 
Voor de talentenjacht moesten we op een gege-
ven moment bedelen om genoeg deelnemers te 
krijgen. En dan zijn het vaak dezelfde mensen die 
ja zeggen. Dan gaat de lol eraf. Nu heeft iedereen 
weer veel plezier in de pubquiz, dat wordt het eve-
nement van de vrijdagavond.’

De jeugd van Lettele
Kevin, jij bent van de JOL. Wat doe jij bij de ker-
misorganisatie van de SECL?
Kevin: ‘Ik zit in het bestuur van de JOL en ik zorg 
voor de pr. Twan vond kennelijk dat ik wel leuke 
verhaaltjes op Facebook zet, want hij heeft me 
daarvoor bij de organisatie van de kermis gehaald. 
Maar daar zit meer achter. Voorheen lagen al dat 
soort taken bij het bestuur van de SECL. Tussen de 
bedrijven door zaten Twan en Joris de Facebook-
pagina van de karmse bij te werken. Door dat soort 

taken meer te verdelen hebben we allemaal tijd 
om ook zelf mee te doen met de kermis.’
Twan: ‘Ik weet niet meer hoe ik in het bestuur van 
de SECL terecht gekomen ben. Ik weet wel dat 
toen ik tiener was, ik zonder nadenken en zonder 
daarvoor gevraagd te worden ging helpen bij het 
opbouwen van de kermis. Dat deed je gewoon, dat 
hoorde erbij. En dan komt van het een het ander. 
Je hebt samen plezier en als je dan gevraagd wordt 
voor het bestuur, dan doe je dat gewoon. Het was 
ook niet zo moeilijk. Als je meedoet, dan lopen vrij-
willigerstaken, commissietaken en bestuurstaken 
heel snel door elkaar heen. Maar, ik heb altijd ook 
de uitvoerende taken willen doen, want dat zijn 
de momenten waarop je plezier maakt met elkaar. 
Ondertussen moeten die bestuurlijke taken ook 
gedaan worden. Zo zijn we op de gedachten geko-
men om ze over meer mensen te verdelen.’
Jelme: ‘Door taken te verdelen en uit handen te 
geven, lukt het om de jeugd van Lettele weer bij de 
karmse te betrekken. Zo merken ze dat het leuk is 
om mee te doen en leren ze verantwoordelijkheid 
te nemen voor een gezamenlijke activiteit. En dan 
willen ze later misschien ook wel in een bestuur 
zitten.’
Twan: ‘In Lettele draait alles om vrijwilligers, ver-
enigingen, stichtingen en besturen. Als we het 
dorp net zo levendig willen houden als het altijd 
geweest is, dan komt iedereen wel een keer aan 
de beurt, als deelnemer, als vrijwilliger of als lid 

‘Het zijn vaak dezelfde 
mensen die ja zeggen.

Dan gaat de lol eraf.’

Gespot op de Lettelse kermis 
2017 (van links naar rechts): 
Hilde Bos, Lena Eijsker,  
Lynet Beltman, Sophie De 
Boer. Kjara Kleine Koerkamp 
en Danielle ten Have

Kom maar op… met je goede ideeën

Het geheim van de karmse
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van een bestuur. Alle verenigingen merken dat het 
steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. 
(Bijvoorbeeld de EHBO, die zit te springen om vrij-
willigers, zie verderop in de blad, red.) Er is – voor-
al voor de jeugd – ontzettend veel te beleven in de 
omgeving. Mensen hebben het voor het kiezen. 
Maar niets gaat voor niets, er zijn altijd mensen 
nodig die de kar willen trekken. 
Dat is echt wel iets wat wij als bestuur in ons vaan-
del dragen: jongeren laten merken dat het vooral 
leuk is om mee te helpen, dat het leuk is iets te be-
denken waar anderen plezier aan beleven en dat 
het goed is om een stukje van de verantwoorde-
lijkheid te dragen. Zo biedt Lettele een leerschool 
voor het leven.’
Kevin: ‘Ik zit nu in het bestuur van de JOL. Als je in 
de JOL een foutje maakt heeft dat niet zulke grote 
financiële gevolgen en er zijn ook geen kritische 
dorpsgenoten. Zo is de JOL een leuke proeftuin 
voor andere besturen.’

Veel handen maken...
Als deze De Letter op de mat ploft, hebben jullie 
nog een ruime drie weken. Er moet vast nog veel 
gebeuren…
Jelme: ‘Dat gaat helemaal goed komen. We hebben 
een goed draaiboek en veel handen maken licht 
werk. Vooral die handen zijn belangrijk. De op-
bouw van de kermis is altijd een hele happening. 
We doen het samen met een hele trouwe club van 
opbouwers. Die weten precies wat er moet gebeu-
ren en kunnen aanpakken. De opbouw heeft zo 
zijn eigen rituelen. Het is heel gezellig, we nemen 
een biertje en vieren het “kleintje kermis”. Voor-
al bij de opbouw zien we dat de club vrijwilligers 
langzaam maar zeker ouder wordt. Het wordt tijd 
dat de jongeren het gaan overnemen.’
Twan: ‘Daar gaan we een poging toe doen. Tij-
dens de kermisdagen moet de boel regelmatig 

verbouwd worden. Stoelen aan de kant, statafels 
in het midden, dat soort dingen. Daarvoor heb-
ben we een “sterke-mannencommissie” nodig. We 
vragen de oudste tieners om te helpen. Dan hoe-
ven ze echt niet drie dagen paraat te staan. Een, 
misschien twee keer een paar uur. We laten mooie 
T-shirts drukken, dat helpt vast.’
Jelme: ‘En de bar, het is altijd wel een klus om het 
rooster vol te krijgen. Ik wil nog wel eens zeggen 
dat het ook leuk is om te doen met een hechte 
vriendengroep. De handbalmeiden zijn altijd heel 
trouw én fanatiek. Die zie je samen echt een leuke 
avond hebben achter de bar.’

Trekt de kermis ook mensen uit de omgeving?
Twan: ‘Je ziet wel eens mensen van buiten, maar 
niet veel. De kermis is een behoorlijk besloten 
feest. Daar is wel over gesproken en we hebben 
geprobeerd de kermis – en dan met name de za-
terdagavond – ook naar buiten te promoten,  maar 
nog met onvoldoende resultaat. We hebben sa-
menwerking opgezocht met kermisbesturen in de 
buurt. Ondertussen rekenen we wel op de Lette-
lenaren en dat gaat vast lukken. Als ik hoor hoe-
veel mensen met hun vakantieplannen rekening 
houden met de kermis, dan wordt het volle bak. De 
heftigste beslissing die we als bestuur kunnen ne-
men is het verplaatsen van de datum. Ik verwacht 
niet dat we dat ooit gaan doen.  

  Gespot op de Lettelse kermis 2017
(van links naar rechts): William Brinkhof, 

Jeroen Hondsharst en Antoon Haarman 

‘We zien dat de club vrijwilligers 
langzaam maar zeker ouder 
wordt. Het wordt tijd dat de 
jongeren het gaan overnemen.’
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Lettele kijkt met recht trots terug op afgelopen voetbalseizoen. Dat we de derby tegen 

Bathmen verloren, zijn we inmiddels al lang weer vergeten. Lettele 3 maakte alles goed 

door kampioen te worden en de beker te winnen. De dubbel pakken, heet dat.

VV Lettele is blij met de jeugd

Lettele 3 pakt de dubbel!

door het jaar heen leverden spelers van het 2e tot 
het 5e en zelfs jeugdspelers hun bijdrage aan het 
door blessures geteisterde team.

Geen enkele rode kaart
Nog een paar weetjes, verzameld door onze hoofd-
trainer Dirk Beldman. In de 55 wedstrijden die Let-
tele 1 en 2 speelden, viel geen enkele rode kaart en 
slechts één schorsing voor één wedstrijd. Er is waar-
schijnlijk geen vereniging die daar aan kan tippen! 
Dat zegt iets over de mentaliteit en sportiviteit in 
Lettele. Daar zijn we trots op, maar daar moeten we 
in alle teams, jeugd en senioren, steeds hard aan blij-
ven werken. 
Nog een leuk feitje: Dennis Oosterwijk liep dit sei-
zoen het meest van alle spelers op het trainingsveld. 
Van de 75 trainingen miste hij er slechts eentje! 
We kijken tevreden terug op het afgelopen sei-
zoen. Alweer bijna een jaar geleden namen we het 
gerenoveerde hoofdveld opnieuw in gebruik. Met 
een spiksplinternieuwe omheining en een verbe-
terde grasmat. De beelden die gemaakt zijn met 
een drone (en die nog vaak langs komen op het 
informatiescherm in de Huskamer) tonen ons hoe 
prachtig het gehele complex erbij ligt. Het is iets 
waar we geweldig trots op mogen zijn in ons dorp 
Lettele. 

Het komend seizoen
Wat gaat het komende seizoen ons brengen? 
Natuurlijk hopen we weer op goede sportieve 
prestaties op het veld. Samen met alle leden, al 
onze vrijwilligers, sponsoren, donateurs en sup-
porters gaan we er weer een prachtig sportief en 
gezellig voetbalseizoen van maken. We zijn blij 

dat we weer een JO19 hebben (zeg maar het A elf-
tal), want het spreekwoord is nog steeds: wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst. We zijn bovendien 
enorm blij met onze jongste spelers, die zich goed 
ontwikkelen met de nieuwe spelvormen van de 
KNVB. Jammer genoeg moeten we komend sei-
zoen het met een seniorenelftal minder doen. Dat 
dan weer wel. 
Naast het hebben van spelplezier moet iedereen 
zich fijn, prettig en veilig voelen bij onze vereni-
ging. Dat geldt voor jong en oud. Wij gaan het 
komende jaar hier met elkaar verder aan werken 
door een veilige sportvereniging te zijn en vooral 
te blijven!

 Spelers  Senioren  Junioren

 Aantal teams  5  7

 Aantal voetballers  84  94 (waarvan 3 meisjes)

 

 Doelpunten  Voor  Tegen

 Thuis  464  341

 Uit  346  380

 

 Winst&verlies  Winst  Verlies

 Thuis  57,%  45%

 Uit  35%  45%

Het afgelopen seizoen hebben we een inventari-
satie bij onze leden en bij ouders van jeugdleden 
gedaan. Een inventarisatie naar het willen doen 
van vrijwilligerswerk bij onze voetbalvereniging. 
Veel leden doen al vrijwilligerswerk en enkele le-
den zelfs heel erg veel. De vereniging wordt kleiner 
maar alle taken moeten wel worden uitgevoerd. 
Dus roepen we met klem leden en ouders op die 
nog niet zoveel voor onze vereniging doen, zich 
verantwoordelijk te willen voelen en mede door 
hun inzet de vereniging goed draaiende te houden. 
De uitkomsten van de inventarisatie gaat hopelijk 
leiden tot meer betrokkenheid en inzet.  

Wij houden hierdoor de goede aansluiting tussen 
het eerste en het tweede in stand. Het eerste elf-
tal speelde wederom nacompetitie. En dat kun je 
alleen bereiken als je het hele seizoen goed pres-
teert en dus bovenin mee doet om promotie. Acti-
via was uiteindelijk de terechte kampioen. Lette-
le werd helaas in de nacompetitie uitgeschakeld 
door Turkse Kracht. Dat is geen schande, maar 
stiekem hadden we toch op meer gehoopt en het 
wedstrijdverloop was ernaar dat het ook zo maar 
had gekund. 

 Spelers  Senioren  Junioren

 Aantal teams  5  7

 Aantal voetballers  84  94 (waarvan 3 meisjes)

 

 Doelpunten  Voor  Tegen

 Thuis  464  341

 Uit  346  380

 

 Winst&verlies  Winst  Verlies

 Thuis  57,%  45%

 Uit  35%  45%

Dan het derde elftal, met afstand hét team van 
dit seizoen. In de allerlaatste wedstrijd van het 
seizoen moest het in Lettele beslist worden te-
gen Markelo 4. Alleen bij winst zou het team 
kampioen worden. Bij rust nog 0-0, dus moest 
het na rust gebeuren. Het werd 1-0 en 2-0 dus pri-
ma. Lettele vergat de allesbeslissende 3-0 te ma-
ken. Vervolgens scoorde Markelo 2-1 en kreeg in 
de slotfase nog een paar goede kansen. Zoals ze 
zo mooi zeggen: het was echt billenknijpen! De 
ontlading na het laatste fluitsignaal was groot. 
Daarmee was de koek nog niet op: drie dagen la-
ter stond de finale van het bekertoernooi op het 
programma, tegen Zwolle 4 in Hellendoorn. Nog 
in de kampioensvorm werd ook de beker behaald. 
De dubbel, heet dat in voetbaljargon. En laat dat 
nu een resultaat zijn dat nog nooit eerder in de rij-
ke voetbalgeschiedenis van vv Lettele sinds 1933 
is gebeurd! Klasse mannen! Het behalen van de 
dubbel was niet alleen een prestatie van het der-
de elftal, maar van de gehele vereniging. Immers, 

Is Lang leve het gemak van de digitale informatie! 
De papierwinkel en rompslomp van de met pen op 
doorslagpapier in te vullen wedstrijdformulieren 
is al een paar jaar geleden afgeschaft. Het invullen 
van de formulieren met behulp van de laptop was 
een hele verbetering. Maar sinds enige tijd is het 
nog simpeler: in een App op je telefoon selecteer je 
per team de spelers, de leider, de grensrechter en 
de scheidsrechter. De scheidsrechter vult de eind-
stand in en de bijzonderheden zoals eventuele gele 
kaarten en klaar is Kees! Maar helaas, niet iedereen 
is even digitaal vaardig, terwijl we wel verplicht 
worden er gebruik van te maken. Denk maar eens 
aan alle gegevens die de overheid digitaal aangele-
verd wil hebben. Gelukkig helpen de bibliotheken 
in Nederland de burgers hierin. En wij in Lettele 
hebben natuurlijk De Computerdokter!
De digitalisering levert ook mooie gegevens op. 
Op deze pagina’s zie je een aantal resultaten van 
het afgelopen seizoen van onze voetbalvereni-
ging. Het gaat hierbij om alle senioren en jeugd-
teams. Op onze mooie jeugdafdeling komen wij in 
een volgende Letter wat uitgebreider terug. 

Geweldig gedaan
De vijf seniorenteams hebben het dit seizoen ge-
weldig gedaan. Het vierde en vijfde elftal deden 
mee in de subtop maar wisten net niet aan te ha-
ken bij de strijd om het kampioenschap. Het twee-
de zit in een hele zware klasse, maar heeft zich 
keurig weten te handhaven. Daar zijn we in de 
vereniging heel trots op, want bij veel verenigin-
gen speelt het tweede team op een lager niveau. 

DOOR GERARD HUIS IN ‘T VELD

 Spelers  Senioren  Junioren

 Aantal teams  5  7

 Aantal voetballers  84  94 (waarvan 3 meisjes)

 

 Doelpunten  Voor  Tegen

 Thuis  464  341

 Uit  346  380

 

 Winst&verlies  Winst  Verlies

 Thuis  57,%  45%

 Uit  35%  45%
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maaiers, kettingzagen, heggenscharen en 
bosmaaiers

Agroshop   Tuin en park   Technische dienstverlening

De Liberation Route Europe is een in-
ternationale herdenkingsroute die be-
langrijke mijlpalen uit de bevrijding 
na WO-II met elkaar verbindt. De rou-
te voert langs de belangrijkste regio’s 
tijdens de opmars van de westelijke 
geallieerden vanaf Zuid-Engeland 
naar de stranden van Normandië, de 
Belgische Ardennen, Zuid-Oostelijke 
provincies van Nederland, het Hürt-
genwald en Berlijn en eindigt in Pool-
se stad Gdańsk. 
De Liberation Route Overijssel is on-
derdeel van het Nederlandse deel van 
de Liberation Route Europa. De Neder-
landse route voert via Noord-Brabant, 
Nijmegen, Arnhem en Overijssel rich-
ting Berlijn. Deze gebieden speelden 
aan het einde van WOII een hoofdrol 
op het wereldtoneel. Over het Overijs-
selse stuk leest u hieronder meer.

7 Overijsselse gemeenten
Enkele jaren terug kwam, na Gelder-
land, Overijssel aan de beurt om ver-
volg te geven aan de uitbreiding van 
de Liberation route Nederland. Zeven 
Overijsselse gemeenten waar tijdens 
de bevrijding zeer indringende ge-
beurtenissen hebben plaatsgevonden, 
kwamen in aanmerking om opgeno-
men te worden in de route en werden 
financieel ondersteund. Elke gemeen-
te kon een plek voordragen met uitge-
breide omschrijving van waarom juist 
die plek speciaal in de herinnering 
moest blijven. In de gemeente Deven-
ter zijn een drietal plaatsen in beeld 
gebracht, onder andere het Twentol 
monument waar zes jonge verzets-
mensen zijn omgekomen, de bom-
bardementen van de IJsselbrug en 
de Oxerhof waar gevangenen op het 

Met de fiets of auto langs gedenkwaardige plaatsen

Liberation Route Overijssel

laatste moment voor de bevrijding op 
gruwelijke wijze zijn vermoord.
In elk van de zeven deelnemende ge-
meenten werd een plaats aangewezen 
voor een zogenaamde Luisterplek. Op 
deze plek, in de vorm van een grote veld-
kei, kan men met behulp van een speciale 
scancode een indrukwekkende gebeurte-
nis beluisteren via de smartphone.
 
Fiets- en autoroutes
Aan de hand van informatie over spe-
ciale plekken die te maken hebben 
met de bevrijding of de oorlog zijn een 
viertal fietsroutes gemaakt van 50 á 
60 km. Daarnaast is er nog een speci-
ale autoroute door Salland en Twente 
van 230 km. De V1 Lanceerplaats aan 
de Oerdijk ligt ook aan een route. 
Een vervolg hierop is de te maken 
route langs alle specifieke plaatsen in 
de gemeente Deventer, die te maken 
hadden met de oorlog. Meer informa-
tie is te vinden op visitoost.nl/libera-
tionroute. Op 7 april is de eerste folder 
overhandigd aan de minister van De-
fensie op het infocentrum van de Ca-
nadese begraafplaats in Holten. 

Dorpsarchief 
Vanuit   het Dorpsarchief  is  Henk Haver-
kamp betrokken bij de Deventer werk-
groep. Het archief heeft ook folders met 
fiets- en autoroutes.  

Pas geleden nog, op 4 mei tijdens de dodenherdenking, hebben we de 

slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. In Lettele her-

denken we speciaal de drie Canadezen die tijdens de gevechten voor 

de bevrijding van Lettele zijn gesneuveld. In heel Europa wordt aan-

dacht besteed aan de bevrijding. Een heel speciale manier waarop u 

dat kunt meebeleven is door (stukken van) de Liberation Route – of 

bevrijdingsroute – te bereizen. DOOR HENK HAVERKAMP

Veel informatie is te vinden op de 
website liberationroute.nl
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Ecologisch leven en tuinieren
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Er zijn heel wat manieren om je tuin en de ‘versteen-
de omgeving’ in stad en dorp natuurvriendelijker te 
maken. Jeany en Victor Munster – ze wonen in de 
oude gemeenteschool aan de Oerdijk – hebben in hun 
tuin verschillende ‘ecologische oplossingen’ toegepast. 
Op 2 juni stelden Jeanny en Victor hun tuin open voor 
publiek, ze deden mee aan de ‘open tuindag’ van Velt. 
Jeanny en Victor maken van hun tuin een gezonde, 
eetbare en diervriendelijke tuin waar kinderen zeer 
welkom zijn om te spelen en te leren. Elke zaterdag ko-
men er kinderen uit het dorp ‘helpen’. Al spelend leren 
zij om te gaan met kippen, honden, varkens, cavia’s en 
ezels. Op deze pagina een indruk van de ecologische 
toepassingen in hun tuin. Als u meer informatie wil 
over ecologisch tuinieren, kijk dan op velt.nu.
Dank aan Annie Aarnink, zij maakte de foto’s.

Sedum op de platte daken

Een sedumdak is eigenlijk gewoon een 

dak waar sedum overheen groeit. Sedums 

zijn  vetplanten. Plantjes die vocht opne-

men in hun bladeren. Die sedumplantjes 

zijn zo sterk dat ze tegen langdurige 

droogte en warmte kunnen en niet bang 

zijn van een flinke regenbui.

Vergroenen/verzachten 

Weg met de tegels in de tuin en openbare 

ruimten! Gebruik grind, schelpen of hout-

snippers! Dat is goed voor de waterhuishou-

ding en zorgt voor een prettiger klimaat.

Composttoilet

Een composttoilet is een toilet waarbij 

gebruik wordt gemaakt van biologische 

processen om uitwerpselen om te zetten 

in organisch compost. In de composttoilet 

in de tuin van Jeanny en Victor zit stro en 

zaagsel om de mest op te vangen. Bacteriën 

breken de mest af tot mineralen en voe-

dingsstoffen. Na een jaar verteren kan het 

op de composthoop. Op deze manier spoe-

len we geen kostbare voedingsstoffen door 

de riolering en hoeven we geen mineralen 

uit andere landen te halen.

Je hóéft geen zeep te gebruiken. Zeep en 

allerlei andere huishoudproducten spoe-

len narigheid in het riool. Tegenwoordig 

zitten er zelfs microplastics in de was-

middelen en de (zonnebrand)crèmes.

Wadi’s

Een wadi is eigenlijk een droge rivier-

bedding waar in de regentijd het water 

opgevangen wordt. Voor ons is het een 

bufferings- en infiltratievoorziening die 

tijdelijk kan vollopen met hemelwater als 

het erg hard regent. Goed voor de water-

huishouding en vergroening.

De tipi-tent

Een tuin moet ook leuk zijn 

om in te verblijven, of te 

kamperen!

Dieren als personeel 

Jeanny laat de ezels werken als gras-

maaier en als je de varkens elk jaar op een 

ander stukje grond huisvest, dan ploegen 

zij de boel weer om en komt er nieuw 

microleven in de bodem.

Plantaardige schuttingen en omheiningen

Jeanny en Victor gebruiken onbewerkt 

hout, wijnbes en meidoorn als omheining. 

Zo’n omheining geeft ruimte aan vogels 

en kleine dieren en je hebt er geen geïm-

pregneerd hout voor nodig!

Boomspiegel

De boomspiegel is de ruimte rondom 

de boomstam die meestal vrij wordt 

gehouden. Via de boomspiegel krijgen 

de wortels voldoende lucht en water. 

Deze ruimte onder de boom kunt u goed 

beplanten. In de stad fleuren ze het 

straatbeeld op. Vaak ‘adopteren’ en onder-

houden de omwonenden in de straat de 

boomspiegels.
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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 

Uitje met de Zonnebloem: de Vlindertuin

EHBO luidt de noodklok
Er worden veel leuke evenementen in de dorpen Lettele en Okken-
broek georganiseerd, maar de gemeente wordt steeds strenger in het 
hanteren van de regels in verband met de veiligheid. De gemeente 
stelt de aanwezigheid van gecertificeerde EHBO’ers verplicht voor 
het verkrijgen van een vergunning. Als vereniging werken wij daar 
graag aan mee. Maar helaas: we hebben echt te weinig gecertificeerde 
EHBO’ers. We krijgen het niet meer rond!

In vier auto’s reden we naar 
de Veluwe op dinsdag 19 juni. 
De gasten van de Zonnebloem 
Lettele en Okkenbroek gingen 
genieten van de vlindertuin 

EHBO-diensten
Jaarlijks worden er bij de 
EHBO-vereniging Lettele-Ok-
kenbroek zeker 85 ‘diensten’ 
aangevraagd. Daar zijn wij na-
tuurlijk heel blij mee, want daar 
zijn we voor. Jammer genoeg 
maar ons ledenaantal is helaas 
de afgelopen paar jaar behoorlijk 
teruggelopen en er komt geen 
nieuwe aanwas. Op dit moment 
hebben wij ongeveer 20 leden 
die ook daadwerkelijk kunnen 
staan bij de vele evenementen. 
Daarom hebben wij, tot onze 
grote spijt, een aantal aanvra-
gen moeten afzeggen. Aan het 
enthousiasme bij onze leden ligt 
het niet, maar wij hebben ook de 

verantwoordelijkheid om onze 
hulpverleners te beschermen 
en ervoor te zorgen dat er geen 
te zwaar beroep op hen wordt 
gedaan. 

Iedere seconde telt!
EHBO is zo saai hoor je nog wel 
eens zeggen. Het zal je naaste 
maar zijn die acuut jouw hulp 
nodig heeft of dat jezelf in een 
levensbedreigende situatie 
terecht komt en er is niemand in 
de buurt die weet wat hij moet 
doen. Want iedere seconde telt! 
Het is dus helemaal niet saai als 
je levensreddende handelingen 
kunt verrichten en je daarbij je 
verantwoordelijk wilt nemen. 

Daarom is het ook zo belangrijk 
dat zoveel mogelijk mensen 
eerste hulp kunnen verlenen.

Ieder lid telt!
Om die reden wordt  in het 
najaar weer een beginnerscursus 
EHBO gestart. De cursus omvat 
ook Eerste Hulp bij Kinderen, 
Reanimatie en het werken met 
de AED. Zo heeft u een compleet 
geldig diploma. Daar zullen 
familie, vrienden, buurtbewo-
ners maar ook onbekenden die 

u eerste hulp kunt geven, heel 
blij mee zijn. Vergeet daarbij de 
dorpen zelf niet, dan kunnen de 
evenementen gewoon vanuit 
beide dorpen door onze eigen 
mensen bemand worden. Want 
helpen, doe je samen.
Geef je op door een e-mail te 
sturen naar: ehbo-lettele@live.
nl. Nog geen lid, maar heeft u al 
wel een EHBO-diploma neem 
dan contact met ons op. Heeft u 
nog vragen? Mail ze gerust naar 
ehbo-lettele@live.nl.

Passiflorahoeve in Harskamp. Er 
waren ook veel wilde bloeiende 
bloemen, zoals fuchsia’s en 
orchideeën, waar de rupsen en 
vlinders van eten. De vlinders, 

groot en klein, in hun prachtige 
kleuren stalen de show. Een gids 
vertelde over het vervellen van 
de rupsen, het poppen en het 
uitkomen van dag- en nacht-

vlinders. Dat was interessant.  
Natuurlijk was er tijd voor een 
lekkere lunch en koffie met 
gebak. Kortom, het was een 
heerlijke dag.
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In het najaar zal het sociaal team in De Spil 
weer het inloopspreekuur houden op 24 
oktober en 28 november van 10 tot 12 uur.

Inloopspreekuur
Sociaal Team

Klank doet wat met je
Onze ouderen bij de dagbesteding hebben een heel bijzondere creatieve ochtend gehad. Ze kregen bezoek 
van Carla Thierry van Klareson Klanksmederij. Zij is gefascineerd door de werking van klank en ritme. 
Als klankensmid ontwikkelt en creëert zij ambachtelijke klankkunst die op verschillende manieren effect 
hebben op ons dagelijkse leven.

Carla is van oorsprong fysiothe-
rapeut en wilde wat extra’s doen 
naast haar vak. Ze kwam met 
dementerende ouderen in aan-
raking en ontdekte dat zij vaak 
heel alert en positief reageren op 
klank. Muziek en klanken doen 
veel met mensen. Bekend is dat 
slechthorenden ook klanken 
waarnemen, niet via het gehoor 
maar door gevoel. 
Na het leren van koper kloppen 
en smeden is ze begonnen met 
het zilveren bestek van haar 
moeder te bewerken. Dit heeft 

heel wat mooie en bijzondere 
klankinstallaties voortgebracht.

Prachtige geluiden
Carla liet onze ouderen vanuit 
verschillende metalen en diverse 
soorten hout prachtige geluiden 
horen en ervaren. Zo heeft Carla 
bijvoorbeeld een oud verkeers-
bord omgetoverd tot een waar 
klankinstrument. Een ander 
instrument wat ze gemaakt 
heeft is gevuld met zaadjes en 
daarmee konden we zelfs de 
branding van de zee horen. Elke 

Op 15 mei om negen uur vertrokken we vanaf café Spikker met 35 per-
sonen richting onbekende bestemming. Onze dorpsgenoot Annemarie 
Duteweert van YourTravel heeft deze dag helpen organiseren. Zij 
maakte een paar foto’ s van onze groep, wenste ons een fijne dag en 
zwaaide ons uit. We reisden in een gloednieuwe bus met onze chauf-
feur Mick naar Luttelgeest. Hier aangekomen werd voor ons koffie 
met gebak geserveerd.

houtsoort of metaal heeft zijn 
eigen klank. Belangrijk hierbij 
is, dat de vorm, de bewerking 
en compositie bepalen hoe 
de werking en kracht van het 
instrument is. 

Een heus concert
Na verschillende instrumenten 
gehoord te hebben, mochten onze 
ouderen aan de slag. Eerst hebben 
ze druk geoefend en aan het eind 
een heus concert gegeven. Dat 
was nog eens creatief, en talent 
hebben onze ouderen zeker! 

KBO: verrassingstocht

Orchideeën Hoeve
De Orchideeën Hoeve in Luttelgeest is een tropische tuin van 25.000 
m[2] groot met vele kleurrijke tropische bloemen en planten. Ook zijn 
er duizenden vlinders te bewonderen; het is de grootste vlindertuin 
van Europa. Na al die bloemenpracht te hebben gezien, stapten we 
weer in de bus voor onze volgende bestemming.

KBO: fietstocht
De KBO organiseerde dit jaar 
voor de derde keer ‘s avond een 
fietstocht voor alle leden, jong 
of oud, die graag mee wilden 
fietsen. We vertrokken op 21 juni 
om 18.30 uur vanaf het kerk-
plein, met 12 personen richting 
‘t Pannenkoekhuis, daar sloten 
twee personen bij ons aan.

Golfclub De Hoek
Via rustige wegen en fiets-
paadjes kwamen we bij onze 
koffiestop aan. Hier was nie-
mand van ons eerder geweest, 
het was in Diepenveen bij 

Golfclub De Hoek. Die golfclub 
is opgericht in 1934 en heeft nu 
een baan met 18 holes, waar nog 
een wedstrijd gespeeld werd die 
avond. Het was heerlijk toeven 
onder de heaters op het terras, 
met koffie en gebak en het 
mooie uitzicht over de golfbaan.

Na een half uurtje stapten we 
weer op de fiets, om via nog 
voor velen niet zo bekende 
paadjes, naar huis terug te 
fietsen. We waren om ongeveer 
21.30 uur weer terug in Lettele 
en hadden toen ongeveer 25 km. 

gefietst, met iets regen en kou 
op de terugweg.
Het was een mooie fietstocht, 
uitgezet door een bestuurslid 

• 22 augustus: Wandeltocht 
met Agnes Neimeijer op 
landgoed het Rozendael in 
Heino.

• 5 september: Opening van 
het seizoen met pastoraal 
werker Harry Bloo in zaal 
De Koerkamp.

• 3 oktober: Eric Stegink 
van “Piggy’s Palace” in 
zaal De Koerkamp.

• 7 november: Joop Blaauw, 
oud huisarts in Bathmen 
in zaal Spikker.

• 17 december: Kerstmiddag 
met ‘Het Koor Zonder 
Naam’ in zaal: Spikker. 

Najaars-
activiteiten

van onze KBO, en ondanks het 
niet zo mooie weer en de we-
reldkampioenschappen voetbal 
op tv toch zeer geslaagd

Giethoorn
Via Vollenhoven (bekend om zijn mooie bloemencorso), en Sint 
Jansklooster, gingen we naar Giethoorn waar voor ons een heerlijk 
drie-gangen menu werd geserveerd bij restaurant de Rietstulp.
Om drie uur zijn we daar in een rondvaartboot gestapt en hebben 
mede door de mooie en goede uitleg van de schipper veel over de 
omgeving gezien en gehoord.

Geniet van de zomer!

Wat er in Lettele gebeurd 

is, leest u in De Letter van 

september.

Om vier uur vertrokken we weer uit Giethoorn richting Lettele, waar 
we om kwart voor zes terug waren. Jan bedankte onze chauffeur en 
wenste iedereen wel thuis.
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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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veel pret op het handbalkamp

Het 1e Wim Haverkamp volleybaltoernooi

Vrijdag 1 juni vertrokken we met 32 enthou-
siaste jeugdleden van de handbal naar het 
Troephuis in Holten voor ons tweejaarlijkse 
handbalkamp. Binnen enkele minuten lagen 
de slaapzalen bezaaid met slaapzakken, 
kussens, tassen en kleren. Vroeg op de avond 
begonnen we met het weekendspel: de 
laddercompetitie. Wie aan het eind van het 
handbalkamp op de hoogste trede van de lad-
der zou staan, wint het spel. Je kon omhoog 
klimmen door een hoger geplaatst jeugdlid 
uit te dagen voor een spel. De E-jeugd liet 
zich niet kennen en de meiden uit de A wer-
den onmiddellijk uitgedaagd. Daarna was 
het tijd voor een paar potjes levend Cluedo, 
met als afsluiter levend kwartet.

Vol energie
De volgende ochtend zat iedereen om 9 uur 
weer vol energie aan tafel om onze F-jes te 
verwelkomen die de zaterdag met ons kwa-
men meebeleven. Na het gezamenlijke ont-
bijt gingen de leden in groepjes op pad voor 
een fotospeurtocht. De route konden ze 
vinden met behulp van foto’s, en onderweg 
waren opdrachten te vinden waarbij zelf 
foto’s moesten maken. Dit leverde diverse 
creatieve foto’s op. Een groep kreeg het voor 
elkaar om een foto te maken bij iemand op 
het balkon. Slim, want de opdracht was een 

groepsfoto te maken waarbij niemand met 
de voeten op de grond zou staan. 

Optredens bij het kampvuur
Tussen de middag hebben we een broodje 
knakworst gegeten. In het naastgelegen 
weiland waren twee handbalvelden 
uitgezet, één voor veldhandbal en één 
voor tchoukhandbal! Na anderhalf uur 
handballen, zaten we om drie uur met zijn 
allen klaar om de EK-kwalificatiewedstrijd 
van het Nederlandse team te kijken. Toen 
de lekkere barbecue op was, was het voor 
de F-jes tijd om weer naar huis te gaan. De 
rest van de jeugdleden heeft genoten van 
een aantal optredens bij het kampvuur en – 
omdat het zo leuk was – nog een keer levend 
kwartet. Voor de oudste jeugd stond er nog 

een avondspel op het programma, met een 
escape room en dropping!
Met hier en daar toch wat vermoeide 
gezichten en wat kleine oogjes, zat iedereen 
op zondag weer fris aan het ontbijt. Daarna 
spullen inpakken, zodat de leiding kon be-
ginnen met de grote schoonmaak. De jeugd 
ging ondertussen starten met de zeskamp. 
Met het stokvangspel, pedalo’s, het vliegend 
tapijt, de wereldbal, de skippyslang en 
boter, kaas en eieren werden fanatiek 
zoveel mogelijk punten gehaald. Met een 
lekkere bak patat werd Handbalkamp 2018 
afgesloten.
De handbalkampcommissie bedankt alle 
sponsoren en vrijwilligers ontzettend voor 
hun bijdrage. Onze jeugdleden hebben enorm 
genoten op dit geweldige handbalkamp!

‘Voor de winnaars van het 1e Wim Haverkamptoernooi, na deze 
mooie zonnige dag een lekkere koude douche, een warme attentie. 
Aangeboden door Wim en Ria Haverkamp. Veel volleybalplezier de 
komende tijd en een hartelijk dank voor de organisatie/bestuur!
Ria Haverkamp.’

Deze tekst ontvingen wij als organisatie van Ria Haverkamp. Ria 
had handdoeken laten bedrukken met de tekst ‘Het 1e Wim Haver-
kamp volleybaltoernooi, 1 juli 2018’ om uit te delen aan de spelers 

van het winnende team. Het toernooi is gewonnen door het team 
Lets Play, dat in de finale uitkwam tegen het team Living Colours. 
Wim en ook Ria zijn en waren geen personen om op de voorgrond 
te treden. Door deze handdoeken als prijs beschikbaar te stellen, 
geven Wim en ook Ria aan zeer vereerd te zijn dat het Dorpsvolley-
baltoernooi weer nieuw leven is ingeblazen. Twee weken voor het 
overlijden van Wim heeft de organisatie Wim persoonlijk gevraagd 
of hij akkoord was met de naamgeving van het toernooi. Hij zei 
volmondig: ‘Prima.’
Ria zei vandaag dat Wim op een wolk meekeek naar het toernooi 
dat naar hem vernoemd is. Opgemerkt moet wel worden dat de 
lucht vandaag strak blauw was. Maar een ieder voelde de geest 
van Wim boven het toernooi hangen en zeker op het moment dat 
de handdoeken uitgedeeld werden die Ria namens Wim en haar 
zelf beschikbaar stelde als prijs voor de winnaar.

Veel deelnemers lieten blijken dat zij blij waren dat het bestuur 
het volleybaltoernooi opnieuw heeft georganiseerd. De datum 
voor 2019 is vastgesteld op zondag 30 juni.
Wij als bestuur hopen dat het succes van dit jaar herhaald kan 
worden met nog meer deelnemende teams!
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Herenfiets
Gerda heeft haar bepakte herenfiets bij 
zich. Ze kiest bewust voor een herenfiets 
want als ze in haar tentje ligt en er staat een 
herenfiets, dan voelt dat toch veiliger. De fiets 
heeft 29-inch-banden, een lederen zadel en 
27 versnellingen. Haar tassen moet ze heel 
praktisch inpakken, want alles moet mee: 
tent, gaspitje, pannetje en bordje van alumini-
um, kleding, biologische zeep die voor alles 
te gebruiken is, dagboekje, muskietennet en 
zelfs een klein plaspotje, zodat ze nachts de 
tent niet uit hoeft. En natuurlijk fietsrepara-
tiespullen met een Simson-plakdoosje. 
Gerda fietst 120/140 km per dag en op moei-
lijke dagen met slecht weer en lastige wegen 
zo’n 75/80 km per dag. Op haar tochten maakt 
ze geen gebruik van GPS, ze rijdt op een kaart 
en een kompas.  Gerda heeft op haar fiets vele 
landen bezocht en wij mochten kiezen over 
welk land ze zou vertellen. Het werd Alaska. 

Beren op de weg
Alaska is een gevaarlijk land met echte 
beren op de weg. In kleine winkeltjes 
en op campings wordt Gerda hiervoor 
gewaarschuwd. In haar eentje ontmoet 
ze veel bijzondere mensen, zoals een man 
die de pijpleidingen van Alaska/Canada 
moet inspecteren. Ze is een tijdje met hem 

Reisverhalen van Gerda Marsman

Alaska

DOOR DINY MEIJERINK

Missie van Paulien Bos-Elders

Sint Maarten
Op de ZijActief-avond van 19 april vertelde plaatsgenoot Paulien Bos-El-

ders over haar missie naar het verwoeste Sint Maarten. Paulien werkt al 

30 jaar bij de politie waarvan de laatste 8 jaar als zedenrechercheur.

In oktober 2017 verwoestte 
orkaan Irma grote delen van 
Sint Maarten. Nederland heeft 
een leveringsplicht van hulp 
bij rampen in ons Caribische 
gebied. De politie in Nederland 
werd gevraagd voor assistentie 
op het eiland en Paulien heeft 
zich hiervoor aangemeld. Toen 
Paulien in november 2017 aan-
kwam was er veel verwoest en 
er was geen stroom, geen water, 
er vonden plunderingen plaats, 
er was geen bevoorrading en 
geen auto had nog hele ruiten. 
’s Avonds om 7 uur was het er 
helemaal donker, immers, er 
was geen stroom.

Orde op zaken
De Nederlandse politie was in 
Jordan Village gestationeerd. 
Paulien deelde er een apparte-
ment in een huis waar normaal 
Amerikaanse studenten wonen 
en die na de orkaan terugge-
gaan waren naar Amerika. 
De Nederlandse politie werkt 
samen met de plaatselijke 
politie. Het politiebureau van 
waaruit gewerkt werd, was 
maar gedeeltelijk bruikbaar 
door de grote verwoesting. 
De taak van Paulien en haar 
collega’s van het Nederlands 
politieteam was orde op zaken 
te stellen. Paulien deed bijvoor-
beeld samen met een team een 
onderzoek bij een moordzaak. 
Daarnaast was ze betrokken bij 

jeugdzaken en kinderporno, die 
op Sint Maarten grote proble-
men vormen. Paulien moest ook 
nachtdiensten draaien en droeg 
verantwoording voor de uitgifte 
van de dienstauto’s en wapens. 
Je komt veel armoede tegen als 
je huiszoeking doet, vertelde 
Paulien, maar ze kwam ook op 
luxe locaties. De verschillen in 
rijkdom zijn groot.

Nieuwe scheuten
Toen Paulien aankwam op Sint 
Maarten, waren de toppen uit 
de palmbomen gewaaid. Tegen 
de tijd dat ze weer vertrok zag 
je nieuwe scheuten groeien. 
Ook was de bevoorrading weer 
op gang gekomen. Aan de infra-
structuur wordt dan nog druk 
gewerkt. Wegen, bruggen en het 
vliegveld, moeten allemaal her-
steld worden. Maar: de mensen 
vieren ook samen kerstfeest en 
schoolkinderen in schooluni-
form treden op en zingen I want 
to wish you a merry Christmas. 

Paulien kijkt met veel voldoe-
ning terug op haar dienst op 
Sint Maarten. Er moet nog heel 
veel gebeuren en er zijn nu nog 
steeds Nederlandse politiemen-
sen die hulp bieden. Mocht er 
op een gegeven moment weer 
de mogelijkheid zijn om een 
dienst op Sint Maarten te doen, 
dan zou zij zich daar zeker voor 
aanmelden.

‘Mag ik u meenemen? In een wereld waarin ik door mijn reizen elke keer weer ervaar hoe mooi de cul-

turen, mensen en dieren om ons heen zijn. Fietsen in verre landen is mijn passie en een grote inspira-

tiebron. Samen met mijn bepakte fiets en een verbeeldende fotoreportage bezoek ik u en laat u graag 

meegenieten.’

Zo introduceert Gerda Marsman uit Raalte 
zichzelf. Op 3 mei gaf Gerda een lezing voor 
ZijActief over haar fietsavonturen. Op haar 
17de kreeg ze de smaak te pakken om de 
wereld in te fietsen toen ze na haar eindex-
amen met een stel vrienden naar Limburg 
fietste. Van daaruit fietste ze in haar eentje 
verder naar Parijs.

opgetrokken om te kijken hoe hij dat werk 
doet. Mensen hebben veel respect voor haar, 
vertelt ze, en ze is ook niet bang, al heeft ze 
wel een busje pepperspray bij zich.
De wegen zijn van grint en gaan over oude glet-
sjers en soms moet ze op snelwegen fietsen.

Wildlife
Ze gaat mee met een expeditie naar de 
Mackenzie mountains. Ze wordt heel goed 
in de groep opgenomen en krijgt als taak om 
voor de paarden te zorgen. Gelukkig was ze 
van huis uit gewend om met paarden om 
te gaan. Onderweg  kampeert ze altijd in 
een open veld met uitzicht op de omgeving, 
zodat ze ziet wat er aankomt. Zich wassen 
doet ze in de rivier. Ze de noemden haar de 
naked Lady.
Fotograferen is haar grootste hobby. Tijdens 

de expeditie kwam er een prachtige zee-
arend voor haar lens en ook beren krijgt ze 
op de foto. Voor het eten schieten de expedi-
tieleden wild. Gerda’s vader slachtte vroeger 
zelf dus kon ze de mannen verbaasd laten 
staan toen bleek dat zij dat ook wel kon.

Fietsdeal
Na drie  maanden expeditie keerde ze terug 
naar het basiskamp om haar fiets weer op 
te halen en nog 4.000 km naar Canada te 
fietsen. In Vancouver stond de jongen die ze 
aan het begin van haar Alaska-reis ontmoet 
had, om haar fiets te kopen. Ze verkocht 
haar fiets met winst. 
Terug in Nederland bereidt Gerda zich voor 
om door Japan te fietsen. Ondertussen 
vertelt ze op bijeenkomsten zoals de onze 
haar verhaal.
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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!

Fitness De Spil heeft een nieuwe opzet. Sinds 1 februari 2018 is de 
fitness onbemand. Daardoor hebben we de openingstijden kunnen 
verruimen (vrijwel dagelijks van 7 tot 23 uur) en hebben we de 
tarieven wat aangepast. Voor de veiligheid van de gebruikers is er 
een alarminstallatie aangebracht. Middels een alarmknop kan er 
gealarmeerd worden. Verder hebben alle leden een toegangssleu-
tel (tagje), zodat ieder kan gaan fitnessen wanneer het hem of haar 
het beste past. 
De nieuwe opzet blijkt  beter aan te sluiten bij de wensen van 
veel mensen uit het dorp (en ook daarbuiten). Het ledenaantal is 
gestegen van 19 naar 38. Er zijn veel nieuwe leden bijgekomen, en 
er heeft vrijwel niemand opgezegd. Voor Fitness De Spil is er dus 
alle reden om op de ingeslagen weg voort te gaan.

Wat zijn uw wensen?
Door de nieuwe opzet is het voor Fitness De Spil wat moeilijker 
om contact te houden met de leden. Wat gaat er goed, en wat kan 
beter. Om een en ander te inventariseren willen we alle leden 
uitnodigen om via e mail (fitnessdespil@lettele.nl) of via het gas-
tenboek, dat op de balie komt te liggen bij de fitness, opmerkingen, 
adviezen, belevenissen, eventueel ergernissen, gezondheidswin-
sten et cetera met ons te delen. 

Openingstijden
Dagelijks van 7.00 uur tot 23.00 uur, ook in het weekend.
De fitness is niet toegankelijk tijdens de fysiotherapie-uren op 
dinsdag van 13.00 uur tot 18.00 uur en vrijdag van 11.00 uur tot 
17.00 uur.
Op vrijdagmorgen van 8.45 tot 11.00 uur kunt u fitnessen onder 
leiding van de fysiotherapeut.
Hiervoor wordt een toeslag gevraagd.

Wist u dat...
• Els te Riele benoemd is in het Algemeen Bestuur van Kulturhus 

De Spil
• het Dagelijks Bestuur nu bestaat uit: Wilma Schepers (secretaris) 

Ad van Wijlen (penningmeester a.i.) en Guus Huis in ’t Veld (voor-
zitter);

• het Algemeen Bestuur bestaat uit het DB, Elles Klein Koerkamp, 
Rick Meijerink en Els te Riele.

• Fitness De Spil de gehele vakantie open is op de aangegeven uren;
• 30 mei jl. leden van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten 

van Overijssel een bezoek hebben gebracht aan het Kulturhus. 
Ze waren onder de indruk van zowel het gebouw, de binnen- en 
buiteninrichting, als ook de manier waarop wij het in Lettele 
hebben gerealiseerd en georganiseerd. De Provincie heeft aan alle 

lettele.nl/kulturhus

Toegang
Aan leden wordt een toegangssleutel (tagje) ter beschikking ge-
steld. Hiermee is Fitness De Spil tijdens de aangegeven openings- 
uren voor de leden toegankelijk.

Ledenaantal Fitness 
verdubbeld

Bootcamp
Naast fitnessen is er ook de mogelijkheid deel te nemen aan de 
Bootcamp.
Dat is stevig wandelen en oefeningen voor romp, armen en benen, 
voor ieder op eigen niveau.
Dit speelt zich af rondom Kulturhus De Spil, waarbij creatief 
gebruik wordt gemaakt van aanwezige buiteninventaris.

aspecten van ons Kulturhus een financiële bijdrage geleverd; 
• het is belangrijk zaalruimte van tevoren via de site van het Kul-

turhus te reserveren. Dit is van belang voor de organisatie van de 
diensten daaromheen (toewijzing ruimte, koffie/thee klaarzetten, 
openen toegangsdeur, facturering, et cetera). Het gebeurt nog 
te vaak dat ruimtes gebruikt worden zonder te reserveren. Dit 
brengt veel extra werk met zich mee voor de vrijwilligers die zich 
hiermee bezig houden;

• u heel welkom bent om een activiteit te organiseren in Kulturhus 
de Spil? De route voor het starten van een nieuwe activiteit loopt 
via het bestuur. U kunt contact met het bestuur opnemen door 
een van de bestuursleden aan te spreken of een e-mail te sturen 
naar info@kulturhusdespil.nl.

PS: Fitness De Spil gaat een nieuw e-mailadres gebruiken 
fitnessdespil@lettele.nl. Mails naar het oude adres op Gmail 
worden doorgestuurd.

Tarieven van 1 februari 2018 tot 1 augustus 2018
• Onbeperkt fitness: € 25,– per maand
• 10 rittenkaart begeleid fitness op vrijdagmorgen: € 20,- alleen in 

combinatie met onbeperkt abonnement)
• Inschrijfgeld eenmalig € 20.–
• Borg toegangssleutel (tagje) € 20,–
• 10 rittenkaart buitenactiviteit € 30.–
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vragen. Op deze laatste avond had 
pastor Marc Brinkhuis zelf een matse 
gebakken, een plat brood dat niet 
gerezen is. Iedereen kreeg een stukje. 
De matse verwijst naar de uittocht uit 
Egypte en het laatste avondmaal met 
Pasen. Vanavond werd er samen met 
de ouders, heel wat geknutseld. Er 
werden vliegers met silhouet gemaakt, 
een mooi kruisje van wasknijpers ge-
plakt en de vorm van een hart prachtig 
geschilderd. Het werden echte kunst-
werken. Bij het feest van de eerste 
communie zullen ze als versiering in 
de kerk gebruikt worden.

Al eerder hebben we geschreven over de Kerk als middelpunt van 

Lettele. Maar de Nicolaaskerk doet veel meer, zij kent al een lange 

traditie van kindernevendiensten. Kinderen zijn  de toekomst, ook 

in de kerk.  Daarom ging ik eens een kijkje nemen bij de kinderen 

in de kerk.

De kerk is er voor jong en oud

Kindernevendiensten
in de Nicolaaskerk

groep 8 die de voorbereiding krijgen 
op het Heilig Vormsel.

Waar een kaarsje brandt is iemand thuis
Op een zaterdagavond in februari aan 
het begin van de veertigdagentijd ging 
ik een kijkje nemen bij de kinderen uit 
groep 5, 6 en 7. Bij binnenkomst was 
het al heel gezellig met 17 kinderen. 
Allereerst werd er een kaarsje aange-
stoken in een kaarsenhouder waarbij 
twee mensen elkaar omarmden. Dit 
was het symbool van het bij elkaar zijn 
en dat iedereen welkom is. Waar een 

De kinderen van de Nicolaaskerk 
komen in drie verschillende groepen 
bij elkaar tijdens de mis waar hun 
ouders naartoe gaan. Allereerst zijn 
er de jongste kinderen van groep 4. 
Zij worden voorbereid op de eerste 
communie. Dan komen de kinderen uit 
groep 5, 6 en 7. Hier worden de kinde-
ren in eenvoudige taal het evangelie 
van dat weekend uitgelegd. Er worden 
eenvoudige knutselwerkjes gemaakt, 
de kinderen organiseren samen een 
spel of er wordt een mooie video beke-
ken. Als laatste zijn er de kinderen van 

DOOR LUCIA VAN KRUIJL

kaarsje brandt is iemand thuis, daar is 
warmte en licht. Bij God is altijd licht 
en Hij is altijd thuis, daar ben je dus 
op ieder moment welkom. Kicky en 
Mandy hadden die dag de leiding en de 
avond ging over het stukje in de bijbel 
waarbij de duivel probeerde om Jezus 
te verleiden. Kicky en Mandy lazen het 
verhaal  prachtig voor. Na limonade 
en een koekje werd er buiten een spel 
gedaan. Hierbij moesten zeven ver-
schillende plaatjes opgezocht worden, 
die ergens rond de school verstopt 
waren. Nou de snoepjes en de pizza’s 
waren wel de grootste verleidingen. 
Aan het eind mochten de kinderen nog 
even mee naar de viering die op dat 
moment in de Kerk gehouden werd. 

Voorbereiding 1e heilige communie
Eind april mocht ik op bezoek bij de 
jongste kinderen van groep 4. Zij 
waren zich aan het voorbereiden voor 
hun eerste heilige communie. Omdat 
het de laatste keer was, mochten de 
ouders ook komen. Het hele seizoen 
zijn 12 kinderen bezig geweest met 
een prachtig werkboek met Bijbelse 
verhalen, knutselwerkjes, puzzels en 

De kindernevendienst bestaat dit jaar 
40 jaar. De kindernevendienst wordt 
gehouden tegelijkertijd met de viering 
op zaterdagavond. Tijdens de viering 
komen de kinderen in de basisschool-
leeftijd bij elkaar onder leiding van een 
of meer volwassenen.

De bedoeling is om de kinderen op een 
speelse manier bezig laten zijn met 
geloof en catechese. Dat doen ze in ver-
schillende groepen: 
• de kinderen uit groep 3 worden voorbe-

reid op de eerste communie.
• de kinderen van de groepen 4 t/m 7 

sluiten met hun activiteiten aan bij 
de loop van het kerkelijk jaar en de 
lezing van het evangelie. De kinderen 
dragen zelf veel bij aan de voorberei-
ding van de samenkomst.

• de kinderen uit groep 8 volgen samen 
een programma dat hen voorbereidt 
op het vormsel.

Pastor Marc Brinkhuis schuift af en 
toe aan tijdens de kindernevendien-
sten. Dan verzorgt iemand anders uit 
het pastoraal team de viering.

Een leuke en leerzame avond
Het was een bijzondere ervaring om 
even bij de kinderen te mogen kijken. 
Jezus heeft het ook gezegd: ‘laat de 
kinderen tot mij komen’. Daarom 
zijn de kindernevendiensten ook zo 
belangrijk. Maar dat kan natuurlijk 
niet zonder begeleidsters, die zich vol 
liefde hiervoor inzetten. Ik hoorde dat 
ze nog op zoek zijn naar nieuwe bege-
leid(st)ers. Dus, meld je aan en bezorg 
de kinderen een leuke en leerzame 
avond. 

De begeleiders van de kinderneven-
diensten zijn vrijwilligers en vaak 
(maar niet altijd) de ouders van de 
kinderen. Ze werken met het mate-
riaal dat door de loop van de jaren 
ontwikkeld is. Een enkele keer doen de 
kinderen voor een klein deel mee aan 
de viering in de kerk.

Ouders die hun kind(eren) mee willen 
laten doen met de kindernevendien-
sten, kunnen contact opnemen met 
Frans Brinkhof van de Pastorale Coör-
dinatiegroep, telefoon: (0570) 551 580.
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Na het succes van vorig jaar houdt de 
werkgroep Dorpsbongerd Lettele samen 
met CUP L opnieuw een oogstfeest en een 
smakelijk dorpsdiner in de Lettelse Dorps-
bongerd op zaterdagmiddag 15 september. 
Rond 17.30 uur begint het dorpsdiner voor 
inwoners van Lettele. De ingrediënten van 
de zelfgemaakte gerechten komen van 
lokale ondernemers en uit Lettelse moes-
tuinen. Het oogstfeest duurt van 15.00 tot 
ongeveer 20.00 uur.

In het teken van Deventer 1250 
Er wordt nog gewerkt aan het programma. In 
het kader van Deventer 1250 jaar legt de or-
ganisatie een link tussen Deventer en ‘Op de 
Koerkamp’. Daarom staat inmiddels vast dat 
het popkoor Sh’boom uit Deventer een op-
treden gaat verzorgen tijdens het oogstfeest. 
Meer informatie volgt o.a. via lettele.nl.

Aanmelden dorpsdiner 
Wil je mee-eten op 15 september? Geef je 
dan op vanaf 1 augustus a.s. bij Yvonne 
Haaxman, info@haaxmancommunicatie.
nl. Kosten:  € 10,– p.p. Kinderen van 4 t/m 
12 jaar: € 5,– p.p. Het aantal plaatsen aan 
tafel is beperkt en VOL = VOL.

Leveranciers en vrijwilligers gezocht 
Laat het ons weten als je in de moestuin 
een overschot hebt aan groenten of fruit. 
Wij kunnen er vast iets lekkers van maken 
voor het dorpsdiner. Ook leveranciers 
van lokale voedselproducten kunnen zich 
melden. Bovendien zoeken we vrijwilligers 
die willen meehelpen met de voorberei-
ding in de keuken of bij het opbouwen en 
opruimen van het terrein.
Graag je reactie naar Michiel Bussink of 
Victor Munster.

Oogstfeest en dorpsdiner

Zin in een spetterend feestje, 
letterlijk en figuurlijk?

Kom dan zaterdagavond 1 
september naar de poolparty 
van de Kjels en Cup L om 20.00 
uur bij het Lettelse zwem-
bad! Iedereen is welkom (ook 
niet-leden), maar wel even 
aanmelden: via damescupl@
gmail.com of hslettele@gmail.
com. De consumpties zijn voor 
eigen rekening. 
Geen dresscode, maar ja, naar 

een poolparty ga je niet in driedelig pak of avondja-
pon… En een handdoek is wel handig!

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: sleutel  
Gevonden aan de sportweg bij de 
groentetuintjes een fietssleuteltje 
(ABU 72P). Af te halen bij Willie 
Jansen, Wichinksweg 27.

 
> Gezocht: foto’s
 Van de hal van KDS richting de 

kleedkamers hebben wij in het Kul-
turhus de Spil een aantal wissel-
lijsten hangen. Het is de bedoeling 
dat we gedurende het jaar geregeld 
wisselen van foto’s. Zo blijft het 
levendig en leuk om naar te kijken. 
In de praktijk blijkt dat lastiger 
dan gedacht. Een maand is zo weer 
voorbij en het is moeilijk om aan 
foto’s te komen.

 Wie van de gebruikers van de Spil, 
kan mij wat leuke foto’s aanleve-
ren die ik gedurende het jaar daar 
kan plaatsen? Het maakt niet uit 
wat, als u maar gebruiker bent 
van het Kulturhus! (klaverjas-
sen, samen eten, gym, handbal, 
voetbal, badminton, dagbesteding, 
et cetera) Let er wel op dat u eerst 
toestemming vraagt aan degenen 
die erop staan! U kunt ze sturen 
naar: theo-irene@home.nl

> Af te halen: tuinplanten
 Wel 20 planten Spirea Japonica 

of Spierstruik kunnen gratis 
afgehaald worden, als u ze zelf 
wil uitgraven uit een tuin in de 
Bosrand. Tel: 0570 594 784.

Poolparty Kjels en CupL

  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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Het is alweer enige tijd geleden dat in De 
Letter een stukje over ons als dorpsvertrou-
wenscontactpersonen heeft gestaan. Dat 
wil niet zeggen dat we stil hebben gezeten! 
Laten we ons eerst even voorstellen. Wij 
zijn: Jacqueline de Winter, Ursela Zandbelt, 
Wilfried van Oldeniel en Gerard Huis in ’t 
Veld. We hebben samen een training ge-
volgd bij de Vrijwilligerscentrale Deventer 
waar we met elkaar hebben vastgesteld 
wat onze rol in Lettele kan zijn als Vertrou-
wenscontactpersoon. Wij willen vooral 
een bijdrage leveren aan een veilig leef- en 
sportklimaat in Lettele. Op de jaarverga-
dering van PB hebben we ons voorgesteld. 
Het bestuur van PB vindt het uitermate 
belangrijk dat er samengewerkt wordt aan 
een nog veiliger leef- en sportklimaat.

Wat is een vertrouwenspersoon?
Voor ons was een heel belangrijke vraag: 
wat een vertrouwenscontactpersoon is? 
Vooral ook: wat is het niet? Dat is belang-
rijk omdat we geen verkeerde verwachtin-
gen willen wekken. 
Wij zijn contactpersoon voor mensen die te 
maken hebben of gehad hebben met onge-
wenst gedrag en daarover met iemand wil-
len praten, om vervolgens samen op zoek 
te gaan naar de gewenste vervolgstappen 
die gezamenlijk of door de persoon zelf 
gezet kunnen worden. Wij lossen namelijk 
het probleem niet zélf op. We hebben een 
luisterend oor en zorgen ervoor dat het 
probleem de juiste vervolgacties krijgt en 
dat daarbij de procedures zorgvuldig wor-
den gevolgd vooral voor de direct betrok-
kenen. Zo kunnen wij helpen bij mogelijke 
doorverwijzingen naar vertrouwensperso-

7 Gouden omgangsregels voor Lettele 

In Lettele… 
1. hebben we respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving;
2. zorgen we samen voor een goede en sportieve sfeer; 
3. praat je erover als je ergens mee zit;
4. gebruiken we nette en positieve taal (ook op de sociale media);
5. is geen plaats voor discriminatie en geweld;
6. waarderen wij iedereen zoals hij of zij is;
7. herinneren wij elkaar aan deze regels. 

 
  

 

Omgevingsvisie Deventer 2018

nen van bijvoorbeeld een sportbond, van 
de gemeente of via andere hulpverleners. 
Wij werken volgens de toolkit ‘In veilige 
handen’ van de Vereniging Nederlandse 
Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). De 
meldcode die we inmiddels hebben opge-
steld, zullen we binnenkort bekend maken. 

Voor de besturen
Als vertrouwenscontactpersonen geven we 
ook advies en informatie aan besturen in 
het dorp. Daarmee kunnen we de besturen 
ondersteunen bij het ontwikkelen van 

In 2003 is door de gemeente Deventer het 
‘Structuurplan Deventer 2025: synergie 
van stad en land’ uitgebracht. Door alle 
invloeden van de laatste jaren is er een 
nieuwe kijk op de ontwikkeling van De-
venter nodig en de betrokkenheid van de 
samenleving met de gemeente. Dit moet 
gebeuren in de Omgevingsvisie Deventer 
2018, ‘Een samenspel in verandering’. 
Hierin wil de gemeente laten zien hoe zij 
denkt om te gaan met het aanpassen van 
de fysieke leefomgeving aan veranderende 
maatschappelijke opgaven.

Van structuurvisie naar omgevingsvisie
De nu geldende structuurvisie uit het 
Structuurplan Deventer 2025 laat zien hoe 
men toen, in 2003, dacht waar fysieke ont-
wikkelingen in de komende twee decennia 
een plek konden krijgen. Economische 
groei was daarbij de grote gangmaker voor 
ontwikkeling. Hoe anders is het nu ruim 13 
jaar later en een economische crisis verder? 
De voorspelde groei is lange tijd uitgebleven 
en het tijdperk van een door de overheid 
maakbare samenleving lijkt achter ons te 
liggen.
Het is dan ook niet vreemd dat we in het 
fysieke domein de laatste jaren anders zijn 
gaan denken en werken. Zo experimenteert 
Deventer met bestemmingsplannen met 
meer flexibiliteit om initiatieven van bewo-
ners te kunnen faciliteren. Dit alles maakt 
een hernieuwde kijk op de fysieke ontwik-
keling van Deventer nodig én dus ook de rol 
van de samenleving en de gemeente.

De nieuwe Omgevingswet
Naar verwachting krijgt in 2020 een grote 
verandering in het omgevingsrecht haar 
beslag: maar liefst 26 wetten, 60 algemene 
maatregelen van bestuur, 120 regelingen 
en lokale verordeningen met betrekking 
tot de fysieke leefomgeving worden in één 
nieuwe wet gebundeld: de Omgevingswet. 
De bedoeling van de samenvoeging van al 
die wetten, maatregelen en verordeningen 
is de procedures rondom plannen in de 
fysieke omgeving makkelijker en sneller 
te maken. Daarnaast moet de nieuwe wet 
ervoor zorgen dat er meer samenhang 
komt in beleid, besluitvorming en regelge-
ving. Tot slot wil men met deze wet meer 
ruimte geven aan initiatieven vanuit de 
bevolking.

Startbijeenkomst
Op 22 februari 2018 is er al met veel 
partijen uit Deventer een startbijeen-
komst geweest waarop de uitgangspunten 
voor de omgevingsvisie van Deventer is 

besproken. Plaatselijk Belang was hier ook 
vertegenwoordigd en die avond verkenden 
we aan de hand van fictieve initiatieven 
de toekomst van Deventer. Aan die bijeen-
komst ging al veel vooraf van structuurvi-
sies, een raadswerkgroep, werksessies tot 
het inrichten van de projectorganisatie. 
Op basis van al deze informatie is door de 
gemeente een concept Omgevingsvisie 
samengesteld en op 5 juli zijn we weer 
uitgenodigd door de gemeente om geza-
menlijk met de andere belangen partijen 
de visie te vertalen naar de verschillende 
gebieden. Wat betekenen de ambities voor 
de binnenstad, voorstad, de woonwijken, 
dorpen, het buitengebied en de bedrijven-
terreinen? Welke concrete dilemma’s zijn 
er nog? Deze avond staat onder leiding 
van Liesbeth Grijsen onze Wethouder 
Omgevingsvisie en Omgevingswet

Heeft u interesse in het concept Omge-
vingsvisie Deventer?
Mail dan naar pb@lettele.nl.

Dorpsvertrouwenscontactpersonen
Voor een veilig en vertrouwd Lettele

beleid voor het tegengaan van ongewenst 
gedrag binnen de vereniging of organi-
satie. Inmiddels hebben we een eerste 
bijeenkomst gehad met de besturen van 
de handbal, het zwembad en de voetbal. 
Samen hebben we gesproken over wat we 
samen onder een veilig leef- en sportkli-

maat verstaan. Ook hebben we de vraag 
gesteld waarom het nodig is dat we ons 
hiermee bezighouden en wat we er op dit 
moment aan doen en hoe kunnen we dat 
versterken? Het was een goede interactie-
ve bijeenkomst. We hebben vervolgens de 
besturen op weg geholpen met een aantal 
documenten zoals een voorstel voor het 
hanteren en bekendmaken van ‘7 gouden 
omgangsregels voor Lettele’ en een voor-
beeld voor een passende gedragscode. 
Die omgangsregels en de gedragscode lij-
ken zo vanzelfsprekend, maar dat is het in 
deze tijd helaas niet. Je hoeft alleen maar 
af en toe de trieste berichten in de krant 
te lezen of op tv te zien. De besturen van 
de drie verenigingen bekijken nu in eigen 
kring wat ze met onze informatie kunnen 
doen. 

Dorpsbrede bijeenkomst
Op woensdag 19 september organiseren 
we een dorpsbrede bijeenkomst waarin 
we – net als bij de drie verenigingen – een 
presentatie verzorgen over het belang van 
een veilig leef- en sportklimaat in Lettele. 
Alle besturen van verenigingen en organi-
saties, maar ook andere belangstellenden, 
zijn daarvoor alvast van harte uitgenodigd! 
Nadere informatie volgt nog, maar zet het 
vast in je agenda!
Degenen die al eerder meer informatie van 
ons willen of met ons in contact willen ko-
men, kunnen uiteraard bij ons terecht. We 
zoeken nog naar een algemeen mailadres 
voor ons als Vertrouwenscontactpersonen 
Lettele. Dat zullen we later nog bekend 
maken. Maar ook zonder dat, weet je ons 
vast te vinden in Lettele!Het is prachtig weer. De vakantie staat voor de deur. Velen stappen 

op de fiets of trekken de wandelschoenen aan voor een korte of 
lange tocht door de natuur. Wij genieten van frisse lucht, mooie 
uitzichten en lekkere rustbankjes. Wijzelf en de toeristen vinden 
het heerlijk als de omgeving schoon is. Daarom deze oproep:
Houd Lettele Schoon.

Er staan overal prullenbakken en blikvangers. Gooi niets weg in de 
berm of in het bos. Vindt u iets van een onverlaat die slordig was, 
neemt u het alstublieft mee en gooi het in de eerstvolgende prullen-
bak. Vindt u iets groots aan afval dan kunt u bellen met Cambio op 
(0570) 622 210 en het wordt opgehaald.
Wij rekenen op ieders medewerking om het hier fris en fraai te houden.
Veel dank alvast en samen gaan we ervan genieten dat wij hier zo 
prachtig kunnen wonen.

Wilt u meewerken met de Werkgroep Lettele Schoon? Neem dan 
contact met ons op: (0570) 551 709.

Schoon, dat is toch gewoon!

De poster is gemaakt door een groep leerlingen van het vmbo bij de mas-stage.
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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

    16 jul  Rhododendron wandeltocht op de Sprengenberg, Zonnebloem
    27 jul  Samen eten
    30 jul Start Zomerkamp 2018
    3 aug Start Lettelse Karmse
 14 aug Reünie van de 6e klas uit 1970: dit jaar 60 jaar
  22 aug KBO Wandeltocht met Agnes Neimeijer op landgoed het Rozendael in Heino
  27 aug Start Deventer Tenniskampioenschappen TVLettele
  31 aug Samen eten
   3 sep Start TVLettele Mixtoernooi
    5 sep KBO Opening van het seizoen met pastoralewerker Harry Bloo De Koerkamp
  13 sep ZijActief. Willemijn Ahlers; transgender
  15 sep Dorpsdiner in de bongerd
 18 sep Handwerkcafé dinsdagavond

 Sluitingsdatum kopij Bezorging
 
Nummer 1 | september 2018 ma 10 sep.  wo 26 sep. 

In nummer 1 vindt u de data voor het volgende seizoen.

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. 

Pater  Jan Brinkhof Concert

More Music Orkest speelde op 3 juni samen met

mannenkoor Germania uit Heeten het

Pater Jan Brinkhof Concert. 

De muziek was mooi, de sfeer gezellig en de

opbrengst voor pater Jan was boven verwachting. 
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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


