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‘Ik heb heel erg genoten van de kinderen van Lettele. Hun reacties zijn zo mooi…’

Gedragen door Lettele

Het plezier rond het feest van Carlijn was 
uitzinnig. Wat een feest! Waar een klein 
dorp groot in kan zijn!
Carlijn staat wel ergens voor. Carlijn, en 
koe Hermien ook een beetje,  zorgde ervoor 
dat Lettele opeens op de kaart staat. Als 
je een half jaar geleden een willekeurige 
Nederlander vertelde dat je uit Lettele 
komt, was een glazige blik het antwoord. 
Lettele..? Hoe is dat nu! Oké, misschien is 
het over een jaar allemaal weer vergeten, 
maar toch. Lettele volop in de aandacht en 
op een heel positieve manier. 
Trots, het is de trots op Lettele. 
‘TROTSOPOE’ stond er op de vlaggetjes. 
Tuurlijk, maar ook een beetje ‘TROTSOP-
ONSZELF’, En terecht! Hoe het dorp steeds 
heeft meegeleefd, hoe Lettelse buurtgeno-
ten ervoor gezorgd hebben dat Carlijn haar 
schaatscarrière zo’n start heeft kunnen 
geven… Het is iets om trots op te zijn. Op 
zo’n moment voelt iedere Lettelenaar dat 
dát Lettele tot Lettele maakt: samen met, 
voor en door elkaar. Tuurlijk, er zijn soms 
strubbelingen. Die horen erbij, want ‘met 
elkaar’ betekent ook door ‘dik en dun’. 
En dat is wat het verhaal van Carlijn óók 
vertelt.

Van, voor en door Lettelenaren
De Letter is blad van, voor en door Lette-
lenaren. Dat heeft u afgelopen maanden 
kunnen zien en lezen: de verhalen en de 
foto’s worden gemaakt door Lettelenaren 
voor Lettelenaren. Dat betekent dat als u 
uw verhaal wil vertellen, of als u een mooie 
foto gemaakt heeft, de redactie daar graag 
ruimte voor maakt.
Vorige keer daagden we u uit: een mooie co-
verfoto maken. Een mooie coverfoto is geen 
sinecure: een mooi en aansprekend beeld 
met een duidelijk onderwerp, herkenbaar 
als ‘Lettels’ en vooral: heel veel pixels. Dit 
keer maakte Deventenaar Sanne Terlouw  
de coverfoto toen ze naar de inhuldiging 
kwam kijken. 

Wilma Schepers, hoofdredacteur
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Olympische Spelen 2018 in PyeongChang: 
Goud op de 3000 meter

Huldiging Carlijn Achtereekte op 4 maart 2018 in Lettele
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Lettele draagt Carlijn

Wat ik in Lettele heb mee-
gemaakt... Bizar gewoon
Lettele stond op zijn kop, met koningin Carlijn als stralend middelpunt. Waar kan een klein dorp groot 

in zijn? In het leveren van Olympisch kampioenen en in het bouwen van een feestje. Lettele heeft ge-

sproken, nu is het tijd Carlijn aan het woord te laten.

‘Elke huldiging is bijzonder, maar wat 
ik in Lettele heb meegemaakt was echt 
uniek. Bizar gewoon. Dat een klein dorp 
met zo weinig inwoners dit neerzet 
heeft, dat is echt wel legendarisch.’ 
Carlijn is echt en oprecht enthousiast. 
Dat zal voor niemand een verrassing 
zijn. Het plezier spatte van haar gezicht 
tijdens de huldiging in Lettele op 
zondag 4 maart. Carlijn vindt makkelijk 
haar woorden als ze vertelt hoe ze het 
feest beleefd heeft.
‘Ik had dit van te voren niet kunnen 
bedenken. Ik wist dat er een rondrit zou 
zijn en ik dacht dat ik op platte kar zou 
gaan. Toen die auto kwam voorrijden 
dacht ik: wat gaan we nu doen…? Het 
was zo leuk, al die mensen er omheen. 
De muziek, de handbal, de Twima, de 
schaatsclub, de fietsclub en de basis-
school.
Ik heb heel erg genoten van de kinderen 
van Lettele. Ik heb iets speciaal met 
kinderen en als ik niet geschaatst had, 
was ik met kinderen gaan werken. 
Hun reacties zijn zo mooi… Alleen al 
als ik even naar wat kinderen zwaai, 
een high five geef of ze de medaille 
even laat vasthouden. Er kwamen 
kinderen een handtekening vragen en 
dan samen op de foto. Voor mij zijn dat 
kippenvelmomenten. In de tijd dat ik 
op de basisschool zat, is er nooit een 
olympisch kampioen langsgekomen. 
Ik denk dat het voor kinderen heel 
inspirerend is als iemand uit je eigen 
dorp, die op dezelfde school gezeten 
heeft als jij, een gouden medaille wint. 
Dat betekent toch dat je misschien zelf 

ook wel zo goed zou kunnen worden als 
je groot bent, en een gouden medaille 
zou kunnen winnen. Het komt dan heel 
dichtbij.’

Bedanken
Carlijn: ‘Ik wil de mensen heel erg graag 
bedanken voor dit mooie feest. Er 
hebben zoveel meer mensen meege-
daan en meegeholpen. Alleen al het 
versieren van het dorp, de vlaggetjes, 
de versieringen en al die persoonlij-
ke dingetjes die mensen in hun tuin 
hadden gemaakt. De tompoucen van 
Ronald, die een hype werden en in een 
dag uitverkocht waren. En de raampos-
ter, het leek wel een verkiezing met een 
politiek affiche voor het raam. 
Het is bijzonder om te zien hoe al die 
clubs en verenigingen in Lettele zich 
verantwoordelijk voelden voor het 
feest. En wat de Kjels gedaan hebben 

met de schaats, dat vond ik ook kippen-
vel. Toen ik hem zag staan, vond ik hem 
al prachtig. Het drong maar langzaam 
tot me door dat ik erop moest en dat 
ik gedragen zou worden. Nee, ik vond 
het niet eng. Om helemaal los te gaan 
staan, was wel wat griezelig. Daarom 
zocht ik met mijn benen steun tegen 
het bankje.’

DOOR WILMA SCHEPERS

‘En wat de Kjels gedaan hebben met 
die schaats, dat vond ik kippenvel.’

Gedragen door Lettele 
Carlijn: ‘Ik werd letterlijk gedragen door 
Lettele. Dat is een bijzonder gevoel. In 
een klein dorp als Lettele kent iedereen 
je. Het betekent enorm veel voor mij 
dat ik mijn persoonlijke verhaal zo met 
Lettele heb kunnen delen. 
Ik heb ook iets terug kunnen doen voor 
Lettele. In de Stentor stond de kop: 
“Olympisch kampioene Carlijn Achte-
reekte lost zelfs oude dorpsruzie op.” 
Haha, daar wist ik niks van hoor. Ik be-
greep later dat door het feest de SECL, 
het Kulturhus en Spikker weer zijn 
gaan samenwerken. Dat is toch echt 
geweldig. Zo zie ja maar. Sport verbroe-
dert. Ik wil niet meteen de vergelijking 
met Noord en Zuid-Korea maken, maar 
ik moest er toch wel even aan denken…
Het is ook goed dat het weer allemaal 
achter de rug is. De afgelopen maan-
den waren hectisch. Ik begin met een 

beetje aftrainen, in het voorjaar een 
maand rust en in de zomer beginnen 
de fietstrainingen weer. Als het aan mij 
ligt ga ik de komende jaren door. Ik heb 
nog steeds veel plezier in het schaatsen 
en er liggen voldoende uitdagingen 
voor me. Ik weet dat Lettele met me 
meeleeft en dat maakt dat ik me ook de 
komende tijd gedragen zal voelen.’ 
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Het zal je overkomen, als klein dorp een Olympisch kampioen ‘afleveren’. En een kampi-

oen die trots is op haar dorp. Begrijpelijk, Carlijn is van jongs af aan gedragen door haar 

dorp. Dat weet ze en steekt ze ook niet onder stoelen of banken. Wat was het een feest om 

voor haar een feest te organiseren!

Nog een jaar lang snippertjes rapen

Wat een ge-wel-dig feest!

De uitbundigheid van het feest is niet onopge-
merkt gebleven. Regionale kranten schreven po-
sitief. ‘Gedragen door leden van de plaatselijke 
herensociëteit de Kjels van Lettele maakt ze, als 
ware ze Cleopatra, haar entree.’
Om half een ’s nachts appte de burgemeester 
hoogstpersoonlijk dat hij het een mooie dag ge-
vonden had en in Sallands Dagblad stond dat de 
organisatie ‘verrassend professioneel’ was. Die 
kun je in je broekzak steken.

Hoe dóét Lettele dat?
Hoe dóét Lettele dat, zo’n feest organiseren? Wat 
is het geheim? En, wie neemt het initiatief? René 
vertelt hoe het ging: ‘De avond voor Carlijns rit 
was er een uitzending op rtv Oost over Carlijn. De 
presentator vroeg aan Carlijn waar ze gehuldigd 
wilde worden, mocht ze een medaille winnen. 
“Lettele”, was haar spontane antwoord. Ik zat na 
het zaalvoetbal samen met Tom bij Spikker en we 
keken naar de uitzending. Als Carlijn wint, orga-
niseren wij het feest, beloofden wij elkaar. Zo’n 
belofte is met een biertje voor je neus, makke-
lijk gemaakt. De volgende dag, direct na Carlijns 
olympische rit, belden we elkaar. Wie A zegt moet 
ook B zeggen.’
Daarna ging het snel. René en Tom overlegden 
wie ze erbij zouden vragen: Guus, Anne-Marie en 
Irene. Het eerste wat ze deden, was bellen met 
Liesbeth Grijsen om het contact met de gemeente 
Deventer te leggen. Achter de schermen regelde 

‘Ik heb geen last van een zwart gat hoor. Er liggen 
stapels werk op me te wachten, daar kwam ik af-
gelopen weken niet aan toe.’ Het wordt grappend 
gezegd, maar het zegt iets over hoe hard het or-
ganiserend comité de weken voorafgaand aan 
de huldiging van Carlijn heeft gewerkt. Ik spreek 
René Oosterwijk, Guus Huis  in ‘t Veld, Twan 
Munster en Maria Aarnink op de donderdag na 
die zondag. Anne-Marie Oldeniel, Irene Kleine 
Koerkamp, Ron Oosterwijk en Tom Meijerink 
hadden andere dingen te doen. Hiermee staat het 
hele team dat het huldigingsfeest getrokken heeft 
op een rijtje. De sfeer is vrolijk en tevreden. Wat 
een feest, wat een ge-wel-dig feest. De dag liep 
op rolletjes, en ’s avonds ging heel Lettele uit zijn 
dak bij Spikker. En niet alleen de paar gekken die 
altíjd uit hun dak gaan, maar echt iedereen die er-
bij was, jong en oud.
‘Carlijn heeft er ook enorm van genoten. Die glim-
lach gaat voorlopig niet van haar gezicht’, hoor ik 
zeggen. En ook: ‘Ze deed ook zo fantastisch mee, 
Knap hoor, hoe ze onder al die aandacht relaxt en 
spontaan kon blijven.’

DOOR WILMA SCHEPERS

‘Verrassend 
professionele 

uitstraling’
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Liesbeth de samenwerking met de gemeente en 
binnen het uur stond er op de site van de gemeen-
ten Deventer: ‘Huldiging Carlijn Achtereekte in 
Lettele’.
Het team werd uitgebreid met Twan (de Secl) en 
Ron (Plaatselijk belang). Tot slot werd Maria ge-
vraagd om ground officer te worden, iemand die 
voortdurend beschikbaar is en de contactlijnen 
aan elkaar knoopt. Dat was wel nodig, want ieder-
een had het druk met zijn of haar eigen opdracht.

Een belangrijk aandachtspunt was de communi-
catie. Het moest snel bekend worden in Lettele 
dat er een organiserend comité aan het werk was. 
Je moet er niet aan denken dat er twee elkaar in 
de wielen rijdende groepen aan het werk zouden 
gaan. De Lettelse hoofdrolspelers – de SECL, 
Kulturhus De Spil en Plaatselijk Belang – waren 
vertegenwoordigd, dus dat kwam goed. Niet in de 
laatste plaats dankzij het team van Lettele.nl dat 
vanaf het begin heel hard heeft meegewerkt om 
alles zo helder en duidelijk mogelijk te communi-
ceren. Ze stelden ook een e-mailadres open. Daar 
melden zich in mum van tijd meer dan 60 vrijwil-
ligers.

Even slikken
Al snel was er een overleg met de gemeente. Het 
was even slikken. De gemeente kwam met drie 
man sterk en legde een rijtje voorwaarden op ta-
fel. Zo moest er rekening gehouden worden met 
een opkomst van 3000 mensen en moest de pre-
sentatie door een professional gedaan worden. 
Het argument van de gemeente – en daar hadden 
ze echt een punt – was dat het feest overdag een 
regionale uitstraling zou hebben. ’s Avonds kon 
Lettele de eigen gang gaan in Spikker. De huldi-
ging overdag moest professioneel tot in de puntjes 
verzorgd zijn. Dat betekende eisen aan de veilig-
heid, de aankleding en de voorzieningen. ‘Rede-

lijke eisen, maar we waren er wel druk mee’, hoor 
ik zeggen. Maar, de drie gemeentemannen waren 
heel geschikte kerels die zelf hard meewerkten en 
doorpakten. ‘En’, vertelt Twan, ‘één van hen ver-
trouwde me achteraf toe dat hij er een hard hoofd 
in had gehad, die avond dat we stonden te over-
leggen op een donker voetbalveld. Maar ze waren 
zo trots als een pauw op het resultaat.’

Het geheim van de operatie
Het geheim van de operatie was dat iedereen zijn 
verantwoordelijkheid pakte en aan het werk ging. 
De lijnen waren kort en het vertrouwen groot. Het 
ultieme voorbeeld is de schaats van de Kjels. De 
Kjels kregen de opdracht: Het thema is ‘Lettele 
draagt Carlijn’ en Carlijn moet letterlijk naar het 
podium gedragen worden. Ga je gang en doe je 
ding. Het resultaat heeft iedereen kunnen zien: die 
fantastische schaats. Ook het cadeau voor Carlijn 
– die prachtige ring – is er gekomen omdat Anne-
miek samen met de edelsmid Sharon Pronk zich 
met overgave op hun opdracht hebben gestort.

Er is nog veel meer te vertellen over wat zich ach-
ter de schermen heeft afgespeeld en hoe het orga-
niserend comité samen lief en leed, spanning en 
opluchting beleefde. Hun dankwoord aan iedereen 
die zich ingezet heeft voor dit grootse feest, staat 
op een volgende pagina. ‘Het was de generale re-
petitie voor het feest over vier jaar’, wordt er nog 
gegrapt. Nu kunnen ze tevreden terugkijken en het 
dorp kan nog een jaar lang snippertjes rapen.  

‘Iedereen ging uit zijn
dak bij Spikker’
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‘Jaar van de waarheid voor de bibliotheek’, schreven we in De Letter 
van afgelopen september. De Bibliotheek Deventer had aangegeven 
dat de vestiging in Lettele niet rendabel was. Erwin Kleine Koer-
kamp van Roesink heeft zich samen met Plaatselijk Belang ingezet 
voor het behoud van de bibliotheek. Een bibliotheek is immers 
belangrijk voor de leefbaarheid in het dorp. Bibliotheek Deventer 
toonde zich gevoelig voor de argumenten en schortte het besluit op. 
Maar dan moest er wel een plan komen, en dat kwam er!

Het plan bestaat uit twee delen: Erwin verzorgt als vrijwilliger 
samen met andere vrijwilligers de reserveringen zodat Bibliotheek 
Deventer dat niet meer hoeft te doen en basisschool Sancta Maria 
gaat met alle kinderen een keer per maand naar de  bibliotheek. 
Daarvoor hebben de kinderen een bieb-tas gekregen. Dat is erg 
handig, de kinderen houden hun bibliotheekboeken bij elkaar en 
kunnen ze makkelijk mee naar school nemen op de dag dat ze naar 
de bibliotheek gaan. 

Plaatselijk Belang
feliciteert Carlijn

LetteLe 
O e r s p r O n k e l i j k  s a l l a n d

Het woord heeft maar vier letters, maar dat zijn er eigenlijk niet genoeg 
om uit te drukken wat we willen zeggen: dank, dank, dank, dank, dank!
Het huldigingsfeest heeft alle verwachtingen overtroffen en dat 
hebben we als dorp mooi samen gedaan.

We willen jullie in dit bericht laten weten welke cadeaus we Carlijn 
samen hebben gegeven:

Ingezonden brief
huldigingscomité

• de ondernemersvereniging heeft Carlijn 
en haar familie een diner aangeboden. 
Tussen de huldiging en het feest bij Spik-
ker hebben ze gegeten bij De Koerkamp;

• het pleintje voor het Kulturhus heet 
vanaf gisteren het Carlijnplein;

• een cheque ter waarde van € 1.500;
• en vijf gouden ringen, met daarin de ken-

merken van Lettele (de kerktoren met een 
diamantje), Linde (een groene edelsteen 
in goud) en Oude Molen (een molen). 
Deze ring is ontworpen en gemaakt door 
Edelsmid Sharon Pronk uit Luttenberg;

• een map met bijdragen van dorpsgenoten, 
de vlag van Majet Boksebeld, de vlaggetjes. 

Ook heel veel dank aan de werkgroep Lettele.nl die ons fantastisch 
heeft ondersteund met een mailadres en alle berichten op de website!

Tom, René, Guus, Anne Marie, Twan, Maria, Irene, Ron

Voor de Lettelenaren heeft Car-
lijn een flink aantal exemplaren 
van het boek Lettele Oerspron-
kelijk Salland gesigneerd. 
Er zijn nog exemplaren 
beschikbaar. Het boek, met 
handtekening, is te koop voor
€ 20,- bij Ronald (Lekker mak-
kelijk) of Annemiek (kapsalon).

Carlijn signeert boek

Bibliotheek blijft
behouden voor Lettele

Ereburger
Burgemeester Andries Heidema en raadslid Liesbeth Grijsen 
reiken de zilveren erepenning uit. Daarbij sprak Heidema 
de volgende woorden: ,,Je naam wordt geschreven in het 
gulden boek van de gemeente Deventer. En dat is voorbe-
houden aan een zeer selecte groep.”

 
  

 

PB Lettele, Linde en Oude Molen feliciteert Carlijn met het behalen 
van haar Olympisch goud, een geweldige sportprestatie op wereld-
niveau.
PB dankt de organisatie en een ieder die op welke wijze dan ook 
heeft bijgedragen om deze huldiging tot een groot succes te maken. 
Het mooie is dat sport mensen samen brengt en dat Lettele  weer 
eens heeft getoond dat het echt een kern is waar pit in zit!
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Haar zeven Lettelse vriendinnen hadden in de zomer van 2017 al bedacht dat Carlijn 

zich ging plaatsen voor de Olympische winterspelen in Zuid-Korea. Stiekem boekten 

Annemiek Huis in ’t Veld, Anouk Oosterwijk, Lotte Obdeijn, Aniek Daggenvoorde, El-

les de Brouwer, Nienke Tibben en Anne Oosterwijk toegangskaarten voor de 3000 en 

5000 meter wedstrijden in het Olympische ijsstadion in Gangneung en vliegtickets naar 

Zuid-Korea. Dat alles in het diepste geheim, want dit plan mocht Carlijn op geen enkele 

manier in haar voorbereidingen afleiden.

Gaan we naar Pyeongchang of Bali?

Vriendinnen reizen
Carlijn achterna 

gaan, dan gingen we de tickets gewoon omboeken 
voor een reisje naar Bali,’ vertelt Lotte. ‘We willen 
ten slotte in 2018 ons 25-jarig vriendschapsjubile-
um vieren. We kennen elkaar al vanaf ons 3e le-
vensjaar bij peuterspeelzaal De Ukkepuk. En dat 
is best een reisje waard. Dus we zien het wel.’

Maar gewoon de tickets boeken?
In april vertelt Carlijn, dat ze Jac Orie heeft ge-
beld en met succes een inspanningstest bij zijn 
team heeft gedaan. Als een paar dagen later het 
bericht ‘Achtereekte tekent bij Lotto Jumbo’ in de 
pers verschijnt, reageren de vriendinnen opgeto-
gen. ‘Zou ze zich dan toch echt kunnen plaatsen 
voor de Olympische Spelen? Het gevoel van Car-
lijn bij Lotto Jumbo is goed’, vertelt Annemiek. 
‘We krijgen verhalen te horen over de goede sfeer; 
grappen maken en koffie drinken met Kjeld en 
Sven. Als het zo goed gaat in dat team, moeten 
we dan de tickets voor de Spelen maar alvast 
gaan boeken?’ Het idee om naar de Olympische 
Spelen in Zuid-Korea te gaan, gaat steeds meer 
leven binnen de vriendinnengroep. ‘Toen Carlijn 
lucht kreeg van ons plan, was ze heel duidelijk: 
‘Dat doen jullie niet! Het is de goden verzoeken’. 

Na hun gouden reis in februari 2018 vertellen 
ze hun relaas over Zuid-Korea en de spannende 
voorbereidingen. Tot op het laatst hielden de mei-
den in het achterhoofd dat het ook helemaal kon 
mislukken. Carlijn zou zich pas eind 2017 tijdens 
het OKT in Heerenveen kunnen plaatsen voor de 
Olympische Spelen in Pyeongchang. Alles moest 
meezitten. ‘Maar mocht het allemaal niet door-

DOOR YVONNE HAAXMAN
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Op een zonnige avond in juni hebben we de stoute 
schoenen aangetrokken en de olympische tickets 
geboekt. Logischerwijs hebben we dat voor Car-
lijn verzwegen.‘

Koreaans spandoek
Het is spannend op het OKT in Heerenveen eind 
december. Tegen ieders verwachting in plaatst 
Carlijn zich op de 3000m voor de Olympische 
Spelen. ‘De toeschouwers in Thialf om ons heen 
snappen er niets van. We juichen alsof Carlijn al 
goud heeft gepakt op de Spelen. Vlak na de race 
belt Carlijn: ‘Ik vind het zo fijn dat jullie er waren 
vandaag en ik ben zo blij dat jullie al acht jaar ach-
ter mij staan,’ verwijzend naar ons spandoek Wij 
Staan Achtereekte! We verbijten ons. Ze moest 
eens weten, dat we eigenlijk al in Zuid-Korea op 
de tribune staan,’ bekent Anouk lachend. ‘Drie 
dagen later op de 5km is er teleurstelling, omdat 
Carlijn zich niet plaatst op deze afstand. Onze ont-
moeting in Thialf is er dan ook een met een lach 
en een traan. Carlijn baalt en is moe,’ gaat Anne-
miek verder. ‘Toch slaan de gevoelens om als we 
met een Koreaans, en later ook een vertaald Ne-
derlands spandoek, laten weten dat WIJ ook mee-

gaan naar Zuid-Korea. Ze gelooft het eerst niet. En 
als ze hoort dat de tickets al geboekt zijn in juni, 
komen die goden weer om de hoek kijken. ‘Jullie 
zijn knettergek,’ is haar eerste reactie. Ze kijkt 
ons verbaasd aan en vraagt: ‘Hè, gaan jullie echt 
mee? Allemaal?’ Het wordt groot feest in de cata-
comben van Thialf. Voor ons was de reis immers 
al vier dagen definitief en we begonnen geleidelijk 
aan ook aan het idee te wennen. Nu gaan we echt!’ 

De wondere wereld van Zuid-Korea 
Op donderdag 8 februari vertrekken de zeven 
vriendinnen vanaf Schiphol. Als ze één dag vóór 
de wedstrijd aankomen, zitten ze nog helemaal 
in de flow van de reis. ‘Niet alles verloopt vlekke-
loos. Aankomst, eten regelen, de kou, de kamer 
waarin we niet met z’n allen pasten, enzovoort. 

‘Dat doen jullie niet! Het is 
de goden verzoeken!’
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Allemaal gedoe,’ zegt Annemiek. ‘Zaterdag tegen 
drie uur ’s middags hebben we de boel een beetje 
op orde. We gaan naar het stadion voor de wed-
strijd van Carlijn om acht uur ’s avonds. Carlijn 
had ons vooraf duidelijk gezegd: ik kijk niet naar 
jullie. Dus op het moment voordat ze voorbij zou 
schaatsen, zeggen we tegen elkaar: ‘Oh, ze komt 

zo langs. Allemaal op je telefoon kijken en niet re-
ageren!’ Zij rijdt de race van haar leven en zet een 
scherpe tijd neer. Maar we hadden geen idee wat 
het waard was. Brons zou een superprestatie zijn, 
waar we stilletjes op hoopten.’ 

Carlijn heeft goud! Ongelooflijk echt!
‘Toen Ireen Wüst haar laatste rondje inging, zagen 
we opeens de rode cijfers op de grote schermen in 
het stadion. Ze was langzamer dan Carlijn. We 
waren verbaasd en durfden het niet te geloven. 

Misschien klopte het wel niet wat het bord aan-
gaf. Het was tot het eind ongelooflijk spannend.’ 
Lotte: ‘Wij zaten tussen allemaal Koreanen. Best 
wel stil en weinig sfeer. Toen bleek dat Carlijn 
goud had gewonnen, werden wij uitzinnig. Car-
lijn was Olympisch Kampioen! Omdat we oranje 
truien droegen, begonnen de Koreanen daarom 
voor óns te klappen! En toen ze zagen dat we van 
Team Achtereekte waren, juichten ze nog harder. 
Ze werden helemaal gek!’ 

Bekend als de vriendinnen van Carlijn
‘Na de wedstrijd moest Carlijn meteen naar de 
NOS. Wij wilden naar het Holland Heineken huis. 
Daar volgde later op de avond de Nederlandse hul-
diging van Antoinette de Jong, Ireen Wüst en Car-
lijn. In het Holland Heineken Huis kregen ze snel 
door, dat we fans van Carlijn waren. Dus ook wij 
kregen alle aandacht. En toen Carlijn binnenkwam, 
was het helemaal een gekkenhuis. Wij hebben flink 
doorgefeest, maar Carlijn was al weer verdwenen 
voor talloze mediaverplichtingen. Wij waren in-
middels aardig bekend als ‘de vriendinnen van 
Carlijn’. In Holland Heineken Huis waren we vaste 
klant. Een journalist van de Telegraaf was zo slim 
ons te volgen voordat Carlijn bij het Holland Heine-
ken Huis aankwam. Ons eerste weerzien met onze 
gouden vriendin legde hij vast op film; het filmpje 
werd talloze keren bekeken in Nederland hoorden 
we enkele dagen later van hem.‘

‘…Brons zou een 
superprestatie zijn, waar we 
stilletjes op hoopten.’
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Gouden plak als betaalmiddel
De volgende dag na de medaille-uitreiking op Me-
dal Plaza rijdt Carlijn met de meiden mee naar het 
Holland Heineken House om flink feest te gaan 
vieren. Als ze in de taxi willen stappen, blijkt dat 
ze niet genoeg geld bij zich hebben. Maar een 
Olympische gouden medaille doet wonderen. Ge-
lukkig is voor de taxichauffeur een selfie met de 
Olympisch Kampioen voldoende waard en laat 
hij het resterende geldbedrag voor wat het is. Er 
volgt een legendarisch feestje in het Holland Hei-
neken House tot in de kleine uurtjes. Ook Carlijn 
geniet met volle teugen. Na dit feestje moet Car-
lijn weer trainen en zich als reserve beschikbaar 
houden. Voor haar ging de knop weer om.

Uitblazen in Seoul
‘Carlijn zat in een bubbel, maar wij ook,’ laat An-
nemiek weten. ‘Om even bij te komen, zijn wij een 
paar dagen naar Seoel gegaan. ‘Oh, dus jullie gaan 
de hectiek ontvluchten in een stad van 10 miljoen 
mensen?’ kregen we van anderen te horen. Onder-
weg, zo’n twee uur in de trein, hebben we eerst 
alle social media gecheckt en ’s avonds volgden 
we met z’n zevenen de wedstrijden achter één mi-
ni-Ipad. We hebben alles teruggekeken. Het meest 
mooie fragment hoorden we van Erben Wenne-
mars op Radio 1. Tijdens de dweilpauze kort na de 
race van Carlijn, en nog voordat Wüst en De Jong 
moesten rijden, voorspelde hij al: ‘Deze race van 
Carlijn is goud waard!’ 

Hechte vriendschapsband blijft
Carlijn krijgt nu veel aandacht, maar volgens de 
vriendinnen heeft dit geen enkele invloed op hun 
relatie. Ze hebben positieve verwachtingen van 
haar toekomstige prestaties. Bij Jac Orie komt 
ze goed uit de verf, hoewel Carlijn nog niet ver 
vooruit kijkt. De vriendinnen hebben alle opoffe-
ringen meegemaakt. En doordat ze relatief laat 
is begonnen met schaatsen, heeft Carlijn eerst 
haar opleiding kunnen afmaken. Ze was 20 toen 
ze verhuisde naar Heerenveen. Als pubers was er 
toen genoeg tijd om veel met elkaar op te trek-
ken. We gingen met elkaar op vakantie, samen 
uit en samen sporten. We hebben dezelfde inte-
resses en we trekken al vanaf vroeger met elkaar 
op. Carlijn vindt haar vrienden heel belangrijk. 
Soms spreken we elkaar lange tijd niet, maar 
we steunen haar altijd. En dat weet ze,’ is de 
mening van Lotte. ‘Uiteindelijk doet ze waar ze 
zelf zin in heeft, want Carlijn is Carlijn. Klieren 
met teamgenoten of raar dansen, dat maakt haar 
niks uit. Ze houdt van gezelligheid en plezier ma-
ken.’ Nagenietend van deze exclusieve ervaring, 
concluderen Carlijns’ vriendinnen: ‘Zuid-Korea, 
het was geweldig! Dit ‘weekendje weg’ pakken ze 
ons nooit meer af.’  
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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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Kinderkookcafé

Belastingaangifte 
Heeft u hulp nodig bij het invullen van 
uw digitale belastingaangifte? Dan kunt u 
terecht bij de Bibliotheek Deventer. Samen 
met Saxion organiseert de bibliotheek in 
april belastingspreekuren. De spreekuren 
zijn op afspraak. U kunt zich opgeven bij de 
informatiebalie van alle vestigingen van de 
bibliotheek of via (0570) 675 711. 

Heeft u als 65-plusser geen DigiD, of kunt u 
om een andere reden geen digitale aangifte 
doen? Dan kunt u terecht op het speciale 
belastingspreekuur voor 65+.  Samen met 
Raster biedt de bibliotheek u de mogelijk-
heid aan voor hulp. Deskundige vrijwilligers 
vullen op de computer de aangifte in. De 
spreekuren zijn op afspraak. U kunt bellen 
naar: (0570) 611247 (Raster).

Dodenherdenking Lettele 4 mei
Alle Lettelenaren, jong en oud, worden 
uitgenodigd voor de dodenherdenking bij ons 
monument op het kruispunt in het dorp. 
De dodenherdenking in Lettele wordt 
jaarlijks georganiseerd door het Plaatselijk 
Belang in samenwerking met de Onderne-
mersvereniging Lettele, de SECL, de Kerk, 
More Music Orkest en vele vrijwilligers.

Muziek, zang, verhalen en gedichten
De bijeenkomst start om 19.30 uur. We staan 
met muziek, zang, verhalen en gedichten stil 
bij het thema van 2018: ‘Jaar van verzet’.
Om 20.00 uur volgen de twee minuten stilte. 
Bij aankomst krijgt iedereen de teksten van 
de liederen aangereikt en een roos om na de 
kranslegging op het monument te leggen. Na-
tuurlijk kunnen ook eigen bloemen worden 
meegebracht.
Na afloop is er voor iedereen gelegenheid om 
samen koffie te drinken bij café restaurant 
De Koerkamp.  

Groentetuintjes

Karmse

Vorige jaar kon door onvoldoende deelname 
de optocht niet doorgaan. Dit jaar wil de 
SECL inventariseren of er wel weer voldoen-
de animo is. We vragen je je op te geven als 
je echt verwacht deel te nemen. Niet alleen 
grote wagens zijn belangrijk, op een andere 
manier meedoen is net zo goed!
Op secl.nl vind je een formulier. Opgave kan 
tot 7 april 2018.

Er zijn nog groentetuintjes te huur aan de 
sportweg. Contactadres: Willie Jansen
T: (0570) 551 443

Tijdens de jaarvergadering van KBO is een 
nieuw bestuur benoemd.
Eerst werd afscheid genomen van Riky Wes-
terbeek. Riky is acht jaar secretaris geweest 
en Betty bedankte haar met een mooi gedicht 

KBO Jaarvergadering:
nieuw bestuurslid 

Vind jij koken en bakken ook zo leuk? Wil 
jij als een echte kok voor heel veel mensen 
koken? Grote pannen, schort en koksmuts! 
Durf je als ober de gerechten te serveren aan 
je gasten? En zit jij in de bovenbouw van de 
basisschool?

Kom naar het kinderkookcafé op donderdag 
19 april, van 13.30 tot 18.30 uur (maximaal 
12 kinderen). Ieder kind mag vier gasten 
uitnodigen om mee te eten (zoals ouders, 
broertjes, zusjes, opa’s, oma’s, vriendjes, 
vriendinnetjes, oppas).
Gasten zijn welkom om 17.00 uur.

Waar? In de keuken en de Huskamer van 
Kulturhus de Spil
Kosten? € 5,-- per kind. Gasten betalen € 3,-- 
per persoon. 
Aanmelden? Stuur een mailtje naar
kinderkookcafe@lettele.nl.
Let op de flyer die op school wordt uitgedeeld! 
Als je deze keer niet mee kunt doen, dan lukt 
het vast op een van de volgende keren: 6 juli, 
5 oktober of 14 december.

voor de vele dingen die zij heeft bedacht en 
ook georganiseerd heeft.

Als nieuw bestuurslid werd Jeanette van der 
Star voorgesteld en benoemd.
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Oranjefonds doneert € 15.000 voor de aanleg van het Spilbos
Voortgang Spilbos en het Oostermaet-Bostheater
Begin 2018 is gestart met de aanleg het Spilbos. Een klein stukje 
Oostermaet (circa 2 hectare)  is door Stichting IJssellandschap 
in bruikleen gegeven aan Kulturhus De Spil. Dit bosperceel 
wordt ingericht als wandelpark en er komen speeltoestellen van 
natuurlijk materiaal die samen met de jeugd van Lettele worden 
ontworpen. Daarnaast komt er een klein openluchttheater (het 
Oostermaet-Bostheater) voor circa 150 bezoekers.  Ook komen er 
drie klimelementen. Het Spilbos wordt geen attractiepark maar zal 
wel voor iedereen toegankelijk zijn en aantrekkelijk voor inwoners 
van Lettele, maar ook voor bezoekers en inwoners van Deventer.
U heeft vast de activiteiten rond het Spilbos al opgemerkt. Maar 
misschien ook niet. Dan nodigen wij u uit eens een kijkje te komen 
nemen! Er is enorm hard gewerkt en het belooft een aantrekkelijke 
plek  te worden voor tal van buitenactiviteiten. We houden u graag 
op de hoogte van wat er de komende tijd nog gaat gebeuren.

Maar eerst: waar staan we nu?
Eind februari zijn de dunnings- en onderhoudswerkzaamheden 
aan het bos uitgevoerd en zijn we klaar voor de volgende fase 
van realisatie van een fantastische aanvulling voor het dorp. Alle 
vogelkersen zijn verwijderd. Hierna is het reguliere onderhoud, 
het dunnen van het bos, uitgevoerd. Helaas heeft de winterstorm 
ongeveer tien berken omvergeblazen die in het rabattenstuk ston-
den. De oude rabatten zijn uitgegraven en de grondrug voor het 
openluchttheater ligt er.

Het openluchttheater gaat Oostermaet-Bostheater heten, zodat 
het voor ieder duidelijk is dat het in de openlucht is en een sterke 
verbinding met de Oostermaet/IJssellandschap heeft.
De Stiefeltocht is operationeel. We zijn nieuwsgierig hoe de tocht 
bevalt en waar we eventueel iets moeten aanpassingen/verbete-
ren: info@casasolutions.nl. De mooie flyer staat onder andere in 
het folderrek van Kulturhus De Spil.

Klimbos
Aan OBB Ingenieurs uit Deventer is gevraagd om drie klimele-
menten te ontwerpen, die in het voorste deel van het perceel gaan 

komen. Deze elementen moeten uitdagend zijn en gecertificeerd. 
Er wordt een zandlaag aangebracht onder de toestellen, zodat 
daar een valbed ontstaat. Medio maart zijn de eerste ontwerpen 
beschikbaar. We weten nog niet wanneer de klimelementen opera-
tioneel zijn.
 
Oostermaet-Bostheater: vrijwilligers gezocht
De grondrug ligt er. Er worden eenvoudige banken geplaatst en 
er komt een houten podium. Het podium heeft een hoogte van 25 
cm. Het materiaal voor podium en banken is besteld. Op verzoek 
krijgen enkele banken ook een rugleuning. 
Eind april wordt op zaterdagen begonnen met het bouwen van het 
theater. Hiervoor zoeken we nog vrijwilligers die het leuk vinden 
een of meer zaterdagen de armen uit de mouwen te steken. We 
hopen medio zomer het theater gerealiseerd te hebben. 
Met de tennisvereniging zijn goede afspraken gemaakt om de 
voorzieningen van de tennis te betrekken bij het Bostheater.
 
Rabattendeel: speelplek voor de jongste kinderen
De rabatten zijn uitgegraven. Half april gaan twee  groepen van de 
basisschool aan de slag om speelelementen te ontwerpen. Deze 
elementen zullen beoordeeld worden op haalbaarheid en inpas-
baarheid. Vanaf mei willen we beginnen om deze speelelementen 
te realiseren.
 
2e Stiefeltocht
De eerste Stiefeltocht is opengesteld en wordt gebruikt. De erva-
ringen met deze tocht worden gebruikt om later in het jaar een 
tweede tocht te ontwerpen. Deze tocht zal de Oostermaet in gaan.
 
Toegang Spilbos
Er komt een eigen ingang in het Spilbos, naast het pad naar de tennis-
velden. Hiermee kan je van de parkeerplaats makkelijk het bos in. 
De duiker wordt verbreed en er worden ongeveer tien extra 
parkeerplaatsen voor auto’s gerealiseerd. Eerder lieten we weten 
dat er mogelijk twee of drie camperplaatsen zouden komen. Deze 
komen er in het kader van dit project definitief niet!
 
Verbinding Spilbos Oostermaet
De balken die de toegang tot de Oostermaet blokkeren worden 
weggehaald. In overleg met de eigenaren van de volkstuinen 
wordt een nieuwe barrière gemaakt om te voorkomen dat auto’s 
de Oostermaet inrijden. Verder gaat IJssellandschap de toegang 
aantrekkelijker maken.

Skelters
Erwin Kleine Koerkamp heeft al een tijd het idee om meer met 
(trap)skelters te gaan doen. De skelters, die ook geschikt zijn 
voor volwassen en kunnen rijden over zandpaden, zijn vanaf het 
tweede kwartaal 2018 te huur. Onderdeel van het Spilbosproject 
is om een bestaand pad in het Oostermaet een beetje aan te 
passen, zodat skelters hier ook kunnen komen.

Rabatten zijn uitgegraven
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Huiswerkkamer
Heb je thuis vaak moeite om aan de slag te gaan met je 
huiswerk, meld je dan aan bij de Huiswerkkamer!

Van 3 april tot de zomervakantie 2018 starten we met de Huis-
werkkamer in het Kulturhus De Spil, voorlopig alleen op dinsdag- 
en vrijdagmiddag. Tussen 14.30 uur en 17.30 uur zijn leerlingen 
van de middelbare school welkom om te werken voor school in een 
rustige, fijne ruimte: onze Huiswerkkamer. Er is een volwassen 
begeleider aanwezig, die kan helpen.
De onkostenvergoeding per middag is € 2,50. Bij genoeg belang-
stelling gaan we na de zomer door.

Opgeven, informatieavond en vrijwilligers
Je kunt je tot 27 maart nog opgeven via info@kulturhusdespil.nl. 
Op die dinsdag 27 maart om 19.30 uur is er een informatiebijeen-
komst in De Spil voor iedereen die zich opgegeven heeft. Daar 
worden de spelregels van de huiswerkkamer besproken. Daar 
zullen ook alle begeleiders bij aanwezig zijn.
Er hebben zich een aantal mensen opgegeven om te helpen bege-
leiden, maar meer mensen zijn altijd welkom. Ook Lettelenaren, 
die kennis hebben van één of meer schoolvakken en die bereid zijn 
incidenteel een leerling verder te helpen (de experts) kunnen zich 
altijd nog aanmelden.

Uitgelicht:
De Computerdokter

Inloopspreekuur in De Spil:
• op de woensdagavond in de oneven weken van 18.30 tot 19.30 uur;
• meerdere vrijwilligers beschikbaar;
• kosten: kleine vergoeding van minimaal € 1,-- om de stookkosten    

te betalen.

Computerdokter aan huis:
• op afspraak woensdagmiddag of een avond in de week;
• aanvraag via contactformulier op www.casasolutions.nl;
• kosten: € 5,-- voorfietskosten en € 10,-- excl. btw per half uur;

Naast dat we elkaar helpen met praktische problemen is er ook al-
tijd tijd voor een praatje en leer je van elkaar altijd wel wat nieuws. 
Meer informatie via computerdoktermunster@gmail.com.

Wist u dat...
• Dreamzzz Kinderopvang van Chantal Hartvelt vanaf 1 mei haar 

intrek neemt in ons Kulturhus. Op maandag, dinsdag en don-
derdag van 14.30 tot 18.00 uur zal de buitenschoolse opvang van 
Dreamzzz van de Koerkampshoek gebruikmaken.

• Wij, met Zorggroep Raalte en de werkgroep dagbesteding, serieus 
kijken naar een uitbreiding van die dagbesteding op korte termijn

• Wij gebruikers er nadrukkelijk op wijzen gebruikte ruimten (ook 
kleedkamers) netjes en in oorspronkelijke staat achter te laten na 
gebruik.

• De Fitness al veel extra leden heeft mogen begroeten, na de ver-
ruiming van de openingstijden.

• Wij iedereen hartelijk bedanken voor het op ons, en/of andere 
clubs uit Lettele, stemmen in het kader van Hart voor Salland van 
de Rabobank

• Huldiging Carlijn: waar een klein dorp heel groot in kan zijn! 
• Onze Huskamercommissie, met al haar vrijwilligers, samen met 

alle andere vrijwilligers voor een onvergetelijke huldiging van 
Carlijn hebben gezorgd.

• Dat er met velen is samengewerkt rondom de huldiging die wij allen 
willen bedanken, niet te vergeten Café Spikker met de After Party.
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Het project en vrijwilligers
Ook dit project draait voor een belangrijk deel op vrijwilligers. 
Inmiddels heeft naast de toezegging van Leadergelden (Europa/
provincie/gemeente), het Oranje fonds en het Naoberfonds een 
mooi bedrag toegezegd. We komen nog een beperkt bedrag te kort 
dat door  het KDS-bestuur gegarandeerd is. Hiermee is het project 
financieel rond. Uiteraard zoeken we nog financiers voor de ont-
brekende 10.000 euro.
 
Vragen? Meehelpen?
Contactpersonen: Harry ten Have (0651) 346 628 en Ad van Wijlen 
(0624) 799 623.

lettele.nl/kulturhus

Spontaan speelelement
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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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Kijkend op de boerderijenkaart van de voorma-

lige gemeente Diepenveen kom je een aantal 

namen tegen die al dateren van de eerste re-

gistratie uit 1399. In en rond Lettele waren dat 

Groot Koerkamp, Klein Koerkamp, Dibbelink, 

Daggenvoorde, Lingeveen, Odink, Reterink, 

Mensink-Omerink-Essenboer, Wichink-Schotwil-

lems, Ten Have, Harmelink, Aarnink en Alferink.

Een aantal van de oude boerderijna-
men op boerderijenkaart van de voor-
malige gemeente Diepenveen zijn nu 
nog familienamen. Andere zijn alleen 
nog bekend bij oudere dorpsgenoten 
en worden door hen soms nog wel 
eens gebruikt.  Het kwam vroeger va-
ker voor dat men iemand beter kende 
bij de bijnaam/huisnaam dan bij de 
officiële familienaam. Een voorbeeld: 
Hein van ’t Alferink. De jongere gene-
ratie zegt het waarschijnlijk helemaal 
niets! Wie was hij?

Generaties Alferink
Nu, dat was mijn vader, Hein Haver-
kamp, en hij woonde op de boerderij ’t 
Alferink. Adres vroeger Lettele 6, hui-
dig adres Assinksteeg 4. Deze boerde-
rij was eerder eigendom van verschil-
lende generaties Alferink.
De laatste was Willem Alferink, ge-
trouwd met Grade Hazelekke. Zij had-
den één zoon en die werd priester. Er 
was dus geen opvolger voor de boer-

DOOR HENK HAVERKAMP Echtpaar Dika en Evert 
Daggenvoorde-Alferink

derij en het bedrijf werd in 1909 over-
gedragen aan het nichtje van Grade, 
namelijk Hendrika (Dika) Haverkamp 
(dochter van Hendrikus Haverkamp en 
Maria Hazelekke). Dika was getrouwd 
met Everardus Martinus Daggenvoor-
de. Willem en Grade bleven tot aan 
hun dood bij hen op Boerderij ’t Alfe-
rink wonen.
Net zoals veel andere boerenbedrijven 
werd ook ‘t Alferink opgesplitst. Al in 
1928 werd Boerderij Klein Swormink 
er ‘af gebouwd’. En omstreeks 1935 
verkocht Evert Daggenvoorde gronden 
aan Jan Spikker die de boerderij bouw-
de waar nu Laurens Boksebeld woont.

Geen opvolger
Dika en Evert hadden ook geen opvol-
ger en droegen het bedrijf in 1935 over 
aan neefje Hein Haverkamp. Zelf ble-
ven ze niet op ’t Alferink wonen, maar 
lieten een nieuwe woning bouwen in 
Lettele. Dit is het huis waar kort na 
de oorlog meester Nolten zijn intrek 

Dorpsarchief Lettele 

Oude familienamen…
of ook weer niet

nam, later de Rabobank kantoor hield 
en nu eigendom is van Floor en Ange-
lique Zandbelt. Hoewel Dika officieel 
Daggenvoorde-Haverkamp heette, 
werd ze in het dorp ‘Alferinks Dieke’ 
genoemd.
Nu even terug naar de familienaam 
Haverkamp. Het is geen oude naam 
in Lettele, maar afkomstig uit de ge-
meente Olst. Mijn betovergrootvader 
Jannes Haverkamp, geboren in 1794 
op de Eikelhof (Boskamp), trouwde 
in 1823 met Janna Holleboom en ver-
trok een aantal jaren daarna naar de 
gemeente Diepenveen waar hij  een 
boerderij pachtte in de buurtschap 
Oxe.
Op 13 september 1837 kochten Jan-
nes en Janna twee  boerderijen onder 
Okkenbroek: De Grote Schiphorst (nu 
van Richard en Annet Haverkamp) en 
de Kleine Schiphorst (nu van de fa-
milie Brands). Vanuit de Grote Schip-
horst gingen de Haverkamps zich roe-
ren in Lettele.  
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Ouderenactiviteiten

20 •  • NUMMER 4 • MAART 2018

Lettele houdt van gezelligheid. Er zijn niet voor niets 
wel 40 clubs en verenigingen actief in het dorp! En die 
zijn beslist niet alleen voor de jongeren, ook de Lettel-
se oudere generaties komen aan hun trekken. De hele 
oude dorpsgenoten worden daarbij ondersteund door 
veel vrijwilligers die ervoor zorgen dat ze een hapje en 
drankje krijgen, opgehaald en weer thuisgebracht wor-
den en verrast worden met leuke activiteiten.

Koersbal

Ouderengym
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Samen eten

Klaverjassen

Iedere donderdagochtend is het een gezellige bedoe-
ning in De Spil. Oudere inwoners van Lettele drinken 
dan samen koffie, doen spelletjes of een andere leuke 
activiteit. Als afsluiting eten ze samen. De groep 
wordt begeleid door vrijwilligers en op de achtergrond 
ondersteund door Zorggroep Raalte.
Iedereen kan (tegen een vergoeding) meedoen. Lijkt 
het u gezellig om iedere week iets samen te doen, 
komt u dan gerust eens langs of bel met Maria
Aarnink: (0570) 551 349.

Dagbesteding
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maaiers, kettingzagen, heggenscharen en 
bosmaaiers

Agroshop   Tuin en park   Technische dienstverlening
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De jeugd en de senioren van Lettele kunnen kennismaken met 
tennis bij TVL op de Open Dag, paasmaandag 2 april, vanaf 11.00 
uur. Tennisschool Peter Everink is aanwezig voor informatie en 
demonstratie.
Een abonnement voor de jeugd kost bij TVL slechts € 101,--
inclusief een aantal lessen in groepsverband. Senioren betalen
€ 110,-- per jaar. TVL heeft voor nieuwe seniorleden aantrekkelij-
ke aanbiedingen. Met onder meer in het eerste-jaarkorting van 
50 procent! 
Voor drie-maandsleden, die willen tennissen in de zomer, wan-
neer hun eigen sport stil ligt, heeft TVL een specifiek abonne-
ment voor € 56,--.
Zie voor meer informatie tvlettele.nl

Van harte welkom bij TVL op 2 april!
Open Dag Tennisvereniging Lettele

Wielrennen is een schitterende sport
Wielerclub Lettele is op zoek naar jou!
Het nieuwe fietsseizoen staat 
weer voor de deur en daar wil-
len wij van Wielerclub Lettele 
even de aandacht op vestigen.
Graag verwelkomen we jong-
volwassenen als nieuw lid, zo-
wel dames als heren, om zo een 
weg te kunnen vinden binnen 
de wielersport en eventueel lid 
te worden van WCL.

Gratis
Het lidmaatschap van WCL is 
gratis en er wordt periodiek, 
tegen sterk gereduceerde 
prijs, gesponsorde clubkleding 
aangeboden. Uiteraard wordt dit 
laatste pas na een proeftijd van 

één seizoen gerealiseerd. Wel 
wordt er van je verwacht dat je 
een positieve bijdrage levert aan 
het in stand houden van WCL. 
Zo zou je ook kunnen deelnemen 
aan de trainingen op de dinsdag- 
en of donderdagavond.

Tochten en uitstapjes
In de maanden maart tot en 
met september houden we 
ieder weekend een tocht, soms 
met uitstapjes naar Duitsland 
of België. In de zomermaanden 
kunnen er zelfs fietsvakanties 
worden georganiseerd mits 
zich daarvoor voldoende deel-
nemers aanmelden.

Laagdrempelig trainings-
programma 

Sportief fietsen op een race-
fiets of ATB is populair. Vol 
enthousiasme kopen steeds 
meer mensen een racefiets of 
mountainbike, maar ontdek-
ken dan al snel dat remmen, 
schakelen en in balans blijven 
op zo’n fiets wel wat anders 
is dan fietsen op een gewone 
fiets. Om te voorkomen dat je 
enthousiasme in rap tempo 
terugloopt en je fiets, aange-
schaft met duur verdiende 
centjes, werkeloos in de schuur 
komt te staan, wil WCL je de 

helpende hand toereiken. Met 
een laagdrempelig trainings-
programma waarbij je in vier 
trainingen meer controle over 
je fiets krijgt, ondersteunen 
wij startende fietsers. Tijdens 
de trainingen leer je meer over 
remmen, schakelen, in een 
groep rijden, klimmen, dalen, 
bochtentechniek, veiligheid, 
verzekering, onderhoud en 
aanschaf van een fiets en 
kleding. 
Mocht je na het lezen van 
dit bericht enthousiast zijn 
geworden en voornemens zijn 
je aan te melden, neem dan 
contact op met Nico Langereis 
via nico@uni-coach.nl.

Geen fiets?
Misschien dat je nog een 
aantal vragen hebt alvorens je 
de eerste stap durft te zetten 
naar een vreugdevolle duur-
zame sportieve carrière op de 
racefiets?
Het geeft niets als je nog niet 
in het bezit bent van een 
racefiets. Wij kunnen je daarbij 
helpen om de juiste keuze te 
maken! Laat je verrassen en 
ontdek hoe leuk fietsen op een 
racefiets (of ATB) kan zijn.
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Samenzijn en de verbondenheid  

De Nicolaaskerk,
een levendig middelpunt

Is er veel veranderd de laatste jaren?
‘Er is inderdaad veel veranderd. 
Sinds het Tweede Vaticaans concilie 
in 1962 kwam er een grote verande-
ring in de kerk. Vanaf die tijd werden 
de vieringen niet meer in het Latijn 
gehouden, maar kun je deze in de 
eigen volkstaal horen. Er wordt ons 
niet meer, zoals vroeger, wat opge-
legd. Iedereen mag eigen keuzes 
maken, hierdoor krijg je wel meer 
een eigen verantwoordelijkheid. 
Sinds er geen eigen pastoor meer is 
in onze geloofsgemeenschap, zijn 
er ook diakens, pastoraal werkers 
en leken die voorgaan bij vierin-
gen. Hierdoor hebben ook zeker de 
vrouwen een grotere rol in de kerk 
gekregen. 
Ik zelf heb 40 jaar geleden geholpen 
met het opzetten van de kinderne-
vendienst. Die wordt nog steeds 
gehouden.’

In 1894 is de H. Nicolaaskerk door 
vele handen en onder zware om-
standigheden gebouwd. Dat dit met 
veel liefde is gedaan kun je duidelijk 
zien. Niet alleen aan de buitenkant 
maar ook zeker van binnen. Wan-
neer je rustig in de kerk zit en even 
om je heen kijkt, zie je hoe mooi en 
ingetogen alles is gemaakt. Juist de 
eenvoud maakt het zo indrukwek-
kend. 

Wat betekent de kerk in ons dorp?
‘Heel veel. Het zou jammer zijn als 
het gebouw verdwijnt. Het is de kern 
en het middelpunt van ons dorp’, 
zegt Riky. ‘Ook al wordt de kerk, zo-
als overal in Nederland,  wat minder 
regelmatig bezocht, het is nog steeds 
een gemeenschap van gelovige 
mensen en samen zorgen wij voor de 
kerk. Iedereen doet mee, zowel jong 
als oud, naar eigen kunnen’. 

DOOR LUCIA VAN KRUIJL

Zingen
Wat betekent zingen voor je?
‘Dat vind ik heel fijn om te doen. Ik 
zit zelf bij het gemengd koor van 
onze kerk. Daarnaast hebben we ook 
een herenkoor en een kinder/jeugd-
koor. Wij zingen liturgische en vrije 
liederen met een christelijke inhoud. 
Vroeger werd er alleen Gregoriaans 
gezongen, dat komt nu veel minder 
voor. Persoonlijk vind ik dat we  deze 
gezangen wel in ere moeten houden, 
ook voor onze jongere generaties. 
Het Gregoriaans kent geen grenzen, 
het wordt over de hele wereld ge-
zongen en is daarom zo herkenbaar 
en geeft een binding met de Wereld-
kerk.’

Wat gebeurt er allemaal in de kerk 
van Lettele?
‘Als eerste is de kerk een gemeen-
schap waar gelovige christenen bij 

Riky Westerbeek voor de vijfde statie: Simon van Cirene 
krijgt de opdracht het Kruis van Jezus te dragen

Via welke weg je Lettele ook binnenkomt, al van 

grote afstand is de kerktoren van de H. Nicolaas-

kerk zichtbaar. Midden in de dorpskern staat 

deze bijzondere kerk met een mooi verleden van 

bijna 125 jaar. Maar wat betekent de kerk in deze 

tijd voor de bewoners. Benieuwd geworden ga ik 

op bezoek bij mijn buurvrouw, Riky Westerbeek. 

Riky is al sinds jaar en dag heel actief in de kerk-

gemeenschap. 
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elkaar komen in de Eucharistievie-
ring. Er worden ook andere vieringen 
gehouden zoals woord/communie- 
en gebedsvieringen. Daarnaast zijn 
er het hele jaar door vieringen bij 
speciale gelegenheden, zoals nu 
rondom Pasen. Ook de kinderen wor-
den niet vergeten. Voor de eenheid 
van alle christenen wordt jaarlijks in 
de maand januari een oecumenische 
viering gehouden.’ 
We hebben een actieve geloofsge-
meenschap waar ook veel vrijwilli-

gers bij betrokken zijn. In een klein 
dorp als Lettele kunnen we ook niet 
zonder hen om alles in en rond de 
kerk te organiseren. Fijn dat we dit 
nog met elkaar kunnen doen’. 

Wat doen jullie in deze tijd, zo vlak 
voor Pasen?
‘Het is vastentijd en een tijd van 

bezinning. Even minderen en denken 
aan de ander. Het is een uitdaging 
om naar jezelf te kijken en onze 
levensstijl. Het geld dat in de vasten-
tijd in de kerk wordt opgehaald, gaat 
dit jaar naar een project in het noor-
den van Zambia. De zusters van de 
Heilige Harten van Jezus en Maria 
helpen hier de bevolking die het erg 
moeilijk heeft in de sloppenwijken.’
Halverwege de vastentijd wordt er 
sinds vorig jaar ook een sobere maal-
tijd in de pastorie verzorgd.’ 

Kruiswegstatie
Ik ben ook wel benieuwd wat de 
Kruisweg betekent. Als ik daar-
naar vraag, geeft Riky mij direct de 
uitwerking op papier en daarbij een 
toelichting. ‘In de veertigdagentijd 
hebben we elke woensdagavond de 
Kruisweg, behalve in de laatste week 

voor Pasen, dan wordt dit op de Goe-
de Vrijdag gehouden. Hier worden 
door middel van veertien staties de 
lijdensweg van Christus, vanaf zijn 
veroordeling tot aan de Kruisdood, 
weergegeven en vertaald naar de tijd 
van nu.’ Heeft dit te maken met de 
schilderijen die hiervan in de kerk 
hangen? ‘Ja’, zegt Riky, ‘elk schilderij 
geeft een statie weer. Als je naar de 
vijfde statie kijkt, zie je dat Simon 
van Cirene de opdracht krijgt het 
Kruis van Jezus te dragen, nadat 
Jezus voor de tweede keer valt. 
Dit wordt bij ons in de Kruisweg 
vertaald naar de huidige tijd, dat wij 
iemand helpen die het moeilijk heeft, 
ook als het zich herhaalt.’ 

Waarom een kerk?
‘De kerk is meer dan een gebouw. 
In de kerk gaat het om God die we 
samen aanbidden. De kerk is een 
ontmoetingsplek om God te ontmoe-
ten met gelovige mensen om je heen. 
Thuis kun je natuurlijk ook gelovig 
zijn en bidden. Maar in de kerk, het 
huis van God, voel je het samenzijn 
en de verbondenheid in het bidden 
en zingen met elkaar.’ 

‘Iemand helpen die het moeilijk 
heeft, ook als het zich herhaalt.’
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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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Geen mens die nog weet, dat hij er niet stond  
met zijn kronk’lende wortels, vast in de grond 
als  baken, als spil, in ons dorpse leven  
heeft de Beuk op de Koerkamp, zijn machtige armen verheven. 

Stromend water, elektrisch, riool, telefoon,
tv, auto en trekker, zijn nu heel gewoon
vroeger liep paard en wagen, over de Oerdijk met gras
alleen de Beuk heeft gezien, hoe het toen was.

De oorlog en zeker, de vrede nadien 
de Beuk was er bij en heeft alles gezien  
de Kerk, de cafés  en de winkel van Mans  
de Shure van Schepers, het monument met een krans. 

Steeds meer van die huizen, en daarginds bij de Bond 
dat is waar de Holvo, een mooi plekje vond 
maar waar  is de bank en Teunis de smid? 
Ik mis Hein van Mans waar Willy nog zit. 

Ons dorpie werd groter, meer zielen maakt blij  
de grond van de  Bloo, werd de Kappelwei
wat waren we jachtig, en druk in de weer  
maar steeds stond de beuk daar, en keek op ons neer.

De school met zijn kinderen, een komen en gaan 
wie heeft niet vertwijfeld op zijn wortels gestaan 
voor het eerst op de fietse, noar school in de stad  
‘k wol de’k nog bie Tijhaar, in zien klasse zat. 

De jeugd is gekomen en ging er weer weg
maar die machtige boom, raakte nooit van de leg
de smerigste  praatjes, hij heeft alles gehoord 
maar heeft zich haast zeker, er niet aan gestoord. 

Misschien wel aan punaises, het was toch te zot
je maakt van zo’n boom, toch geen reclamebord!
Maar ’tis de plek van ontmoeting, die iedereen kent
en al sluit je je ogen, je weet waar je bent.

Want de Beuk stond daar rustig , in wel en in wee 
en wuifde zijn takken, met ons leven mee 
het leven gaat verder, wat ligt in t verschiet?
Aan alles komt een eind, al doet het verdriet.

Want volgens de kenners, is onze Beuk nu ziek
tot grote ontzetting, van ’t gewone publiek
hij is hol van binnen, het wordt echt gezegd
de bijl is al haast, aan zijn wortels gelegd.

Hoe moet dat dan verder, ons dorp zwaar gewond?
Straks zit er een gat, waar de Beuk altijd stond
laten we hopen en bidden, misschien zelfs in de kerk,
dat hij lang nog blijft staan, met zijn kruin in het zwerk. 

Die prachtige boom, ik wil hem niet kwijt
hij is toch waarachtig, onze identiteit
want midden in alles, wat ons dorp heeft gedaan 
moet trots… en reusachtig… de Beuk blijven staan. 

Mark te Boekhorst
 

De Beuk
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Even voorstellen:
nieuwe bewoners op de Kapelweide
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Kapelweide 22

Jan-Willem de Brouwer 

& Danique MensinkKapelweide 9

Elly Straathof Kapelweide 7

Danny Evers

Kapelweide 3

Herman Zwiers

Kapelweide 5

Jelle Huis in ‘t Veld
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Kapelweide 10

Henk Haverkamp Kapelweide 20

Familie Heurink Kapelweide 16

Jaap Daggenvoorde

Kapelweide 18

Harrie & Dini Bosman
Kapelweide 1

Familie ten Zijthof

Kapelweide 4 + Bathmenseweg 43D

Kapelweide - toegangsweg Kapelweide - overzicht

Bathmenseweg 43D

Familie Selk
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  Dorpsstraat 30
  8111 AD  Heeten
 Telefoon 0572 - 381246
 fax 0572 - 382446
 email info@dgreen.nl
 website www.dgreen.nl 

Voor een duurzame

relatie en
 installatie!

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

SPECIALIST IN VERF, BEHANG, VLOEREN, 
GORDIJNEN EN RAAMDECORATIE
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Seizoensopening
Op zaterdag 28 april zal zwemseizoen 
2018 geopend worden bij het zwembad. 
Er wordt gezorgd voor een feestelijk 
programma met wat lekkers en iedereen 
is welkom. Het exacte tijdstip wordt 
nog bekend gemaakt via de website en 
Facebook.

Dankzij het Coöperatiefonds van Rabo-
bank Salland en inzet van vrijwilligers 
hebben we een ligveld van kunstgras 
kunnen aanleggen bij het Zwembad. 

Vrijwilligers 
Aan de planning voor seizoen 2018 wordt 
gewerkt. Als je dit nog niet hebt gedaan 
geef dan zo snel mogelijk door wanneer 
je niet kunt. Dit geldt niet alleen voor 
vakantie, maar ook de dagen/tijden 
waarop je niet kunt omdat je bijvoorbeeld 
werkt. Doorgeven van vrije dagen kan via: 
lettele.zwembad@gmail.com 

Zwembadberichten
EHBO
De EHBO herhalingsles van dit voorjaar zal 
net als vorig jaar plaatsvinden voorafgaand 
aan de opening; in de ochtend van zaterdag 
28 april. Als je op een bepaalde tijd niet kunt 
geef dit dan door. Dan kunnen wij hier zo 
veel mogelijk rekening mee houden met de 
planning. Ook horen we het graag als je die 
dag helemaal niet kunt komen. 

Abonnementen 
De prijzen van de abonnementen zijn niet 
gewijzigd. In de voorverkoop gelden de 
volgende prijzen:
• 1 abonnement à € 17,50
• 2 abonnementen à € 30,--
• ieder volgend abonnement € 10,-- per 

persoon
Deze korting geldt wanneer meerdere abon-
nementen per gezin worden afgenomen. 

De voorverkoop prijzen gelden tot en met 
zaterdag 28 april. Vanaf zondag 29 april is 

de prijs € 17,50 per abonnement.
Trimzwemabonnementen zijn € 30,-- voor 
het hele seizoen.
Op zwembadlettele.nl staat vermeld hoe 
de abonnementen besteld en afgehaald 
kunnen worden.

Zwemles
In Zwembad Lettele zijn er ook dit jaar 
weer zwemlessen voor de diploma’s A, B, 
C en zwemvaardigheid. Voor de zwemles 
moet het kind uiterlijk op 1 oktober 2018 
vijf jaar zijn. Er zijn ook weer Spetterles-
sen in 2018 (+/- vanaf juni), hiervoor moet 
het kind uiterlijk 1 oktober 2018 vier 
jaar zijn. Opgeven van je kind(eren) kan 
via het formulier op de website. Na de 
aanmelding ontvang je via de mail meer 
informatie en een machtigingsformulier 
voor de betaling van de zwemlessen.

Graag tot ziens in Zwembad Lettele!

Zaterdag 6 januari was het dan eindelijk zo ver: Lettele Darts Open (LDO’18) vond plaats! 
Om 18:00 uur gingen de deuren van Zaal Spikker open om de 64 darters te verwelkomen en 
was er de mogelijkheid om de eerste pijlen naar het bord te gooien. Darters uit Lettele en om-
streken waren massaal op het evenement afgekomen om hun dartkunsten te laten zien. Met 
de beschikking over tien gehuurde dartbanen van DIBO, begonnen dan om 18:45 de eerste 
wedstrijden van deze avond. 

Lettele Darts Open

De poule-fase
Met zestien poules werden er in poules 
van vier darters gestreden om bij de beste 
twee in de poule te eindigen. Dit was voor 
iedereen de motivatie om zich van hun 
beste kant te laten zien. Het duurde daar-
om niet lang of de eerste 180’ers werden 
al gegooid door Tim Welgraven en Richard 
Rademaker.
Ondertussen kwamen de eerste toe-
schouwers ook binnen en al snel telde de 
organisatie een kleine 30 man publiek. 
Onder genot van een biertje en een broodje 
bal werden de poulewedstrijden voltooid. 
Darters als John Kiffen, Jan Welgraven en 
Denny van Essen stroomden met een maxi-
male score door naar de knock-out fase.

De knock-out fase
Om half 11 begonnen de 32 overgebleven dar-
ters aan de knock-out fase. In de wedstrijden 
waar ze speelden om de best of 5, werd het 
al snel duidelijk dat het niveau hier omhoog 
ging. Dit resulteerde in spannende wed-
strijden met hoge finishes. Ruben Gerritsen 
wist hierin uit te blinken door een wedstrijd 
naar zich toe te trekken met een 114 finish. 
Naarmate de wedstrijden vorderde, werd de 
groep kleiner en kleiner. Het was mooi om 
te zien dat de verliezende darters niet direct 
naar huis gingen, maar massaal achter hun 
favoriet gingen staan. De halve finales tussen 
Jurgen Rechterschot – Kevin Welgraven en 
Denny van Essen – Michel Vlieger waren een 
genot om naar te kijken. 

De finale
Publiekslieveling Kevin Welgraven mocht 
het uiteindelijk in de finale tegen Michel 
Vlieger opnemen. Met opkomstmuziek van 
Vincent van der Voort en Michael van
Gerwen werden de darters naar de 
finalebaan geleid en kon de finale gaan 
beginnen. Al snel wist Michel Vlieger 
een voorsprong te pakken en wist deze 
professioneel te behouden. Onder luid ge-
juich van het publiek werd hij vervolgens 
toegezongen en kon hij de 1e prijs + trofee 
in ontvangst nemen. 

De organisatie kijkt terug op een geslaagd 
evenement en hoopt iedereen volgend jaar 
weer te mogen verwelkomen!

Finalisten 

Kevin Welgraven

en

Michel Vlieger
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Koe Hermien heeft het land in beroering gebracht. Wat een lokale talk of the town was, 

werd in mum van tijd een landelijke hype. Hoe leuk is dat? Nou… daar zijn de meningen 

over verdeeld. De verhalen in de media heeft iedereen kunnen zien, horen en lezen, 

maar wat vonden direct betrokkenen er eigenlijk van? De Letter vroeg Elly Meuleman 

de ervaring van haar en haar man Dick op te schrijven. Elly en Dick zijn eigenaren van 

de boerderij aan de Bathmenseweg waar Hermien ’s nachts kwam buurten.

Publiciteitsstunt of echt begaan met dierenleed?

Onze belevenissen met 
Hermien

dan maar luisteren of er niets gebeurde, want stel 
dat Hermien er zou lopen… We waren dan wel niet 
de verantwoordelijke eigenaar, maar toch. Toen 
ze er een keer inderdaad stond, zagen de automo-
bilisten haar gelukkig op tijd.
Uiteindelijk werd de koe op zondag 11 februari 
gevangen. Wat een hectische middag en avond! 
En ergernis tot slot! Van de Partij voor de Dieren 
mocht Hermien die avond niet naar Friesland 
worden gebracht, omdat de pers er dan niet bij 
was. Gevolg: Hermien heeft de hele nacht alleen 
in de veewagen gestaan. Het is dus in mijn ogen 
wel duidelijk dat het dierenwelzijn ondergeschikt 
is aan de publiciteit. Wij waren ondertussen bij-
zonder opgelucht dat koe Hermien voor ons verle-
den tijd was geworden. Dick hoefde geen koeien-
vlaaien meer op te ruimen of bij vorst voor water 
te zorgen. 

Koeienrusthuis De Leemweg
De vraag om een stukje voor De Letter te schrij-
ven, maakte dat we maar eens op bezoek gingen 
bij Hermien in Friesland. We werden gastvrij ont-
vangen door Bert Hollander van Koeienrusthuis 
De Leemweg. Bert had hele verhalen over al zijn 
koeien. Volgens hem luisteren de koeien echt naar 
hun naam. Hij besteedt veel tijd aan de koeien. Ze 
worden soms heel oud bij hem. Wel 20 of 22 jaar. 

Meer dan genoeg is er in de maanden januari en 
februari over koe Hermien gepubliceerd. Ze was 
al op 14 december ontsnapt. Haar partner in cri-
me, later Zus genoemd, werd al tussen kerst en 
oud en nieuw gevangen bij onze buren. Hermien 
kwam elke avond of nacht bij onze kuil of in de 
stal haar voedsel halen. 
Op 25 januari publiceerde de Stentor het eerste 
verhaal over Hermien. Daarna brak het los. Wij, 
maar ook alle personen die H. Jansen heten in 
Lettele en Bathmen werden de hele dag gebeld. 
Dick had flink de griep, dus ik was de woordvoer-
der. Er werden tv-opnames gemaakt. Ergens heb 
je nog de illusie dat je er nog iets van een eigen 
mening in kwijt kunt, maar vergeet dat maar. 
De Partij voor de Dieren zette een cowfunding op. 
Een pure publiciteitsstunt? Een koe een naam ge-
ven zorgt ervoor dat het dier vermenselijkt wordt. 
Mensen, die niets van de praktijk afweten hebben 
meningen die nergens op slaan. En oh, oh, als 
Hermien dit alles niet zou overleven. In mijn ogen 
was het gevaar voor de mensen echter groter... 

Autolampen
Als je ’s avonds een keer weg ging stond Hermien 
steeds dichter bij de weg, in het licht van de auto-
lampen. Het kwam wel eens voor dat ik ’s nachts 
een auto met vaart over de weg hoorde gaan. En 

DOOR ELLY MEULEMAN
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Sommigen van hen erg krakkemikkig en elke koe 
of (gecastreerde) stier heeft een eigen verhaal. Hij 
heeft er gekke koeien, gestoorde koeien en zelfs 
borderliners lopen. 

De koeien van Bert zijn ook bijna allemaal heel 
groot. In onze gedachten waren Zus en Hermien 
toch behoorlijk grote dieren. Maar och, wat waren 
ze – vergeleken met de meeste dieren bij Bert – 
maar klein. Bert vertelde dat een koe pas op haar 
achtste is volgroeid. Het melkvee haalt die leeftijd 
lang niet altijd. 
In tegenstelling tot de andere dieren staan Zus en 
Hermien de hele dag vast. Hermien met een touw 
aan één kant, Zus met touwen aan beide kanten 
van de hals. Zelden heeft Bert een koe gehad die 
zo is lastig als Zus. Met haar heeft hij het meest te 
stellen. Als hij achter de koeien loopt om de boxen 
schoon te maken is het uitkijken. Zus trapt ach-
teruit. Gevaarlijk dus! Omdat ze vast staan, moet 
Bert elke dag met emmers water slepen naar Zus 
en Hermien.

Bert heeft grond op afstand van de boerderij en 
dicht bij huis. Bij huis is de grond omheind met 
ondoordringbare meidoornhagen. Daar zullen 
Zus en Hermien in het voorjaar lopen. Opnieuw 
in een veewagen vervoeren is geen optie. Bert 

verwacht dat beide koeien in de loop van de tijd 
rustiger zullen worden en hem goed leren kennen. 

Publiciteitsstunt?
Bert was overigens niet blij dat De Partij voor de 
Dieren voor het ingezamelde geld (rond de 50.000 
euro) ook Zus heeft gekocht. Als de koeien echt 
oud worden is het geld van de cowfunding lang 
niet voldoende. Het is sowieso een bijzonder fe-
nomeen, een rusthuis voor koeien. Hij moet rond-
komen van giften. De koeien geven geen melk, 
krijgen geen kalveren, worden niet geslacht. Dus 
geen opbrengsten. 

Het was bijzonder om eens een kijkje te nemen bij 
Koeienrusthuis De Leemweg en de verhalen van 
Bert te horen over zijn koeien. Wij hebben weer 
rust. Voor Dick rest er in het voorjaar nog flink 
wat werk aan de afrastering en dan is het hoofd-
stuk Hermien weer afgesloten. 

‘Een koe een naam geven 
zorgt ervoor dat het dier 

vermenselijkt wordt.’

Dick Meuleman neemt een kijkje 
bij Hermien in Friesland.
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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



   NUMMER 4 • MAART 2018 •  • 35

 22 maart ZijActief ’Beeldschoon Deventer 1250 jaar’ (zaal Koerkamp) 
 26 maart Handwerkcafé maandagmiddag
 27 maart Handwerkcafé dinsdagavond
 28 maart Computerdokter inloopspreekuur
 30 maart Samen eten
 2 april   Handwerkcafé maandagmiddag
 4 april   Zonnebloem: Broer een leven lang boer, boerderij museum Holten
 3 april   Inloopspreekuur van Carinova
 6 april   Pokeravond
 9 april   Handwerkcafé maandagmiddag
 10 april Handwerkcafé dinsdagavond
 11 april KBO Spelletjesmiddag, in samenwerking met de Zonnebloem (zaal Spikker)
 11 april Computerdokter inloopspreekuur
 13 april Kjels van Lettele: doar kriew proat van! (zaal Koerkamp)
 14 april Indonesische maaltijd
 14 april Zwembad Klusochtend
 16 april Klaverjassen
 16 april Handwerkcafé maandagmiddag
 20 april Samen eten
 21 april Zwembad Klusochtend
 23 april Handwerkcafé maandagmiddag
 24 april Handwerkcafé dinsdagavond
 25 april Computerdokter inloopspreekuur
 25 april Zwembad Verkoop/Afhalen abonnementen
 28 april Zwembad, Opening Zwemseizoen, herhalingslessen EHBO
 30 april De Letter, sluitingsdatum
 30 april Handwerkcafé maandagmiddag
 1 mei Inloopspreekuur van Carinova
 3 mei   ZijActief ’Wereldfietser’ Gerda Marsman (zaal Koerkamp)
 7 mei   Zonnebloem: Tuincentrum Tuinland Wilp.
 7 mei   Handwerkcafé maandagmiddag
 8 mei    Handwerkcafé dinsdagavond
 11 mei Pokeravond
 14 mei Handwerkcafé maandagmiddag

 Sluitingsdatum kopij Bezorging
 
Nummer 5 | mei 2018 ma 30 apr.  wo 16 mei
Nummer 6 | juli 2018 ma 25 jun.  wo 11 jul.
Nummer 1 | september 2018 ma 10 sep.  wo 26 sep. 

Deze agenda-items zijn aangemeld op
Lettele.nl Daar kunt u meer informatie vinden 
over de activiteit. Activiteiten vinden plaats in 
Kulturhus De Spil tenzij anders vermeld. Wilt 
u uw activiteit in De Letter? Meld hem dan 
aan op Lettele.nl. 

‘Je kunt niet jong genoeg 

beginnen aan de voor-

bereidingen voor de 

Olympische Spelen.’

COLOFON    
37e jaargang • Nr. 4
maart 2018
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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


