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Wat een pret en plezier weer 
bij de optocht. Ook voor de 
kinderen. De bewoners van de 
Bosrand maakten een doe-het-zelf rollercoaster. Ninthe, dochter van Arjan en Sabrina Draaijer genoot!

Zomer in Lettele

Het was een hele mooie zomer. Toch klaag-
den de boeren. ‘Dat doen ze altijd’, klinkt 
het dan algauw. Maar deze keer hadden 
ze wel gelijk. De gevolgen van de droogte – 
vanzelfsprekend na zoveel zonneschijn en 
zo weinig regen – waren overal te zien. De 
mais werd geel, het bos oogde herfstig en 
de bloemen en planten in de Lettelse tuin-
tjes verpieterden. Wat de droogte betekent 
voor een Lettelse boer, leest u in deze De 
Letter.

Een rode draad in deze De Letter is de 
leefbaarheid in Lettele. Plaatselijk Belang 
roept op om mee te denken over de toe-
komst van Lettele. Hoe wil je wonen, leven, 
werken, opgroeien en oud worden in Lettele 
en omgeving? 
Als er één dorp is waar iedereen op zijn of 
haar manier bijdraagt aan de leefbaar-
heid dan is het wel Lettele. Maar houden 
we dat vol met zijn allen? Nu zie ik geen 
redenen om daarover te somberen, maar 
ik zie wel redenen om over die vraag na te 
denken. Wat hebben we nodig om het vol 
te houden? Als inwoners van de gemeente 
Deventer kunnen Lettelenaren een wensen-
lijstje op tafel leggen. Dat betekent keuzes 
maken: wat willen we wel en wat willen 
we niet. Kortom, wat is úw dorpsvisie voor 
Lettele?

Nu ik het over Deventer heb is het bruggetje 
naar de band tussen stad en platteland 
snel gelegd. Lettele is als leverancier van 
agrarische producten altijd nauw ver-
bonden geweest met de stad Deventer. 
Het grootwinkelbedrijf heeft de afgelopen 
decennia die band verbroken. Maar er is 
een kentering gaande! Steeds meer produ-
centen produceren voor de lokale markt 
en hun producten vinden gretig aftrek in 
de ‘grote stad’. Dat die producten – boter, 
kaas & eieren, groente & fruit, vlees, brood, 
wijn en cider – inderdaad ook erg lekker 
zijn, hebben we begin september kun-
nen proeven tijdens het dorpsdiner in de 
Dorpsbongerd. Een festijn waar Lettele de 
leefbaarheid viert.

Namens de redactie,
Wilma Schepers, hoofdredacteur
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Lettele was als leverancier van agrarische producten altijd nauw verbonden met de 

stad Deventer. Het grootwinkelbedrijf heeft die directe band verbroken, maar inmid-

dels is er een kentering. Steeds meer producenten produceren voor de lokale markt. 

En die producten zijn erg lekker!

aan het brainstormen over activiteiten die meer-
waarde aan de bongerd zouden geven. Want die 
was inmiddels gerealiseerd, en ja, wat doe je er 
dan mee? Wachten tot de appels rijp zijn? De eer-
ste jaren zullen dat er nog niet zo veel zijn. Boven-
dien is het niet de bedoeling dat jonge bomen me-
teen vrucht gaan dragen. De bomen moeten eerst 
uitgroeien. Het idee van een dorpsdiner kwam al 
snel bovendrijven. We hadden fantasieën over 
lange “Italiaanse” tafels met wapperende tafel-
kleedjes, goed drinken en veel vrolijkheid. We 
werden er zelf enthousiast van. Het uitgangspunt 
dat al het voedsel van plaatselijke producenten 
zou moeten komen, stond al snel vast. Immers, 
het initiatief voor de bongerd kwam ooit voort uit 
de werkgroep Duurzaam Lettele. En wat is er nu 
duurzamer dan je producten betrekken van lokale 
producenten die hun producten verbouwen met 
respect voor de natuur?’
Thea: ‘Via, via kwam de vraag bij CupL om te hel-
pen. Daar voelden wij veel voor. Samen koken en 
organiseren is een leuke, verbindende activiteit. 
En daar is CupL van: samen leuke dingen doen.’ 

Nu draait een gemiddelde Lettelenaar de hand 
niet om voor het organiseren van een feestje, 
maar dit lijkt me wel een behoorlijke klus.
Michiel: ‘Veel handen maken licht werk. De or-
ganisatie van het eten lag bij mij, Victor Munster 

Wat gebeurt daar? ‘Oogstfeest Dorpsbongerd Let-
tele’ staat er op het bord in het veld op de hoek 
Oerdijk en Schotwillemsweg. Op Lettele.nl lees 
ik: ‘Met 125 gasten aan tafel bij het Dorpsdiner’. 
Onder de fruitbomen staat een lange rij tafels met 
daarop wapperende rood-witgeblokte tafelkleed-
jes en vrolijke bloemstukjes. Eromheen kraam-
pjes en de muziektent. Dat belooft wat. Ik schreef 
me net op tijd in en ik was erbij. 

Keukentafelgesprek
Maar eerst terug naar het keukentafelgesprek 
met Michiel Bussink en Thea Beusekamp. Ik vraag 
hun naar wat de gedachte is achter het dorpsdiner 
en wat er allemaal komt kijken bij de organisatie 
van zo’n festijn. Michiel spreekt namens de werk-
groep Dorpsbongerd Lettele en Thea namens 
CupL. Deze twee clubs hebben samen de voor-
trekkersrol genomen.
‘Het idee ontstond alweer twee jaar geleden in de 
Bongerdwerkgroep’, vertelt Michiel. ‘We waren 

‘De producten van onze 
plaatselijke producenten vinden 
gretig aftrek in Deventer.’ 

Lokale producten verbinden stad en platteland

Het dorpsdiner -
Samen eten is een feest

DOOR WILMA SCHEPERS 
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regelde de inrichting van het terrein, CupL zorgde 
voor de aankleding en Yvonne Haaxman deed de 
inschrijving en pr. Maar de uitvoering was alleen 
mogelijk dankzij veel vrijwilligers: bij het koken, 
opbouwen, opruimen, afwassen. We zijn geen 
professionals en dan is het wel even een puzzel 
om te bedenken hoe je voor 125 mensen moet 
koken. Aan mij was de schone taak om het Lim-
burgse Zoervleish te maken. Dat past natuurlijk 
niet allemaal in één pan. Ik heb een hele dag staan 
goochelen met vier pannen tegelijk.’ Thea: ‘Ja, en 
dan al die uien snijden. En salades maken. We 
hebben groenten gekregen van moestuinbezitters 
in Lettele, van prei tot pompoen. En dan moet er 
nog gras gemaaid worden en moet ook de was op 
tijd hangen!’

Het programma voor het oogstfeest staat in het 
teken van Deventer 1250 jaar. Wat is de link tus-
sen een Lettels dorpsdiner en Deventer?
Michiel: ‘Van oudsher zijn er altijd banden ge-
weest tussen het dorp Lettele en de stad Deven-
ter. Ik zeg altijd maar: “De stad blijft in leven 
dankzij het platteland, niet andersom!” Vroeger 
werden er vanuit Lettele boter, eieren, rogge, var-
kensvlees en hout voor bakovens geleverd aan de 
bewoners en ambachtslieden in Deventer. Ste-
delingen en geestelijken uit Deventer hadden op 
hun beurt grond in deze omgeving. Het koor van 
de Lebuinusparochie bezat gronden bij Lettele. 
Het is een van de verklaringen voor het ontstaan 
van de naam Koorkamp (een kamp is een akker), 
wat dan later Groot- en Klein Koerkamp werd. 
(Het dorpsarchief is nog bezig uit te zoeken hoe 
het precies zit.) Vandaar dat het ons een leuk idee 
leek om een koor uit Deventer hier te laten zingen. 
Dat werd popkoor Sh’Boom, omdat Carolien Scho-
neveld daarin zingt. Ook mensen uit Deventer we-
ten steeds meer de producten van producenten 
uit Lettele en omgeving te waarderen.’ 

Een lange tafel,
geruite tafelkleedjes

Zon en hooi
Het weer werkte absoluut mee. Het zonnetje 
scheen en de temperatuur was aangenaam. 
Aan de lange tafel ontstonden leuke gesprek-
ken tussen oude bekenden en nieuwe bewo-
ners. Zo leer je elkaar kennen! De volwasse-
nen bezochten de kraampjes en luisterden 
naar de muziek van More Music, Sh’boom en 
de accordeonist. Ondertussen vermaakten de 
kinderen zich kostelijk met het pas gemaaide 
gras en begroeven zich in hun zelfgebouwde 
hooiberg. Het eten was heerlijk en de drank 
was goed. Het gaf een idyllisch plaatje.  

Bezoek eens een plaatselijke producent en proef zelf hun producten:

• rundvlees en varkensvlees van Berry Klein Swormink;
• groenten en vlees van De Heihoeve, ecologisch land- en tuinbouwbe-

drijf van Dimence;
• melk, yoghurt, kefir en boter van De Melkbrouwerij van Rick Huis in 

’t Veld;
• ijs van de IJsboerderij Oans uit Dijkerhoek;
• cider van Iessel Cider uit Diepenveen (wist u dat Iessel Cider op 15 

september door een vakjury verkozen is tot beste cider van Neder-
land?);

• brood van Korenmolen De Leeuw (wist u dat Tonny Moes binnen-
kort een eigen bakkerij met houtoven opent?); 

• wijn en ingemaakt fruit van Mees Struijs;
• taart en snoep uit de Smuloven van Annelies Obdeijn 
• honing en bijenproducten van Jaap Borren.

CupL mocht in de tuin van Jan Kleverkamp bloemen plukken. De men-
sen van de dagbesteding hebben er bloemstukjes van gemaakt. 
Anderen hebben groente en fruit uit hun tuin geleverd. En met hulp 
van tientallen vrijwilligers was het een geslaagd oogstfeest. We kijken 
uit naar volgend jaar.
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Lett’le dorp met kerk en toren, zo luidt 
de beginzin van het Lettels volkslied.
Ik heb de tekst er maar eens even bij 
gepakt. Die ligt in het Dorpsarchief. 
En het is niet het enige lied waarin 
onze kerk bezongen wordt. Dit jaar 
kreeg ik van mevrouw Daggenvoor-
de-Oosterwijk de tekst van het lied 
‘Lettele staat bovenaan’. Het lied werd 
gezongen tijdens een ABTB-feest, eind 
jaren vijftig, in de Oude School. Een 
mooie zin uit dat lied: En dan dat aar-
dig kerkje, wat iedereen bekoort; dat 
willen wij niet missen, omdat het bij 
Lettele hoort.
Als ik in Lettele langs de kerk loop 
dan komen er mooie herinneringen 
van vroeger naar boven. Ik deel er 
een aantal met u. Pastoor Scholten 
(pastoor in Lettele van 1962 tot 1971) 
kon de schoolkinderen nogal eens 
om een boodschap sturen. Hij stond 
dan met het uitgaan van de school om 
kwart over drie in de pastorietuin en 
sprak je aan. Hoewel schoenmaker 
Theo Hulman ook voor de pastoor op 
loopafstand van de pastorie woon-
de, kreeg ik eens de schone taak om 
pastoors schoenen ter reparatie aan 
te bieden bij Theo. Het waren hoge 
zwarte schoenen met lange veters en 
kleine haakjes, zoals je die nu ook wel 

bij bergschoenen ziet. Uiteraard hoor-
de de terugbrengservice enige dagen 
daarna er ook bij. Dus met glimmend 
gepoetste schoenen in de hand aan-
bellen bij de pastorie, maar absoluut 
niet bij de hoofddeur! Nee, een stukje 
verderop zat de dienstingang, waar de 
huishoudster de deur opende. Met een 
complimentje van haar op zak ging je 
weer verder. De taak was volbracht.
Het was nog de tijd zonder horloge 
(dat kreeg je pas bij de Plechtige Com-
munie in de zesde klas) en na school-
tijd buitenspelen, ergens in het dorp. 
Maar altijd was je op tijd thuis voor 
het eten, want om vijf uur luidden de 
kerkklokken en dat was het teken: ik 
moet nu naar huis. Hoe prettig een-
voudig was het leven toen.

Hand- en spandiensten 
125 Jaar geleden werd onze kerk met 
hoge toren in relatief korte tijd ge-
bouwd. Vele hand- en spandiensten 
werden er door parochianen verricht, 
zoals het graven van de fundament-
sleuven, het vervoeren van stenen, 
hout, kalk, enzovoort. Wat moet het 
voor de mensen indrukwekkend ge-
weest zijn dat gebouw te zien oprij-
zen. Vanuit alle windrichtingen was 
de toren al van ver te zien.

Nog steeds een baken voor elke Lettelenaar

125 jaar Nicolaaskerk Lettele

Met hart en ziel waren de parochi-
anen betrokken bij hun kerk. In het 
Dorpsarchief zijn prachtige foto’s op-
genomen van het kerkelijk leven in 
Lettele.
Vele jaren verder is het leven hecti-
scher en verandert de maatschappij 
steeds sneller. Ook het geloofsleven 
en de betrokkenheid bij de parochie 
hebben een andere dimensie gekre-
gen. Die kerk daar midden in ons dorp 
is en blijft een baken, voor elke Lette-
lenaar. Dat wordt zo treffend bezon-
gen aan het eind van het Lettels volks-
lied: Kom ik van de enk gereden, zie ik 
daar die toren staan, dan glimlach ik 
heel tevreden, voelt het als naar huis 
toe gaan.  

In 2019 vieren we in Lettele het 125-jarig bestaan 

van de Nicolaaskerk. U heeft er misschien al iets 

over gelezen op de website van de parochie of in de 

nieuwsbrief van de Vrienden van de Nicolaas. De 

jubileumcommissie heeft een voorlopig program-

ma voorbereid. Het Dorpsarchief werkt mee aan 

een tentoonstelling. DOOR JOSÉ DISSELHORST

Voorlopig programma 125-jaar
Nicolaaskerk in Lettele in 2019

23 feb.: Opening van het jubileumjaar 
met gastspreker Peter Dullaert, direc-
teur van Nieuw Sion
5/6/7 apr.: Expositie 125 jaar kerk in 
Lettele
18 mei: Kinderviering/gezinsviering
Medio 2019: Gezellige parochiemiddag 
17 nov.: Plechtige jubileumviering
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Normaal hoor je eind september en begin oktober de maishakselaars tot ’s avonds laat 

in de weer op het land. Grote landbouwmachines nemen bezit van de Lettelse wegen. 

Dit jaar maakte heel veel zon en geen regen het allemaal anders. Wat betekent de uit-

zonderlijk droge zomer van 2018 voor de boeren in Lettele?

We vragen het aan André en Hermien Marsman

Zon en droogte op de 
boerderij

DOOR YVONNE HAAXMAN

beregend. Het liefst wilden ze met de slang nat-
gespoten worden.’ André legt uit dat normaal de 
pinken, die het afgelopen jaar zijn geboren, in de 
zomer voor het eerst de wei ingaan. ‘Maar van-
wege de hitte en omdat er te weinig gras groeide, 
zijn ze binnen gebleven. We doen ze in het na-
jaar pas naar buiten.’ Omdat het gras dreigde te 
verdorren, heeft Marsman zijn weilanden bere-
gend. ‘Onze sproei-installatie hebben we na tien 
jaar weer eens van zolder gehaald. Om te mogen 
sproeien moet je altijd een aanvraag indienen bij 
het waterschap. Zoon Koen is zijn hele vakantie 
bezig geweest met het sproeiwerk. Hij moest om 
de vier uur de sproeiers verplaatsen op 45 hecta-
re grasland en dat gedurende 50 dagen! Hermien: 
‘In het begin vond hij het prachtig, maar naarma-
te het langer ging duren, werd hij het beu.’ Op de 
Facebookpagina Wakkere Boerin staat een film-
pje van de koeien van Marsman die verkoeling 
zoeken onder de sproeiers.

Het is eind augustus. André en Hermien Mars-
man uit de Breebroeksweg zitten rustig aan de 
keukentafel. De mais is eraf en ingekuild. Zes 
weken eerder en in veel kortere tijd dan wat ze 
gewend zijn uit voorgaande jaren. Ik vraag aan 
André en Hermien hoe zij met hun melkveebe-
drijf de zomer zijn doorgekomen. Is de schade 
echt zo groot?

Op de boerderij
Marsman heeft ruim 120 melkkoeien en 80 stuks 
jongvee. Om hun dieren te voeden gebruiken 
ze zo’n 70 hectare grond. Dat zijn weilanden en 
percelen met maïs. Vijf keer per jaar maaien ze 
het gras voor de wintervoorraad. Daarnaast ver-
bouwen ze mais dat ze in het najaar als kuilvoer 
opslaan. De koeien lopen normaal gesproken van 
mei tot oktober overdag in de wei en eten gras. 
In de stal krijgen ze aanvullend voer met de be-
nodigde voedingsstoffen. Zo blijft het eiwit- en 
vetgehalte van de melk op peil.

Anders dan anders
‘Koeien zijn net mensen’, vertelt Hermien. ‘Als het 
zo warm is, worden ze sloom. Ze willen met die 
warmte graag naar binnen. Soms waren ze om 12 
uur ’s middags alweer in de koelere, geïsoleerde 
stal. Ze produceren minder melk. Ook is het ei-
wit- en vetgehalte van de melk lager. Opvallend 
was dat de koeien vaak verkoeling zochten op 
de vochtige plekken, die we ´s nachts hadden 

‘Koeien zijn net mensen.’
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Extra kosten
De gevolgen van zo’n extreem droge zomer zijn 
voor elke boer anders. Het hangt erg af van de 
voorraad veevoer, de grootte en de ligging van het 
land en de financiële reserves. Door het warme 
weer gaven de koeien minder melk. Dus minder 
opbrengst en ook het vet- en eiwitgehalte van de 
melk was lager. Dat heeft weer invloed op de prijs 
die de boer ontvangt. Veel boeren moesten extra 
veevoer inkopen. Er was minder gras en het was 
een slecht maisjaar. Verdroogde stengels, klei-
ne kolven en soms aangetast door builenbrand, 
een schimmelziekte die de mais voor het vee niet 
smakelijk maakt. Voor het sproeien was ook veel 
brandstof nodig. Allemaal extra kosten.

Elk nadeel heeft z’n voordeel
Marsman heeft niet genoeg gras kunnen maaien. 
‘Misschien kunnen we nog een vierde snede maai-
en als het gras weer lekker gaat groeien. Met wat 
voorraad van vorig jaar redden we het wel. Voor 
boeren die dat niet hebben, wordt het een zware 
winter. Maar dat risico loop je als ondernemer’, 
zegt André zelfbewust. ‘We hebben ook hele goede 
zomers gehad. En door schaarste kan de melkprijs 
stijgen. Dat is dan wel weer een pluspuntje.’  

‘Door schaarste kan de 
melkprijs stijgen. Dat is 
weer een pluspuntje.’
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-
Persoonlijk reisadviseur, voor ál uw reizen 

M 06-50285783 | E annemarie@yourtravel.nl | W  www.yourtravel.nl/annemarie 
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Welke werkzaamheden verricht je voor het Kulturhus?
‘Ik beschouw mezelf als oppasser: overdag deur openen en ontvan-
gen van al dan niet aangekondigde bezoekers, inrichten vergader-
zalen en sportzaal, koffie zetten.
Daarnaast help ik mijn vrouw Gerda bij het schoonhouden van het 
Kulturhus en op maandagmorgen Frans Jansen bij het schoonma-
ken van de kleedkamers. Ook het buitenterrein van het Kulturhus 
probeer ik aan kant te houden. Je krijgt per slot alle dagen visite.’

Hoe ben je bij het Kulturhus betrokken geraakt en wanneer?
‘Via mijn vrouw Gerda. Vanaf 2016 help ik haar met schoonmaken. 
Als beheerder ben ik in september 2017 Victor opgevolgd.’

Hoeveel tijd besteed je aan het beheer?
‘Als beheerder 5 tot 6 uur, als schoonmaker 8 tot 9 uur.’

Waarom blijf je het doen?
‘Omdat ik het leuk vind en gezellig.’ 

Wat vind je het lastigst en wat het mooist?
‘Ik vind het lastig als de reserveringen niet kloppen, zowel dat 
mensen onaangekondigd komen als dat aangekondigde mensen 
niet komen. Ik heb er zelf moeite mee mensen daarop aan te spre-
ken. Ook mensen erop wijzen dat hun gedragingen niet passen in 
een Kulturhus – dat per slot van ons allen is – kost mij moeite.’

Wat is het leukst dat je hebt meegemaakt?
‘Koffiedrinken met andere vrijwilligers op dinsdagmorgen vind ik 
erg gezellig.’

Wist u dat...
• de BSO in het Kulturhus naar ieders tevredenheid loopt, en zal 

worden voortgezet;
• de tussenwand in de sportzaal aan het eind van zijn levensduur 

is. Er wordt gekeken naar een alternatief, met minder onder-
houdskosten;

• More Music Orkest op de maandagavond in het Kulturhus komt 
oefenen;

• de toegenomen activiteiten in het Kulturhus ons nopen nog meer 
opbergruimte te zoeken;

• binnenkort wordt gestart met het  realiseren van extra opberg-
ruimte in de toestelberging;

• op korte termijn de AED verplaatst zal worden naar de gang voor 
de kleedkamers. Daar is de AED beter bereikbaar tijdens sportbe-
oefening en ook nog bereikbaar via de voordeur en tussendeur. 

lettele.nl/kulturhus

Wij stellen voor: Jan Kommerkamp,
64 jaar en beheerder van Kulturhus De Spil

Als jij voorzitter was, wat zou je dan veranderen?
‘Ik zou wat extra investeren in de Fitness, zodat je wat meer oefe-
ningen kunt doen voor armen en benen.’

Wat mis je in/bij het Kulturhus?
‘Ik mis af en toe het respect richting bestuurders van verenigingen. 
Zij zijn ook vrijwilliger en steken vaak veel energie en tijd in hun 
bestuursfunctie. Dat is voor niet iedereen altijd zichtbaar.’

Hoe ziet het Kulturhus er over tien jaar uit?
‘Lettele is een dorp van gewoontes, die bijzonder hardnekkig zijn. 
Veel dingen zullen dus blijven en maar langzaam veranderen. Mijn 
zorg is wel of we voldoende bestuursleden kunnen blijven vinden 
voor het Kulturhus en de andere verenigingen.’

Spilbos: stand van zaken
De Gemeente Deventer heeft tot onze verrassing en te elfder ure 
– nadat onze aanvraag voor subsidie voor het Spilbos al was inge-
diend bij Leader – aangegeven dat het project op de voorgestelde 
wijze niet door kon gaan. Het argument dat de gemeente daarvoor 
gaf was dat de gemeente gehouden is aan het bestemmingsplan. 
De huidige bestemming is ‘natuur’. 
Binnen de bestemming ‘natuur’ is er slechts ruimte voor inciden-
teel, extensief recreatief medegebruik. Dat wil zeggen dat er geen 
permanente bouwwerken zijn toegestaan, zoals het geplande 
bostheater met permanente stoelen en een vast podium. 
Er wordt nu naarstig verkend wat er dan nog wel zou kunnen, en 
of de leaderaanvraag nog bijgesteld kan worden.
Als een en ander duidelijk is zullen we weer een informatiebijeen-
komst beleggen.
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De optocht, wat waren we blij dat die weer doorging. De 
wagens en loopgroepen waren mooier dan ooit tevoren!
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Op Lettele.nl staat een map met heel veel erg leuke foto’s van de optocht
en de andere activiteiten tijdens de Karmse.
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Waarom kiezen voor SOLAR2ENJOY

• Aangesloten bij Holland Solar (branchevereniging)
• Effi  ciënte manier van werken en technische kennis
• Alles in eigen beheer
• Adviseur uit de buurt
• Snelle levertijd
• Harde garantie met certifi caten
• 25 jaar vermogensgarantie
• 12 jaar productgarantie op de panelen
• 20 jaar productgarantie installatiemateriaal
• 12 jaar productgarantie omvormers (Solaredge)
• 25 jaar productgarantie optimizers (Solaredge)
• 10 jaar garantie op montage werkzaamheden
• Uitsluitend A-kwaliteit materialen
• Deskundig advies aan huis voor zonnepanelen
• Uitstekende service
• 24 uurs monitoring
• 48 uurs storings-service
• Zeer marktcomforme prijsstelling

Opbrengst zonnepanelen 
monitoren

Nadat alles netjes is aangelegd 
door onze beste specialisten 
kan u de opbrengst elke dag 
volgen met de
speciale app 
voor zowel 
uw smart-
phone
als uw 
tablet.

BEL OF MAIL VOOR EEN GEHEEL VRIJBLIJVEND GESPREK

tel.: 06-13022850
e-mail: jeroen@solar2enjoy.com
website: www.solar2enjoy.com

Uw adviseur
Jeroen Leuvenink
Lettele

ENERGIE NEUTRAAL WONEN. ENERGIE VAN DE TOEKOMST!

kan u de opbrengst elke dag 
volgen met de
speciale app 

LETTELE

Waarom kiezen voor ZONNESCHERMSHOP

• Op maat gemaakte oplossing voor uw woning
• Vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring
• 5 Jaar fabrieksgarantie op alle producten
• Service staat bij ons hoog in het vaandel
• Persoonlijk contact 
• Alles in eigen beheer
• Adviseur uit de buurt
• Snelle levertijd
• Zeer marktconforme prijsstelling
• A-kwaliteit podukten
• Somfy motoren

Bij ons kunt u terecht voor:

Binnen zonwering

Buiten zonwering

Terrasoverkappingen

Rolluiken

Garagedeuren

Huis Domotica systemen

BEL OF MAIL VOOR EEN GEHEEL VRIJBLIJVEND GESPREK

tel.: 06-13022850
e-mail: jeroen@zonneschermshop.com
website: www.zonneschermshop.com

Uw adviseur
Jeroen Leuvenink
Lettele

WILT U OOK ZONWERING VOOR UW HUIS? 
DAN BENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES!

LETTELE

maaiers, kettingzagen, heggenscharen en 
bosmaaiers

Agroshop   Tuin en park   Technische dienstverlening
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Wandeltocht op Landgoed Het Rozendael in Heino

Met de Zonnebloem naar het emaillemuseum
Eind augustus bezochten de 
gasten van de Zonnebloem het 
emaillemuseum op camping 
Lindenberg in Holten. Met negen 
gasten en zes vrijwilligers beke-
ken we het museum en ieder her-
innert zich dingen van vroeger. 
De pannen, het fornuis, de vele 
reclameborden van emaille die 
je vroeger bij de kruidenier  op 
de gevel zag hangen. De collectie 
bevindt zich in één grote ruimte. 
In Heeten bij Vree Egberts smult 

Eind augustus wandelden de 
KBO’ers op landgoed Het Rozen-
dael in Heino.
Met natuurgids Agnes Neimeijer 
hebben de deelnemers een kijkje 
genomen in het oude koetshuis. 
Hierna is er gewandeld in de om-
geving en werd de de kruiden-
tuin en groentetuin bezichtigd. 
Ook de siertuin met borders, die 

ieder van een heerlijk ijsje en we 
wisselen nieuwtjes uit. Het is 
een fijne middag geweest.
Ook zin in een dagje uit met 
de Zonnebloem? We gaan op 9 
oktober naar een cabaretvoor-
stelling bij ’t Bonte Paard in 
Dijkerhoek, op 3 december naar 
de kerstshow bij Intratuin in 
Lochem. U kunt zich opgeven 
bij Anneke Bijsterveld e-mail 
t.bijsterveld2@kpnplanet.nl of 
telefoon (0570) 551 376. 

Het nieuwe seizoen van KBO is 
gestart met een gebedsviering 
in zaal De Koerkamp. Er waren 
45 leden aanwezig, ondanks het 
mooie weer. De voorganger dit 
jaar was pastoraal werker Harry 
Bloo. Het thema van deze viering 
was: In de herfst van je leven. De 
liedjes van deze viering werden 
ingezet door Betsie Jansen en 
iedereen zong mee.
Na de viering vertelde Harry 
Bloo zijn levensverhaal. Hij 
is geboren op 3 januari 1954 
en komt uit een gezin van 5 
kinderen. Zijn moeder komt uit 
Schoonheten en zijn vader uit 
Pleegste. Harry is geboren in 
de Noordoostpolder waar zijn 
vader boerenknecht was. Op 

KBO start een nieuw seizoen 

zijn vijfde verhuisde hij met zijn 
ouders naar Wageningen. Hij 
begon zijn studie in Apeldoorn, 
waar hij studeerde aan het klein 
seminarie, om daarna in Utrecht 
theologie te gaan studeren. In 
1980 is hij aangesteld in Houten 
en daarna in Oldenzaal en Raal-
te, die nu ook samenwerkt met 
de Heilige Lebuinusparochie. 
Na de pauze heeft hij nog vele 
vragen over het geloof uit de 
zaal beantwoord. “God is liefde 
en wie liefde zaait, zal liefde 
oogsten.” Dat zijn zijn woorden 
aan ons om te overdenken.

Voorleeslunch voor ouderen 
Vrijdag 5 oktober is het Natio-
nale Ouderendag. Op deze dag 
organiseert de bibliotheek van 
Lettele een voorleeslunch voor 
ouderen in Kulturhus De Spil. 
Om 10.30 uur wordt iedereen 
ontvangen met een kopje koffie 
of thee met wat lekkers en om 
11.00 uur leest Gerard Huis in 
’t Veld een verhaal voor. Het 

gedurende de zomermaanden 
steeds van kleur wisselen, wer-
den bewonderd. 
Het was een mooie maar ook 
leerzame morgen, met ook nog 
mooi weer.

verhaal is speciaal voor deze dag 
geschreven door Yvonne Keuls 
en gaat over herinneringen uit 
de straat.
Om 12.15 uur is er een gezamen-
lijke lunch. Jammer genoeg kunt 
u zich niet meer opgeven voor 
de lunch, maar bij het voorle-
zen kan iedereen mee komen 
luisteren.

Oproep coördinator
Vrijwilligersknooppunt
Het vrijwilligersknooppunt is op zoek naar een nieuwe coördina-
tor! Is dat misschien iets voor u en wilt u meer informatie? Dan 
kunt u bellen met Hanneke Miedema (0570) 86 71 07 of haar een 
e-mail sturen: am.miedema@gmail.com
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Op zondagmiddag 7 oktober van 15.00 
– 17.00 uur organiseert stichting IJssel-
landschap een excursie over Landgoed De 
Oostermaet en langs de oude eendenkooi 
in Lettele. Landschapsbeheerder Gerben 
Visser begeleidt de excursie. Ook Rob te 
Wierik, de beheerder van de jachthuizen en 
de jachtcombinatie gaan mee en vertellen 
over jacht en pracht op het landgoed.

Eendenkooi
De Oostermaet is gesticht door Abraham 
Capadose, oud-president-commissaris van 
de Koninklijke Olie. Hij kocht rond 1900 
het gebied en richtte het in als jachtland-
goed. Op het landgoed groeven jagers een 
eendenkooi, een systeem met een gracht, 
sloten en open water om de eenden te 

Zij-actief organiseert 6 oktober weer de 
jaarlijkse stekjesbeurs in het centrum van 
Lettele. Van 9.30 uur tot 11.00 uur.

Kijkt U eens rond in Uw tuin…..wat wordt 
er te groot , waar ontbreekt er nog een hoge 
of kleine plant? Vaste planten houd je vitaal 
door ze om de drie à vier jaar te delen. Voor 
de meeste planten is het daar nu de beste tijd 
voor, door de nog warme bodem en de voch-
tige lucht slaan ze snel aan. Spit een plant uit 
en scheur of deel hem in kleinere stukken. De 
buitenste delen kun je terugplanten. Zo sti-
muleer je de groei en creëer je nakomelingen 
van je favoriete soorten. Gedeelde planten 
moeten één of meerdere wortelpunten heb-
ben. Houd de wortels vochtig.
 
Ja en wat doe je dan met de overgebleven 
delen van die prachtige plant, behalve het 
binnenste oudste gedeelte wat niet veel meer 
zal doen? Daar maak je andere tuinliefheb-
bers blij mee en bezorg je of laat je ophalen 
voor de stekjesbeurs!
Het is natuurlijk leuk om op die stekjesbeurs 
nieuwe planten te halen die weer een gat op 
gaan vullen in jou tuin of net dat stukje kleur 
er bij in brengen. De stekken laten nu vaak 
nog hun kleur en hoogte zien.
Vooraf graag planten aanleveren, zodat we 
wat aan te bieden hebben.
Kunt u zelf niet brengen? Bel met Miranda 
Zandbelt (0570) 551 426 of Agnes Meijerink 
(0570) 551 623, dan halen we in overleg met u 
de planten op ! 

Stekjesbeurs

Excursie Oostermaet en eendenkooi

kunnen lokken. Vanachter dichte groepjes 
sparren namen ze de eenden vervolgens 
‘op de korrel’. In de loop van de tijd is de 
eendenkooi helemaal dicht gegroeid. Sa-
men met vrijwilligers, jagers en scholieren 
is een start gemaakt met het herstel. De 
kooi ligt inmiddels weer herkenbaar in 
een prachtig en rustig hoekje. Deze zomer 
heeft de jachtcombinatie een flinke slag 
gemaakt in het onderhoud. 

Trek je stevige laarzen aan en wandel mee!
Start: parkeer- en picknickplaats aan de 
Oostermaatsdijk. 
Aanmelden via j.nieboer@ijssellandschap.
nl graag onder vermelding van het aantal 
personen.
Deelname is € 2,50 per persoon



   NUMMER 1• SEPTEMBER 2018 •  • 17

Handwerkcafé
Breien en handwerken is weer helemaal in 
en niet ouderwets en saai, maar gezellig 
en modern. Veel jonge mensen gaan weer 
of willen leren breien of haken en veel 
ouderen vinden het nog steeds leuk. Hou 
jij van breien, haken, quilten, borduren, 
punniken, borduren? En van gezelligheid? 
Kom dan naar het Handwerkcafé! 
Iedereen is welkom en niets is verplicht, 
behalve je eigen spullen meebrengen. En 
omdat alleen de zon voor niets opgaat, 
hopen we dat je een kopje koffie of iets 
anders bestelt aan de bar. Iedereen werkt 

Het gaat goed met de bibliotheek in Lettele. 
Het aantal leningen is voldoende. Elke 
basisschoolleerling komt elke maand een 
boek lenen. Daarnaast vinden rondom de 
bibliotheek regelmatig activiteiten plaats, 
georganiseerd door de werkgroep Biblio-
theek Lettele, met medewerking van de 
Bibliotheek Deventer. De werkgroep is van 
plan de komende maanden meer activiteiten 
te organiseren.

Voorleeslunch voor ouderen
Op de Nationale dag van ouderen, 5 oktober, 
leest Gerard Huis in ’t Veld in Kulturhus De 
Spil een verhaal voor dat speciaal voor deze 
dag geschreven werd door Yvonne Keuls. 

Kinderboekenweek, 3 tot en met 14 oktober 
Het thema van de Kinderboekenweek is dit 
jaar ‘Vriendschap’. De werkgroep organiseert 
een voorstelling voor de kinderen. 

We hopen jullie te treffen tijdens activiteiten 
en in de bibliotheek om boeken te lenen.

Ronald en Evelien gaan stoppen
Deze week werd bekend dat Ronald en 
Evelien Lipholt hun pand te koop hebben 
gezet. Dat betekent dat de winkel op termijn 
gaat sluiten. Wanneer dat is weten we niet, 
dus we kunnen nog gewoon boodschappen 
blijven doen.
Als bestuur van Plaatselijk Belang en 
bestuur van Kulturhus De Spil hebben 
we besloten om het initiatief te nemen en 
met het dorp, dus met u, te bekijken of en 
op welke wijze ‘een winkel’ kan blijven. 

Natuurlijk hebben we dit besproken met 
Ronald en Evelien.
Hierbij laten we u vast weten dat er een 
bijeenkomst wordt gehouden op 12 oktober 
in De Spil. Hiervoor nodigen wij u nu alvast 
uit en nader bericht volgt (per mail en via 
lettele.nl).
Wilt u al eerder reageren, maak dan gebruik 
van ons mailadres pb@lettele.nl

Plaatselijk Belang en Kulturhus De Spil.

Activiteiten
Bibliotheek
Lettele

aan een eigen werkstuk en we kunnen 
elkaar inspireren, nieuwe technieken leren 
en elkaar helpen bij problemen.
Aan- en afmelden is niet nodig, kom 
gewoon gezellig langs! Diny Meijerink 
en Thilly de Waal zijn gastvrouw op de 
maandagmiddagen, An van der Ploeg op de 
dinsdagavonden.

Iedere maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 
uur, start 10 september. Eens in de twee 
weken op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 
uur, start 18 september.

Ingezonden...

Dag allemaal – Sinds enige dagen wonen 
wij aan de Korenkamp 53 en kortelings 
kregen wij een welkomstkaartje in de 
brievenbus. Een heel leuk gebaar dat erg 
op prijs wordt gesteld. Als geboren Twen-
tenaren hebben wij de kans gegrepen het 
drukke Deventer te verruilen voor het 
meer landelijke Lettele. We hopen dat 
we hier nog vele jaren plezierig mogen 
wonen. Met vriendelijke groeten en tot 
ziens – Jacques en Gerrie Weener

Denk & Schrijf mee! 
Kopij voor De Letter 
In De Letter vindt u berichten, columns en lange verhalen. Voor de 
berichten is de redactie afhankelijk van wat u ons stuurt. Vergeet 
daarom niet op tijd uw berichten in te sturen! 
Een column kan door iedere Lettenaar geschreven worden. Heeft 
u iets grappigs meegemaakt, of iets ernstigs, of wilt u iets onder de 

aandacht brengen? Laat het de redactie weten!  
De lange verhalen schrijven wij als redactie meestal zelf. Wij zijn 
nieuwsgierig naar welke verhalen u graag zou willen lezen. Laat het 
ons weten!
Als u inspiratie heeft voor een langer verhaal, dan maken we daar 
graag ruimte voor. Kijk in het colofon hoe u contact op kunt nemen 
met de redactie. Ook op onze redactievergaderingen bent u welkom. 
Stuur ons dan even een mail: redactie.deletter@gmail.com.
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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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het plezier van het maken! 
 Creatieve naailes 

Op vrijdag van 9.30 tot 11.30 
In het Kulturhus de Spil van Lettele 

www.textielmeteenziel.nl 
info@textielmeteenziel.nl  
06-18209307 
Creatieve groet, José Praat 

.nl
kjilekkam

rekkel

BATHMENSEWEG 26 - 7434 PZ LETTELE

TEL. 0570-551225 - FAX 0570-551743

R. Lipholt
Alle boodschappen, gewoon in de buurt
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Vrijwilligersknooppunt Lettele

De helpende hand voor 
jong en oud

In 2006 werd het vrijwilligersknooppunt gestart door een initiatief 

van de leden van ZijActief. Met nu ruim 45 enthousiaste vrijwilli-

gers door het hele dorp, bieden zij de helpende hand aan jong en 

oud. Je hoort om je heen de naam nogal eens vallen, maar wat doet 

het vrijwilligersknooppunt?

Elke morgen van maandag tot en met 
vrijdag kunt u het vrijwilligersknoop-
punt bellen voor een helpende hand. 
Jammer dat er zo weinig gebruik van 
wordt gemaakt. Heeft niemand dan 
hulp nodig? Jawel, maar de stap is 
vaak zo groot om de hulp van iemand 
anders in te roepen. Maar soms is dat 
onvermijdelijk en familieleden en bu-
ren zijn lang niet altijd ‘bij de hand’.  

Voor welke hulpvragen?
De aangesloten vrijwilligers zijn van 
alle markten thuis. Ze hebben ant-
woord op veel kleine en grote vragen, 
om een paar voorbeelden te geven: ‘Ik 
heb een probleem met mijn computer 
(mobiel, tablet), wie kan ik om hulp 
vragen?’ ‘Ik wil iets ophangen maar 
kan het niet zelf.’ ‘Hoe krijg ik die kast 

in m’n eentje in elkaar?’ ‘Ik ben ziek en 
mijn hond moet uitgelaten worden.’ ‘Ik 
ben net geopereerd en kan even geen 
boodschappen doen.’ ‘Mijn heg moet 
nodig worden gesnoeid.’ ‘Ik krijg de 
kerstboom niet in mijn eentje van zol-
der.’ Zoveel kleine en grote problemen 
waar mensen soms mee te kampen 
hebben. Te veel vragen om allemaal op 
te noemen, maar deze vragen komen u 
vast bekend voor. 
Maar het vrijwilligersknooppunt biedt 
nog meer:
• Een maatje

Er komen steeds meer mantel-
zorgers, ook zij moeten weleens 
even weg. Een vrijwilliger kan dan 
uitkomst bieden. Heeft u weleens 
gedacht aan een maatje om gezellig 
ergens koffie te drinken, te wande-

len, te winkelen, een spelletje te doen 
of lekker creatief bezig te zijn?

• De duofiets
U hield altijd zo van fietsen, maar 
het lukt niet meer zo goed, dan is de 
duo- fiets een uitkomst. Het gebruik 
van de duofiets kost drie euro per 
uur en heeft u geen maatje om mee 
te fietsen, dan belt u gewoon het 
vrijwilligersknooppunt. 

• Het huren van krukken
En ja, daar gebeurt het dan: u heeft 
uw enkel gekneusd en nu heeft u 
krukken nodig. U kunt krukken 
huren voor volwassenen en kinde-
ren of een looprek in de winkel van 
Roessink. 

De kosten
Het kost helemaal niets om een vrijwil-
liger in te schakelen, alleen een kleine 
kilometervergoeding van € 0,25 per 
kilometer. Als u zich bezwaard voelt 
om hulp te vragen als het gratis is, dan 
mag u altijd een kleine bijdrage geven. 
Deze bijdrage wordt gebruikt voor het 
onderhoud van de duofiets. 
U hoeft echt geen schroom te heb-
ben. De vrijwilliger doet het graag. 
Ondanks de soms vervelende situatie 
waarin u iets moet vragen geeft het 
ook een prettige afleiding en u wordt 
tegelijkertijd geholpen. En wie weet, 
ontstaan er leuke nieuwe contacten.

DOOR LUCIA VAN KRUIJL

Het Vrijwilligersknooppunt is telefonisch 
bereikbaar op (06) 201 535 81 van maandag 
t/m vrijdag tussen 09.30 – 12.00 uur. 
Buiten deze uren kunt u een WhatsApp 
sturen. U kunt ook een e-mail sturen naar: 
vrijwilligersknooppunt@gmail.com.
Website:
lettele.nl/vrijwilligersknooppunt-lettele 

Krukken en looprekken zijn te huur in de 
winkel van Roessink. Buiten openingsuren 
kunt u bellen: (0570) 551 265 of (0570) 551 057
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Lettele is een fijn dorp, maar hoe houden 
we dat zo? Hoe wil je wonen, leven, wer-
ken, opgroeien en oud worden in Lettele en 
omgeving?
Dit jaar gaan we samen met jullie aan de 
slag met de toekomst van ons dorp. We ma-
ken een nieuwe dorpsvisie. Het doel is om 
als Lettele tot een gezamenlijk beeld van 
de toekomst te komen en dit als handvat 
te gebruiken voor concrete activiteiten die 
bijdragen aan een leefbaar Lettele voor 
nu en in de toekomst. De dorpsvisie wordt 
opgesteld door Plaatselijk Belang, samen 
met iedereen die dat wil. 

Nieuwe ontwikkelingen
De gemeente Deventer gaat een Omge-
vingsvisie opstellen. Hierin wordt aangege-
ven welke ontwikkelingen voor stad, dorp 
en landelijk gebied wenselijk zijn. Voor 
Lettele is het ook belangrijk dat we weten 
waar we naartoe willen. Een Dorpsvisie 
geeft richting en kaders voor activiteiten. 
In 2012 heeft de gemeente een Dorpsvisie 

Lettele opgesteld. Aan veel thema’s in de 
Dorpsvisie uit 2012 is gewerkt en er zijn 
veel resultaten geboekt. 
Maar er zijn ook nieuwe ontwikkelingen in 
en om Lettele. Denk aan de landbouw, ict, 
demografie, burgerparticipatie, et cetera. 
Wat betekenen deze ontwikkelingen voor 
ons en voor de toekomst van ons dorp? 
Alle reden om samen te verkennen waar 
we in Lettele naartoe willen en waar we 
samen aan willen werken.

Een punt van zorg
Als eerste stap willen we met het hele 
dorp nagaan wat voor ons belangrijke 
thema’s zijn om mee aan de slag te gaan. 
Daarom hebben we tijdens de Karmse 
mensen gevraagd om een paar vragen te 
beantwoorden. Wat is sterk aan Lettele, 
zijn er zwakke punten en welke kansen of 
bedreigingen zie je? Maar liefst 70 mensen 
hebben meegewerkt, bedankt! 
We zijn nog bezig om alle honderden 
antwoorden te analyseren. Wat eruit komt 

is dus nog even een verrassing. Maar wat 
valt nu al op? Lettele wordt vaak genoemd 
als een dorp waar de sociale contacten 
goed zijn en waar veel wordt georgani-
seerd. Het houden van voorzieningen in 
het dorp is voor velen een punt van zorg. 
Maar ook een kans. Later meer!
Met behulp van de ingevulde vragenlijs-
ten gaan we de voor Lettele belangrijke 
thema’s op een rij zetten. Met die thema’s 
gaan we aan de slag. Jullie worden bin-
nenkort uitgenodigd voor een bijeenkomst 
‘Dorpsvisie Lettele’. Op Lettele.nl laten we 
weten welke datum het wordt.

De winnaar van het boodschappenpakket
Onder de deelnemers die vragen hebben 
beantwoord hebben we, zoals beloofd, een 
boodschappenpakket ter waarde van 50 
euro verloot. Na zorgvuldige loting kwam 
de volgende winnaar uit de bus: 
William Brinkhof
Gefeliciteerd William! Binnenkort wordt 
het pakket langsgebracht. Geniet ervan.

Dorpsvisie
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Zomervakantie

Hallo Jentsje,
Dankjewel voor je verhaal over jullie mooie vakantie. Ik herken dat je tijdens een vakantie 

veel verschillen en overeenkomsten ziet tussen thuis in Lettele en je vakantiebestemming. 

Kijk ook maar eens naar de Eifel en de Moezel in Duitsland, waar wij zijn geweest. Onze 

kinderen Derk en Jante van 5 en 7 houden nog niet zo van ver rijden, daarom is een be-

zoek aan ons buurland een goed idee. Wij wandelen heerlijk door bossen en velden, net als 

thuis. De dorpen in de Eifel lijken vaak op Lettele: gemoedelijk in het groen gelegen, waar 

mensen elkaar kennen en helpen. Mensen groeten ons vriendelijk en kijken nieuwsgierig 

naar ons.Als we wat beter kijken zien we ook verschillen tussen Duitse dorpen en Lettele. In Duitse 

dorpen is geen winkel te bekennen. Oké, soms een bakker, dat is fijn. Maar voor onze dage-

lijkse boodschappen moeten we 25 minuten rijden! Dat hebben we in Lettele en omgeving 

beter voor elkaar. Onze zoon Derk wordt tijdens een wandeling gestoken door een wesp. Een vriendelijke 

bewoner komt op het huilen af en steekt de helpende hand toe. We raken aan de praat, de 

bewoner vindt het prachtig wonen in de natuur. Maar vertelt ook dat zijn beide dochters 

elke dag een uur in de bus zitten voor de middelbare school. Dat maakt indruk op ons. In 

Lettele stappen de kinderen gewoon op de fiets.
Ik wist al dat wonen in Lettele prettig is. Door onze vakantie in Duitsland weet ik weer dat 

rust en groen, gecombineerd met voorzieningen best bijzonder is. Dit spreekt niet van-

zelf. Hoe houden we dat zo? Zijn er in de toekomst genoeg oude en jonge mensen om alle 

voorzieningen in stand te houden? Of worden we, hoe mooi ze ook zijn, een Duits dorp met 

voorzieningen op afstand? 
Groet, Oldrik

Oldrik Bulthuis en Jentsje de 
Jong – beiden bestuurslid van 
Plaatselijk Belang – schrijven 
elkaar over wat hen is opge-
vallen tijdens hun vakantie en 
hoe hen dat aan Lettele deed 
denken...
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Ciao Oldrik,

Op een mooie zondagavond, begin augustus, reden we met de familie 
naar het historische centrum van Monza. We waren op doorreis naar 
onze vakantiebestemming in Umbrië. Afgelopen zomer is veel re-
gen gevallen in Noord-Italië en vanuit onze auto zagen we prachtige 
huizen te midden van weelderig begroeide tuinen. Tijdens het rijden 
zei ik dat het mooi wonen was in de buitenwijken van Monza. Maar de 
straten en de wegen zaten vol met gaten, hier was sprake van heel wat 
achterstallig onderhoud. Mark vroeg hoe het kwam dat het wegdek zo 
slecht was onderhouden. Ik antwoordde dat de gemeente waarschijnlijk 
niet genoeg geld had en er weinig prioriteit was voor het onderhoud 
van de wegen. Waarop Stefan antwoordde dat zoiets in Lettele nooit 
zou gebeuren en als onze gemeente Deventer geen geld had, zouden 
de mensen uit het dorp het zelf wel regelen.
De volgende dag reden we naar onze camping in midden Italië. Tijdens 
onze vakantie hebben we prachtige steden bezocht als Florence en 
Assisi. We hebben gebaad in de warmwaterbronnen van San Filippo. 
Heerlijke gerechten gegeten met truffels, wild zwijn en zoetwatervis uit 
het Trasimeense Meer. En we hebben ook lekker gezwommen op de 
camping en hadden eindelijk de tijd om een mooi boek uit te lezen.
Het mooie van een vakantie is dat je veel verschillen ziet en tegelijk 
ook overeenkomsten tussen thuis in Lettele en je vakantiebestemming. 
Tijdens vakanties kun je ook veel opsteken van andere culturen. Het 
mooie van vakantie is ook thuiskomen. Als je weer thuiskomt besef je 
nog meer hoe fijn het is om te wonen en te leven in Lettele.
Nu zijn we alweer een dikke week terug in Lettele. De kinderen gaan 
weer naar school en wij zijn weer aan het werk. Dankzij onze mooie 
vakantie kunnen we weer fris aan de slag met nieuwe ideeën en inzich-
ten. En Oldrik hoe was jullie vakantie?

Groetjes, Jentsje
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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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Begin dit jaar zijn Jacqueline de Winter, 
Ursela Zandbelt, Wilfried van Oldeniel en 
Gerard Huis in ’t Veld gestart als vertrou-
wenscontactpersonen voor Lettele. Dit 
initiatief is ontstaan omdat er vanuit de 
politiek en de maatschappij steeds meer 
aandacht is voor het thema sociale veilig-
heid. Ook bij verenigingen wordt steeds 
meer verantwoordelijkheid gelegd om 
hieromtrent beleid te vormen. Besturen 
van verenigingen geven aan niet toe te 
komen aan het vormen van beleid rondom 
dit thema, door de drukte rondom het 
regelen van alle reguliere activiteiten voor 
de vereniging en dit als een zorg en last te 
ervaren. 

Om de besturen hierin te ondersteunen en 
te faciliteren nodigen de vertrouwenscon-
tactpersonen alle besturen van verenigin-
gen uit voor een avond rondom dit thema. 
Op deze avond ontvangen de aanwezigen 
de benodigde informatie om te komen tot 
beleid dat bijdraagt aan een veilig klimaat 

Info-avond
vertrouwenscontactpersoon

Vanaf maandag 3 december starten de 
avonden Engelse conversatie weer. Deelne-
mers praten onder leiding van Rob van de 
Bijllaardt in het Engels over verschillende 
thema’s. De avonden zijn eenmaal per twee 
weken op maandagavond van 20.00 - 21.30 
uur in Kulturhus de Spil. Wilt u uw Engels 
onderhouden of bijspijkeren dan bent u 
van harte welkom.
Geef u op bij Gemma Daggenvoorde, 
wgdaggenvoorde@hotmail.com

Engelse
conversatie

binnen de eigen vereniging en waarmee 
de verenigingen voldoen aan de gestelde 
eisen. 
Wij gaan tijdens de bijeenkomst met 
elkaar aan de slag en bespreken onder 
andere de volgende punten: 
•  wat is een veilig leef- en sportklimaat?
•  waarom is het nodig dat we ons hiermee 

bezighouden?
•  hoe zit het formeel, wat is onze verant-

woordelijkheid?
•  wat kunnen we samen doen?
•  hoe kunnen dorpsvertrouwenscontact-

personen hierbij ondersteunen?
 
Het wordt een interactieve bijeenkomst 
waarin we samen gaan werken aan een 
nog veiliger klimaat in Lettele!
 
De bijeenkomst wordt gehouden op: dins-
dagavond 30 oktober om 20.00 uur in De 
Spil. Willen jullie laten weten met hoeveel 
personen jullie komen via dit mailadres: 
jdewinter@live.nl

Meer op dan
alleen euro’s
De religieuze markt die gehouden werd tij-
dens het kermisweekend heeft dit jaar een 
bovengemiddeld resultaat van € 1672,20 
opgebracht.
Maar niet alleen dat.Het was mooi om te 
zien hoe vrijwilligers van de kerk en van 
de Stichting Vrienden van de Heilige Nico-
laaskerk samenwerkten. Positieve reacties 
ontvingen we van bezoekers die de combi 
met de kermis als bijzonder waardevol en 
aanvullend ervoeren. Ook de gulle gevers 
zijn blij met de markt. Op deze wijze 
krijgen hun dierbare spullen een tweede 
kans en worden verhalen uit het verleden 
doorgegeven. Naar verwachting neemt de 
belangstelling voor deze bijzondere markt 
toe. 

Dank aan eenieder die een bijdrage heeft 
geleverd – Victor Munster.
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Wilma Emaus is voor veel Lettelenaren een be-

kend gezicht. Wilma geeft sinds 1994 zwemles in 

Lettele. Dat betekent dat ze er nu 25 seizoenen op 

heeft zitten. Reden om Wilma eens in het zonne-

tje te zetten.

‘We hadden toen wel meer last van de kou.’

Wilma Emaus
25 jaar zwemjuf

zwemles gaan geven en ben ik ook les gaan geven 
bij zwemvereniging de IJssel in Deventer. Daar-
voor werd ik benaderd door de oude baas van het 
overdekte zwembad. Dat werk was goed met mijn 
gezin te combineren dus besloot ik dat ik die kans 
niet kon laten lopen. Zo ben ik in 1988 begonnen. 
Later werd ik – in aanloop naar de opening van het 
nieuwe zwembad de Scheg in 1993 – gevraagd of ik 
daar ook toezicht wilde houden. Ik ging hiervoor in 
opleiding en in 1994 was ik badjuf.’ 

En hoe ben je in Lettele terechtgekomen?
‘Henk Holtkuile, die toen in het zwembadbestuur 
zat, kwam met zijn kinderen in Deventer bij de 
zwemvereniging de IJssel. Hij had daar geïnfor-
meerd of zij iemand wisten die voor het zwembad 
in Lettele wilde werken. Mijn tante die ook in de 
Scheg werkte, heeft mijn gegevens gegeven. Bep-
pie Tijhaar heeft me toen gebeld. Ik dacht eerst 
dat ze me wilden hebben om toezicht te houden, 
dat sprak me eigenlijk helemaal niet aan. Maar 
Beppie zei dat ze alleen iemand voor zwemles 
zochten. Zo ben ik in 1994 begonnen met het ge-
ven van zwemlessen in Lettele. Ik geef een paar 
keer in de week een halfuur les, met verschillen-
de groepen voor de verschillende diploma’s. Die 
eerste tijd hadden we wel meer last van de kou. 
Ik had nog geen wetsuit en in het eerste seizoen 
waren er nog geen kleedkamers en douches bij het 
Zwembad. We moesten omkleden in de Spil, in de 
voetbalkleedkamers.’ 

Is er veel veranderd in 25 jaar?
‘Eigenlijk niet, in grote lijnen is het steeds hetzelf-
de gebleven. Dit jaar zijn er wel nieuwe richtlijnen 
ingevoerd voor de ABC-diploma’s. Kinderen moe-
ten bijvoorbeeld voor A nu al met lange broeken 
en lange mouwen kunnen zwemmen. En er zijn 
nog wat nieuwe dingen. Ik moet nu af en toe wel 
mijn spiekbriefje erbij pakken wat de kinderen 
precies moeten doen.’ 

Wilma Emaus werd op 1 september jl. gehuldigd 
met een eigen erebordje op het sponsorbord voor 
25 jaar zwemles geven in het Lettelse zwembad 
aan Lettelse kinderen. Naast de zwemlessen ver-
zorgt zij al zo’n 20 jaar trimzwemlessen voor vol-
wassenen en geeft zij sinds dit jaar de zwem-gym-
lessen voor de bovenbouwleerlingen van de 
Sancta Maria. Hoe is Wilma eigenlijk als zwemjuf 
in Lettele terechtgekomen? En hoe heeft zij deze 
jaren beleefd? We hebben het haar zelf gevraagd.

Hoe ben je eigenlijk zweminstructrice geworden?
‘Dat is niet iets wat ik vroeger al wilde doen. Ster-
ker nog: ik dacht dat ik dat nooit zou willen doen. 
Ik wilde wel graag werken met verstandelijk gehan-
dicapten en dat ben ik ook gaan doen. Op een ge-
geven moment ben ik verstandelijk gehandicapten 

DOOR MARJOLEIN DE JONG-DE HEER

‘Het lijkt me leuk om mijn 
oud-leerlingen als ouders 
terug te zien bij de zwemles.’
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Je werkt ook voor Sportbedrijf Deventer. Wat zijn 
de grootste verschillen tussen het lesgeven in Let-
tele en Loo en het lesgeven in Deventer?
‘In Deventer werken we met verschillende leslij-
nen. Je hebt de oude methode met losse A-, B- en 
C-diploma’s. Nu wordt er steeds meer gewerkt 
met de Superspetters-methode waarbij de kinde-
ren in één keer A, B en C halen. In Lettele krijgen 
de kinderen nog les volgens de methode met de 
losse diploma’s. Verder vind ik dat het er in de bui-
tenzwembaden veel gemoedelijker aan toe gaat. 
In de binnenzwembaden ligt er altijd wat meer 
druk op.’ 
Ook vind ik de lessen van een halfuur prettiger 
werken. Je ziet de kinderen vaker, waardoor ze 
de oefeningen meer kunnen herhalen. Als ik het 
vergelijk met kinderen die één keer in de week een 
uur les hebben, zie ik bij de lessen van een halfuur 
meer resultaat. Je ziet de kinderen soms in één 
week al vooruitgaan.’ 

Zie je jezelf over 10 jaar nog zwemles geven in Lettele?
‘Dat durf ik niet te zeggen. Ik hoop het wel, maar 
ik ben dan wel 67. Als ik af en toe zie dat de deelne-
mers  van het trimzwemmen veel moeite hebben 

om uit het bad te komen… Ik zet weleens een los 
trapje voor hen in het bad. Dan gaat het wel. Maar 
misschien moet ik over 10 jaar ook wel met een 
rollator naar het zwembad. Ik heb dus geen idee of 
het dan nog gaat, maar ik zou het wel leuk vinden.’ 

Wat is je mooiste herinnering aan 25 jaar zwemles 
in Lettele?
‘Blije gezichten, blije mensen. Ik kom nu nog men-
sen tegen die jaren geleden les van mij hebben 
gehad en die nog steeds enthousiast zijn om me 
te zien. 
Ik kijk nu uit naar de kinderen van de eerste 
oud-leerlingen die zwemles van mij kregen. Ik 
denk dat die er wel aan zitten te komen. Het lijkt 
me leuk om de oud-leerlingen als ouders terug te 
zien bij de zwemles.’ 

‘Misschien moet ik dan
ook wel met een rollator 

naar het zwembad.’
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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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Supercup voor Wesley Welgraven
Autocrossteam Wesley Welgraven heeft 
in het Friese Koudum het kampioenschap 
Supercup Autocrossmasters 2018 bin-
nengehaald. Voor iedere autocrosser het 
ultieme doel.
Ondanks dat Wesley zich niet voor de 
finale van de wedstrijd in Koudum wist te 
plaatsen door een technische mankement 
aan de auto, had hij voldoende punten 
verzameld in de voorgaande vijf wedstrij-
den om zich één wedstrijd voor het einde 
van het kampioenschap toch Master of Au-
tocrossmasters te mogen noemen. Met 89 
behaalde punten heeft hij een voorsprong 
opgebouwd die niet meer in te halen is 
door de naaste concurrenten tijdens de 
laatste wedstrijd meetellend voor het kam-
pioenschap in het Belgische Landen.
Wesley wist de wedstrijden in Terwolde 

De Kapelweide komt tot leven

Begin dit jaar leverde bouwbedrijf Nikkels 
Projecten de woningen op de Kapelweide 
op. Gelukkig was de bestrating voor de wo-
ningen ook op tijd gerealiseerd. De laatste 
woning is net voor de kermis opgeleverd. 
Met die laatste oplevering werd ook het 
sein op groen gezet voor het bestraten van 
de eigenlijke weg, de toegangsweg en de 
aansluiting met de Bathmenseweg.
Het nieuwe wijkje is nog niet voltooid, 
de laatste vijf woningen worden pas in 
2020 door Nikkels Projecten gebouwd. En 
wanneer de laatste vrije kavels bebouwd 
worden is nog een open vraag. 
De straat Kapelweide is in tegenstelling tot 

de Korenkamp, Wichinksweg en Sportweg 
niet gelijkwaardig aan de Bathmenseweg/
Oerdijk. Hierover zijn vragen gesteld aan 
het ambtelijk apparaat.

Ingeburgerd
De eerste tijd was iedereen druk in de weer 
om het eigen huis in te richten.
Inmiddels is iedereen al aardig ingebur-
gerd en er is zelfs al een bevolkingstoena-
me gerealiseerd door de geboorte van twee 
baby’s.
Nieuwe bewoners op het oude kermister-
rein, dat inmiddels is opgeschoven naar 
de andere kant van de sloot. Een kermis            

en Toldijk te winnen, wat de uiteindelijke 
basis bleek voor het behaalde kampioen-
schap!

– Karmse  – vlak voor de deur! Dat is wel 
een ervaring, zeker als je van buiten komt. 
We hebben niemand horen klagen over 
lawaai of overlast of van dronken kermis-
klanten. Dat doen we toch allemaal netjes 
in Lettele. Bijzonder was de wederom 
ingevoerde optocht. De bewoners van de 
Kapelweide konden vanuit een eersterangs 
positie de vrolijke en bonte optocht bekij-
ken. Om dat samen met de nieuwe buurtjes 
te doen, was een belevenis op zich.

Buurtfeest
De Kapelweidebewoners leren elkaar al 
aardig kennen, de ene beter als de ander. 
Er komt leven in de brouwerij en drie bu-
ren hebben de koppen bij elkaar gestoken 
om het eerste buurtfeest te organiseren. 
Nou wordt het wat lastig om daar meer wat 
over te vertellen, omdat op het moment 
dat ik dit artikel schrijf het buurtfeest nog 
moet plaatsvinden en als u dit artikel in de 
Letter leest is het feest allang weer voorbij. 
Het buurtfeest vond plaats op 15 septem-
ber en samen hebben we de straatnaam 
‘Kapelweide’ onthuld. Die naam hebben we 
te danken aan het feit dat er tussen 1820 en 
1856 een kapel heeft gestaan. Daar is meer 
over te lezen op de informatiezuil achter 
het kerkhof aan het Ommetje.
Door Henk Haverkamp, nieuwe bewoner 
van de Kapelweide.

Autocrossteam Welgraven bedankt sponso-
ren en supporters voor de steun en support 
welke onontbeerlijk is op de weg naar succes.
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Voor eerlijke contentmarketing

Schotwillemsweg 9, Lettele
tel. 06 231 88 513
www.haaxmancommunicatie.nl

L e t t e r t j e s

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

> Oppas nodig?  
Bent u op zoek naar een oppas voor uw kind(eren)? Wij 
helpen u graag! Wij zijn Jet te Riele (13) en Lieke Zand-
belt (14), wij zijn op zoek naar oppasadressen. U kunt 
bereiken via mail en telefoon: jetteriele29@gmail.com 
(Jet), (06) 47 552 520 (Lieke) 

 
Hej t al heurd?
• dat Carlijn uitgeroepen is tot ‘Lettelenaar van het jaar’...
• dat Ronald en Evelien gaan stoppen met Lekker Makke-

lijk…
• dat er op de Kapelweide al twee baby’s geboren zijn...
• dat het zomerdagkamp 2019 plaatsvindt in week 31 van 

29 juli t/m 1 augustus.
 

Peter & Agnes de Graaf
Witteveensweg 23

8111 RP  Heeten (OV)

T: 06 3310 4950
W: www.maathoeve.nl
E: info@maathoeve.nl

Openingstijden Landwinkel

dinsdag      09.30 - 13.00 uur
donderdag  09.30 - 18.30 uur
vrijdag      09.30 - 18.30 uur
zaterdag      09.30 - 18.30 uur
zondag      17.00 - 19.00 uur
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Een hoffelijke brief uit Rozenboogland

Hallo allemaal...

Hier een berichtje van jager Justin en prinses Daniëlle. We willen jullie allemaal 
nog een keer heel erg bedanken voor al jullie hulp!
Want weet je nog? We waren zó verliefd maar we mochten van de koning niet trou-
wen, omdat Justin ‘maar’ een jager was. De koning had prinses Daniëlle opgesloten 
in de hoogste toren van het kasteel totdat hij een geschikte kandidaat gevonden had. 
Maar de enige met wie prinses Daniëlle wilde trouwen was jager Justin. Daarom 
heeft Justin Daniëlle gered uit de toren en zijn we samen weggelopen van het kas-
teel. We verdwaalden in het bos en zo kwamen we afgelopen zomervakantie bij jullie 
terecht op het zomerdagkamp. We vroegen jullie of jullie ons wilden helpen. En dat 
hebben jullie heel goed gedaan! Op de laatste dag van zomerdagkamp was het dan 
zover: we gingen dan toch met elkaar trouwen!
Nu willen jullie vast weten hoe het met ons gaat? Wat vonden we het geweldig 
dat we door jullie hulp samen konden trouwen! We zijn samen heel gelukkig en we 
wonen nu op het kasteel Rozenboog. We zijn op huwelijksreis geweest naar Tim-
boektoe. Daar hebben we hele mooie kastelen van de familie van prinses Daniëlle 
bezocht, mooie zonsondergangen gezien en natuurlijk heeft jager Justin haar elke 
dag een hele mooie roze roos gegeven!

Liefs van Jager Justin, hertog van Rozenboogland, en Prinses Daniëlle
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Pastoorsdijk 3

7433 DK Schalkhaar

tel. 0570 - 62 18 77

info@drukkerijevers.nl

www.drukkerijevers.nl

Familiedrukwerk, huisstijl  
drukwerk, groot formaat,  
folders, flyers, printwerk

Speciaal voor u gemaakt.
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Pastoorsdijk 3
7433 DK Schalkhaar

tel. 0570 - 62 18 77
info@drukkerijevers.nl

www.drukkerijevers.nl
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8 sep  Samen eten
 3 okt KBO – Eric Stegink van “Piggy’s Palace”, zaal De Koerkamp
 5 okt  Kinderkookcafé
 5 okt    KBO – Voorleeslunch voor ouderen in Lettele
 6 okt    ZijActief – Stekjesbeurs, bij het monument
 9 okt.   Zonnebloem – Amusementsmiddag van de Regio, Bonte Paard Dijkerhoek
 18 okt    ZijActief – John Peringa, wijnproeverij
 26 okt    Samen eten
 7 nov KBO – Joop Blaauw, oud huisarts in Bathmen, zaal Spikker
 30 nov Samen eten
 3 nov Zonnebloem – Bezoek Intratuin Lochem
 14 nov  Kinderkookcafé
 17 nov    KBO Kerstmiddag met ‘Het Koor Zonder Naam’, zaal Spikker

 Sluitingsdatum kopij Bezorging
 
Nummer 2 | november 2018                 ma 5 nov.              wo 21 nov.
Nummer 3 | januari 2019                       ma 7 jan.               wo 23 jan.
Nummer 4 | maart 2019                          ma 25 feb.            wo 13 mrt.
Nummer 5 | mei 2019                             ma 15 apr.            wo 1 mei
Nummer 6 | juni 2019                             ma 10 jun.            wo 26 jun.
Nummer 1 | september 2019                ma 19 aug.            wo 4 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. 

Wat is hier aan de hand?

Tijdens de afsluiting van het zomerdagkamp mogen 

alle kinderen die dat leuk vinden een stukje doen. 

Van groep 8 verwachten we natuurlijk dat ze een 

een stukje doen. Jammer genoeg hadden ze niet 

zoveel inspiratie. Toen bedachten ze heel slim dat 

de leiding wel iets kon doen: opdrukken, net zo lang 

tot er één overbleef.
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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


