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Lettele van hier tot ginder

Tieners houden wel van aandacht, zolang 
je hen maar hun eigen gang laat gaan. 
Gelijk hebben ze. Van betutteling worden 
ze niet zelfstandig en volwassen. Deze 
keer het laatste artikel in de serie ‘Jong in 
Lettele’. Voor deze serie ben ik in gesprek 
gegaan met de JOL, met de tienerwerkers 
en – in dit nummer – met de gelukkige 
‘eigenaren’ van een keet of hok. 
Als je de media mag geloven gaat het in 
een keet om drank, drugs en rock ’n roll. 
Nou, dat valt best mee. Er zal eens een 
biertje te veel worden gedronken. Maar 
dat doe je dan wel onder toeziend oog 
van je beste vrienden. De ouderen in het 
dorp die je erover spreekt, reageren in 
het algemeen relaxed: ‘Je moet het ergens 
leren’, en ‘Nou, toen wij jong waren…’ Dat 
relativeert. Bovendien, zo werd mij dui-
delijk uit alle verhalen, het allerbelang-
rijkste van een keet of hok is toch wel 
de vriendengroep. Daar draait het om: 
als vriendengroep kennen ze elkaar van 
haver tot gort, ze accepteren ieder zoals 
ze zijn, ze vinden bij elkaar gezelligheid 
en kameraadschap. Kortom: het is leuk 
om jong te zijn in Lettele.

Dit is alweer de laatste De Letter van de 
38ste jaargang. Inmiddels is iedereen ge-
wend aan de nieuwe vorm en de nieuwe 
inhoud. In het begin werd er nog wel eens 
gemopperd – niet alles wat ingezonden 
wordt, komt ook in De Letter en we ko-
men minder vaak uit – maar ondertussen 
weten de Lettelenaren ons te vinden.
Regelmatig krijgen we een e-mailtje met 
een idee of een verhaal. Blijf dat vooral 
doen! Maar bedenk, als team van vrijwil-
ligers hebben we niet alle tijd en moge-
lijkheden. We hopen dan ook dat u zelf in 
de pen klimt en leuke foto’s maakt!
Rest mij om u veel plezier te wensen met 
deze De Letter, u vindt er weer heel veel 
verschillende onderwerpen in terug. Van 
kunst, cultuur en natuur tot de internati-
onale politiek. En gelukkig ook veel leuke 
en gewone weetjes.
We wensen iedereen een vrolijke en 
zonnige zomer toe. Tot kijk op De Karmse 
en anders tot in september (en vergeet de 
kopijdatum niet: maandag 19 augustus!).

Namens de redactie,
Wilma Schepers, hoofdredacteur
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Duo Kaos tijdens het 
evenement Kunst van Hier 
tot Ginder. Meer hierover op pagina’s  12-13.
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Na de verhalen over de JOL en het tienerwerk tot 

slot een verhaal over de jongeren die tussen wal 

en schip vallen. Wat doe je als je tussen 14 en 18 

jaar bent in Lettele? Als je geluk hebt, hoor je bij 

een vriendengroep met een keet.

Jong in Lettele

Van keet tot Hok: het 
gaat om vrienden zijn

hokken samen in de schuur achter het huis van 
de ouders van Rico Obdeijn. Je kunt het geen 
keet meer noemen. Bij een keet denk ik aan een 
eenzame uitgewoonde caravan achter de meest 
verafgelegen schuur van een boerderij. ’t Hok is 
een ‘café-achtige ruimte’ in het centrum van Let-
tele, voorzien van alle gemakken als een koelkast, 
een bar met krukken, een goede geluidsinstalla-
tie, een tv-scherm, verwarming en zelfs – brood-
nodige – luchtverversing. ‘We zijn geen officiële 
vereniging ofzo, waar je lid van moet zijn’, wordt 
gezegd. Maar ondertussen heeft ’t Hok wel een 
penningmeester, een streepjesteller die bijhoudt 
of de boekhouding van de in- en uitgaande bier-
tjes nog wel klopt.

Een eigen plek
‘Keten’ zijn een bekend fenomeen, in heel Neder-
land. Als jongeren te oud zijn voor de bank van 
hun ouders maar te jong voor het echte uitgaan-
sleven (drank!), is een keet een ruimte waar je bij 
elkaar kunt komen, cola kunt drinken, lol kunt 
maken, vrienden kunt zijn. Zo zijn de jongens 
van ’t Hok ook begonnen. Inmiddels zijn ze tus-
sen de 18 en 20 jaar. Oud genoeg voor het gewone 
uitgaansleven, jong genoeg om het leuk te vinden 
een eigen plek te hebben. Ze studeren allemaal 
nog en hebben een baantje om bij te verdienen. 
Rijk zullen ze niet zijn. Ook dan is het prettig 
een eigen café te hebben waar je een biertje kunt 
drinken.

‘Loop je door Barcelona, zie je opeens een sticker 
van ’t Hok op een lantaarnpaal. Je zou je er bijna 
voor gaan schamen.’ Daar meende Irene Klein 
Koerkamp geen snars van, dat zag ik aan de lach 
in haar ogen. Ik sprak Irene omdat ik via haar zoon 
Marijn een afspraak wilde maken met de jongens 
van ’t Hok voor een verhaal in De Letter. ‘Het zijn 
echt heel leuke jongens’, zei ze nog.
‘Irene, bedankt!’, klonk het in koor toen ik mijn 
verhaal vertelde. En even later: ‘Misschien vergat 
Irene een woordje en bedoelde ze: “Het zijn soms 
heel leuke jongens.” Of wilde ze eigenlijk zeggen: 
“Er zitten ook leuke jongens bij.” ‘Haha, lachen.’

Serious Business
Er wordt veel gelachen op zo’n avond met Arthur, 
Karel, Casper, Lars, Joep, Kristiaan, Luca, Luuk, 
Roel, Stijn, Teun, Rico, Marijn en – later op de 
avond – Kjara. Maar het is ook serious business. 
Twee vriendengroepen fuseerden tot ’t Hok. Ze 

DOOR WILMA SCHEPERS

‘Zo beroemd dat Grolsch 
ons gaat sponsoren.’
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Over drank gesproken: jullie maken mij niet wijs 
dat je, toen je nog geen 18 was, de avond door-
kwam op een colaatje. Er wordt gelachen. ‘Ja hoor 
eens, toen wij 16 werden, schoof de grens ineens 
op naar 18! We zijn gewoon keihard genaaid!’ 

Ik vraag ze het meest heftige avontuur te ver-
tellen dat ze samen hebben meegemaakt. Weer 
wordt er gelachen, maar er komt geen verhaal. 
‘We kunnen over iedereen wel een verhaal vertel-
len’, begrijp ik. ‘En we zijn altijd weer thuisgeko-
men.’ Hoe dat ging, wordt er niet bij verteld... 
En de meiden dan, waar zijn die? ‘De meiden die 
het hier leuk vinden, komen langs. Soms spreken 
we hier af als we samen uitgaan. Het is niet zo dat 
we een gesloten groep zijn, iedereen is welkom. 
Maar de kern wordt gevormd door de 13 vrienden. 
En dan het verhaal achter de stickers, wat is daar 
het doel van? ‘Die hebben geen doel’, wordt mij 
verzekerd. ‘Behalve dan dat we het zelf lollig vin-
den. We plakken ze overal op. Er zitten al stickers 
in Spanje, Portugal, Canada en bij Dieka natuur-
lijk.’ ‘Zo worden we misschien wel beroemd.’ ‘Zo 
beroemd dat Grolsch ons gaat sponsoren.’ 

Toen mijn opnameapparaatje uitging, kwamen de 
tongen pas echt los. We dronken nog een biertje 
en leerde ik de vrienden op de valreep nog toepen. 
Zo werd het toch nog heel gezellig. 

De Keet van Karsten

Als je in Lettele navraag doet naar keten, hoor je al gauw: ‘En de keet 
van Karsten, achter de geitenboerderij van Kuipers.’ In ’t Hok hoorde 
ik al dat Casper Kuipers, na de fusie van de twee vriendengroepen, de 
keet had overgedragen aan zijn jongere broer Karsten. Ik maak een 
afspraak met Karsten en Olav. Samen met hun vrienden –Twan, Mees, 
Jouke en Arin – zitten ze regelmatig op vrijdagavond in de keet. Kar-
stens moeder Mariska zit bij het gesprek en dat is niet helemaal zo-
maar. De ouders hebben een flinke vinger in de pap als het om de keet 
gaat. De jongens zijn dan ook nog best jong, 14 jaar. Het zijn de ouders 
die bepalen óf en tot hoe laat er in de keet gezeten wordt. ‘Maar als 
ze in de keet zitten, zijn ze vrij te doen wat zij willen’, zegt Mariska. 
‘We hebben bepaalde afspraken gemaakt en zolang ze zich daaraan 
houden is het goed.’
Wat doen jullie zoal? ‘Kletsen, gamen, films kijken, spelletjes’, is het 
antwoord. En wat drinken jullie? Antwoord: ‘Geen bier!’
Mariska: ‘Als het over keten gaat, gaat het al gauw over drank. Dat 
doen de media. Maar daar gaat het helemaal niet om. Ik vind het zo 
mooi dat die jongens elkaar al vanaf groep 1 van de basisschool ken-
nen. Het blijven vrienden, ze kennen elkaar door en door. Daar gaat 
het om.’
Vrienden zijn, daar gaat het om, dat was ook in ’t Hok voelbaar. Maar 
er zijn ook verschillen tussen de ‘Keet van Karsten’ en ’t Hok. Een 
groot verschil is de hoeveelheid bier. De overeenkomst is belangrijker. 
Een keet is een oefenplaats waar tieners langzaam meer vrijheid krij-
gen en verantwoordelijkheid leren dragen.
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Sinds vorig jaar bebouwen Lettelse tuinhobby- 

isten een van de tuinen van de kerk voor de voed-

selbank in Deventer. Het is een groot succes. En 

het is een mes dat snijdt aan twee kanten: je doet 

goed voor de medemens en je hebt extra veel ple-

zier in je eigen hobby.

Ik heb zojuist de eerste snackkomkom-
mer geoogst. Honderden kleine en gro-
te zullen volgen. Dan begint wat ons 
betreft letterlijk de komkommertijd 
voor de voedselbank. 
In het voorjaar van 2018 kwam er een 
oproep vanuit de H. Nicolaaskerk om 
groente te doneren aan de voedselbank 
in Deventer. Frans Brinkhof en Freerk 
Hoeksema waren de aanjagers van dit 
plan. Freerk vanuit het bestuur van de 
voedselbank en Frans vanuit het secre-
tariaat van de parochie. Willie Jansen, 
Ben Bouwmeester en ondergetekende 
besloten als fanatieke hobby-groente-
telers de uitdaging aan te gaan. In over-
leg werd door de parochie een vrijgeko-
men tuin gehuurd en werden de zaden 
bekostigd. 

Groenten die (bijna) niet mislukken
Herman Jansen maakte met zijn 
ploeg- en freesmachine de tuin be-
werkbaar. 
Toen was de vraag hoe te beginnen? 
Vanuit onze ervaring besloten wij een 
eenvoudige start te maken: groenten 
verbouwen die bijna nooit mislukken. 
Sla, sperziebonen, tuinbonen en cour-

gettes werden gezaaid en gepoot en 
alles lukte wonderwel. 
Via Freerk bereikten ons zeer enthousi-
aste berichten vanuit de voedselbank. 
Onze groenten en fruit werden daar 
op het eind, wanneer een pakket is 
samengesteld, als ‘toetje’ aangeboden 
aan  de gebruikers. Je kunt begrijpen 
dat wij wel een beetje trots waren. Het 
mes snijdt hier aan twee kanten: je 
doet, door het geven van groenten, iets 
goeds voor de medemens en bezorgt 
jezelf plezier en voldoening door het 
uitoefenen van je hobby.

In het gelid
Aan het begin van dit seizoen hebben 
we de ervaringen van vorig jaar ge-
evalueerd en van daaruit een nieuw 
plan gemaakt. Het was wel zaak om de 
grond een beetje vruchtbaar te maken. 
Bij André Marsman konden we gratis 
koemest halen en Mark te Boekhorst 
bracht een paar kuub pierenmest.
Het blijkt ook dat goed overleg over 
wat, hoeveel en waar te verbouwen 
noodzakelijk is. We zitten wat dat be-
treft nog steeds in een leerproces.
Aan de tuin ligt het niet, want alles 

DOOR  BEN VERWOOLDE

staat er prima bij. Wie de tuin wil zien; 
het is de eerste tuin na de sloot die ach-
ter Korenkamp 3 loopt. Alles staat net-
jes ‘in het gelid’ zoals we trots zeggen. 
Dankzij het mooie weer is dit jaar de 
productie al weer op gang en  hebben 
we al een paar honderd kroppen sla, 
peulen, honderd knollen koolrabi, 
kruiden en bessen weggebracht. Het 
streven is om op vrijdagmorgen de pro-
ducten te oogsten en weg te brengen, 
waarna vrijdagmiddag alles uitgege-
ven wordt. Snel groeiende producten 
als boontjes en peulen worden de hele 
week geoogst en gekoeld opgeslagen 
tot vrijdagmorgen of eerder wegge-
bracht. 

Heeft u een eigen groententuin? 
Heeft u voor uzelf te veel ver-
bouwd en doet u de buren of fami-
lie ook geen plezier meer met het 
teveel, breng het dan op vrijdag-
morgen vóór 9 uur naar het tui-
nencomplex. Wij brengen het dan 
naar de voedselbank.  Veel men-
sen zullen u dankbaar zijn. 

Plezier voor twee!

Komkommertijd voor de 
voedselbank
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Als je de Spanjaardsdijk 92b aandoet, hoor je op 

verschillende dagen in de week geschuur en ge-

timmer. De vrijwilligers van Stichting Gered Ge-

reedschap Deventer zijn daar druk in de weer 

om oud gereedschap weer te laten functioneren. 

Ze bewerken het tot het glimt en glanst alsof het 

nieuw is. 

Stichting Gered Gereedschap

Gereedschap, gooi het 
nooit meer weg!

alleen door mannen die al wat grijzend zijn maar 
óók een vrouw en twee jongeren met een lichte 
beperking. 
Wat mij bij binnenkomst direct opviel, was dat er 
totaal geen rommel te vinden is. Alles staat keurig 
gelabeld in de juiste bakken opgeborgen. Er zijn 
aparte kasten voor binnenkomende en voor het 
uitgaande gereedschap. Je vindt hier echte vak-
mensen, die weten waar ze mee bezig zijn. Een 
club enthousiaste mensen die organisatorisch en 
logistiek de touwtjes strak in handen hebben.
Onder het genot van een kop koffie hebben Arie 
Goedhart, Ben Bouwmeester en Heinz Hendriks 
mij alles verteld wat er nu al zo gebeurd in de 
werkplaats. Het werd een keer tijd vond Ben, dat 
de bewoners van Lettele eens een kijkje konden 
nemen in een zo’n geweldig project. Misschien 
heeft iemand er weleens vaag van gehoord, maar 
wat doen we nu eigenlijk?

Handen uit de mouwen voor een goed doel
‘Met ons werk kunnen mensen in ontwikkelings-
landen met het opgeknapte gereedschap op eigen 
kracht verdergaan. Gebruikt gereedschap wordt 
niet weggegooid, maar opnieuw gebruikt waar-
door we weer de duurzaamheid bevorderen. Daar-

Stichting Gered Gereedschap in Nederland be-
staat al 35 jaar en heeft een prachtig doel. De 
vrijwilligers van de stichting ondersteunen vak-
mensen in ontwikkelingslanden met goed ge-
reedschap, kennis en kunde. Hierdoor kunnen de 
mensen een goede vakopleiding volgen, waarna 
ze zelfstandig als timmerman, metselaar, schoen-
maker of naaister in hun levensonderhoud kun-
nen voorzien. 

Enthousiasme op de werkvloer
Om het gereedschap op te knappen heb je wel 
werkplaatsen nodig. Er zijn zo’n 30 werkplaatsen 
over Nederland verspreid waarvan Deventer/
Lettele er één is. Met 24 enthousiaste vrijwilli-
gers wordt er in groepjes op de maandagmiddag, 
dinsdag en woensdag wekelijks hard gewerkt om 
al het gereedschap op te knappen. En nee, niet 

DOOR LUCIA VAN KRUIJL

‘Door gered gereedschap 
een kans op een betere 
toekomst.’
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naast kun je zelf lekker de handen uit de mouwen 
steken en kun je tegelijkertijd je medemens op 
een andere plek in de wereld helpen. Dat maakt 
het werk ook zo dankbaar’.

Maar hoe gaat het in het zijn werk? ‘Vanuit Am-
sterdam krijgen we lijsten met een projectnum-
mer van het doel en een omschrijving welk ge-
reedschap daarvoor nodig is. Verder organiseren 
wij alles zelf. Gelukkig hebben we in de zestien 
jaar dat wij bestaan fijne contacten gelegd, waar-
door wij heel wat gereedschap krijgen. Dit kan 
van bedrijven zijn maar ook van particulieren. 
Zelf zorgen wij voor de huur van de werkruimte en 

voor een goede werkplek met de benodigde mate-
rialen om het gereedschap op te knappen. Als het 
gereedschap is opgeknapt en verzameld voor een 
project maken wij hiervoor zelf de houten kisten. 
De kisten mogen niet meer dan 40 kilo aan inhoud 
bevatten. Als de kisten ingepakt zijn, wordt dit 
vanuit Gouda opgehaald. Nu zit onze taak erop en 
neemt de landelijke organisatie in Amsterdam de 
coördinatie weer over. De kisten worden na het 
ophalen in grote containers gedaan en deze wor-
den verscheept naar de uiteindelijke plaats van 
bestemming.’ 
‘Om een idee te krijgen, in 2018 hebben we meer 
dan 3800 stuks gereedschap geleverd aan pro-

Een aantal vrijwil-
ligers. Helemaal 
rechts op de foto: 
Ben Bouwmeester.

Foto links: Ingele-
verd gereedschap 
van een parti-
culier: dit moet 
nog uitgezocht en 
zonodig gerepa-
reerd worden.

Foto rechts: De 
sorteerkast: dit 
moet nog bewerkt 
worden.
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Technische scholen in Afrikaanse landen 
kunnen het opgeknapte gereedschap uit 
Lettele goed gebruiken. 

jecten in Kameroen, Oeganda en Tanzania. Het 
betreft 6 complete sets voor 10 opleidingsplaat-
sen van metselaars, timmerlieden, loodgieters en 
metaalbewerkers. Daarnaast zijn er 19 speciale 
gereedschappen geleverd, zoals grote boormachi-
nes, gehoorbeschermers en wetstenen. Naar de 
Filipijnen zijn een 100-tal stuks tuingereedschap 
gegaan via St. Hulpgoederen Filipijnen te Heeten 
(HCCP).’

Samenwerking is heel belangrijk
Er is dus ook een goede samenwerking met de an-
dere werkplaatsen nodig? ‘Jazeker, want het ge-
beurt regelmatig dat er gereedschap binnenkomt 
wat je niet nodig hebt, maar waar een andere 
werkplaats juist weer om zit te springen. Zo kun-
nen we materialen met elkaar uitwisselen. Hier in 
Lettele maken we vooral gereedschap klaar voor 
timmerlieden, metaalbewerkers, loodgieters en 
metselaars.’ 
Met wie werken jullie nog meer samen? ‘Met scho-
len zoals het voortgezet onderwijs Het Stormink 
in Deventer werken we ook samen. Leerlingen 
knappen gereedschap op in de werkplaats en op 
school in het kader van praktijkverkenning en in-
zet voor maatschappelijke doelen.’ 

Hulp, om te kunnen helpen
Jullie hebben zelf natuurlijk ook materialen nodig 
om het oude gereedschap op te knappen? ‘Ja, voor 
het opknappen van gereedschap heb je zelf ook 
het één en ander nodig, schuurpapier, slijpstenen, 
verf, lak, hout om de kisten te kunnen maken. 
Daar komt nog wel heel wat bij kijken. Vorig jaar 
hebben wij dankzij giften een nieuwe compressor 
voor de straalcabine kunnen aanschaffen.’ 

Wat kunnen de inwoners van Lettele voor jul-
lie betekenen? ‘Tussen 25 en 31 augustus gaan 
we voor het eerst langs de deuren in Lettele om 
te collecteren. Het geld kunnen we goed gebrui-
ken voor de huur van de loods, gebruiksmateri-
alen om gereedschap op te knappen, zoals verf, 
slijpmachines en materialen om te ontroesten, 
schuurpapier en natuurlijk hout om de kisten 
voor het vervoer te kunnen maken. Giften of do-
naties zijn ook van harte welkom.’

Onder de indruk
Door alle informatie die ik van deze enthousias-
te en vakkundige vrijwilligers heb gekregen en 
hun gedrevenheid in een geoliede en logistiek 
goedlopende organisatie, ben ik diep onder de 
indruk geraakt. Door gereedschap te redden, krij-
gen mensen in een ander continent een kans om 
zichzelf te ontplooien en zo een betere toekomst 
tegemoet te gaan. 

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u terecht bij: St. Gered Gereedschap 
Deventer, T (0610) 35 8 671
E: deventer@geredgereedschap.nl, www.geredgereedschap.nl/
deventer
U bent van harte welkom in onze werkplaats: Spanjaardsdijk 92B, 
7423 RT Lettele. We zijn open op maandag van 13.00-16.30 uur, 
dinsdag en woensdag van 10.00-16.30 uur.

Schoongemaakt en gerepareerd: 
klaar voor hergebruik.

De stichting heeft een ANBI-status, waar-
door schenkingen aan GeredGereedschap 
Deventer fiscaal aftrekbaar zijn.
IBAN-nummer: NL04 RABO 0314 9236 75
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De kunstfietsroute ‘Kunst van Hier tot Ginder’ was weer een 
groot succes. Tijdens het Pinksterweekend fietsten er 2800 
deelnemers de ronde door Okkenbroek en Lettele, langs 
Averlo en door de Zonnebergen. Een prachtige fietstocht door 
Sallands landschap.
Maar het ging om de kunstwerken! Kunstenlab Deventer 
heeft kunstenaars bereid gevonden die voor de verschillen-
de locaties op de route een kunstwerk maakten. Daarnaast 
hebben Ina Luitjens en Hiltina Groot een spannend theater- en 
muziekprogramma samengesteld.
Op deze pagina’s een foto-impressie van wat u had kunnen zien 
of had kunnen meemaken (of hebt gezien en meegemaakt).

Foto’s: Frank Jongeling en Annie Aarnink.

Kunst van Hier tot Ginder
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Marjolein Meijers Kristen Oosthuizen

Duo Kaos Elise Horning en Babet Kanis

Sanja Medic Tim Hoefnagels Theo van Delft
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Wil je meer weten over wat je ziet op de foto’s? Neem dan een kijkje op www.kunstvanhiertotginder.nl. Onder ‘Activiteiten’ 
vind je een beschrijving van de kunstwerken en de theaterstukken.

Hendrik & Co Meatball - v.d. Kamp Kunst van Hier tot Ginder

Peter Stel De Glazendraaier

Amateurtheater Okkenbroek Marcelle Hilgers

Bram Wouters
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Waarom kiezen voor SOLAR2ENJOY

• Aangesloten bij Holland Solar (branchevereniging)
• 
• Alles in eigen beheer
• Adviseur uit de buurt
• Snelle levertijd
• 
• 
• 12 jaar productgarantie op de panelen
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 24 uurs monitoring
• 48 uurs storings-service
• 

Opbrengst zonnepanelen 
monitoren

Nadat alles netjes is aangelegd 

speciale app 

phone

tablet.

BEL OF MAIL VOOR EEN GEHEEL VRIJBLIJVEND GESPREK

tel.: 06-13022850
e-mail: 
website: 

Uw adviseur

Lettele

ENERGIE NEUTRAAL WONEN. ENERGIE VAN DE TOEKOMST!

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
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Bestuur Plaatselijk Belang legt 
werkzaamheden tijdelijk neer

Besturen is leuk en belangrijk voor Lettele. 
Als bestuur willen we ons graag blijven 
inzetten. Maar met een bestuur van slechts 
drie leden zijn de taken moeilijk uit te 
voeren. Tijdens de jaarvergadering en ook 
in het verslag daarvan in De Letter van mei 
gaven we dit al eerder aan.
We schetsten drie scenario’s: 
1) Plaatselijk Belang wordt opgeheven, 

want voldoet niet aan de statuten waar-
in staat dat minimaal 7 bestuursleden 
vereist zijn;

2) Er worden op heel korte termijn vier 
nieuwe bestuursleden gevonden;

3) De statuten worden gewijzigd, waarbij 
de opmerking geplaatst dat ook dan een 
bestuur bestaande uit drie leden niet 
voldoende menskracht heeft. 

Nieuwe vorm van besturen
We hoopten op het snel vinden van nieuwe 
bestuursleden en wilden graag met die 
positieve insteek de komende periode gaan 
kijken naar een nieuwe vorm van besturen 
om wellicht te komen tot een wijziging van 
de statuten. Er hebben zich tot op heden 
nog geen nieuwe bestuursleden kandidaat 
gesteld. Er is door veel Lettelenaren actief 
rondgevraagd, maar vooralsnog is niemand 
toegetreden tot het bestuur. Jammer, want 

besturen binnen Plaatselijk Belang bestuur 
is een hele fijne klus. We hebben een boei-
end en afwisselend takenpakket met veel 
leuke uitdagingen, een takenpakket dat we 
met verantwoordelijkheid willen dragen 
en ook graag goed willen uitvoeren. Het 
takenpakket is echter te groot om met drie 
bestuursleden uit te voeren. Met minimaal 
vijf bestuursleden is het goed te doen.
 
Genoodzaakt
Het heeft ons doen besluiten om voorlopig 
de werkzaamheden neer te leggen. Een 
scenario dat we nog niet eerder schets-
ten, maar waartoe we ons genoodzaakt 
voelen nu we merken dat we ons werk niet 
kunnen doen zoals we het graag zouden 
willen doen. 
We zullen op zijn vroegst in september 
weer aan de slag gaan, mits er dan zicht 
is op nieuwe kandidaat- bestuursleden. 
Daarom vragen we of u iemand bent of 
kent die graag samen met ons aan de slag 
wil om ons mooie Lettele fijn en leefbaar te 
houden. Dan kunnen we in het najaar ons 
werk weer oppakken.

De taken
van Plaatselijk Belang

PB voert veel taken uit. Voor een deel 
zijn dat de ‘gewone verenigingstaken’ 
zoals het beheren van de vereniging. 
Dat betekent ledenadministratie, 
agenderen, notuleren en het dorp 
vertegenwoordigen bij andere 
organisaties zoals de gemeente, het 
dorpenplatform en het comité Doden-
herdenking.
Daarnaast beheert PB een flink aantal 
onderwerpen, al dan niet met behulp 
van een speciale werkgroep, zoals:
•  Omgevingsvisie
•  Woonvisie
•  Bestuurlijke vernieuwing
•  Linderveld
•  Linderplas
•  Windmolen
•  Dagbesteding
•  Bibliotheek

Tot slot is de communicatie met de 
achterban een belangrijke taak. 
Daarvoor wordt de website onderhou-
den en worden er stukken geschreven 
voor De Letter.

Het bestuur van Plaatselijk Belang voert een groot aantal taken 
en projecten voor Lettele uit en behartigt het algemeen belang 
van het dorp. Daar is een voltallig bestuur voor nodig. Volgens 
de statuten van Plaatselijk Belang dienen er minimaal zeven 
bestuursleden te zijn. Nu zijn het er drie. Dat zijn er te weinig
om het werk goed te doen. 

Bestuurslid worden?

Zoals gezegd komt Plaat-
selijk Belang handen te-
kort. Wil je iets betekenen 
voor het dorp en denk je 
bij een van de taken of on-
derwerpen een bijdrage te 
kunnen leveren? Of wil je 
je oriënteren en een keer 
mee komen kijken? Mail 
dan naar pb@lettele.nl

Viskraam terug in Lettele
Vanaf 3 juli 2019 kunnen Lettelenaren weer haring hap-
pen, kibbelingen kopen en smullen van andere soorten 
vis in eigen dorp. In samenwerking met de gemeente 
Deventer en Plaatselijk Belang Lettele-Linde-Oude Molen 
heeft Gerina’s Vishandel uit Deventer een standplaats 
gekregen voor wekelijkse visverkoop.
Gerina ter Beek zal elke woensdag van 10:00 tot 15:00 uur 
haar viskar plaatsen op het pleintje bij het oorlogsmonu-
ment tegenover het terras van De Koerkamp.
Zie voor meer informatie de folder die in het dorp ver-
spreid wordt.
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Kermis, Karmse, Dorpsfeest 2019
Achter de schermen zijn de voorbereidingen 
alweer in volle gang om een fantastisch 
kermisweekend te organiseren. Voor ieder-
een, groot en klein, zal er iets te doen of te 
beleven zijn waardoor de kermis wederom 
de geschiedenis in zal gaan als… best heftig, 
maar wat een feest weer!

Een aantal dingen kunnen we natuurlijk al 
wel verklappen. Voor de schoolgaande jeugd 
is er dit jaar weer een mini-zeskamp en de 
ouderwetse kinderspelen. Voor de oudere 
jeugd tot 88 is er natuurlijk weer de pubquiz 
en ook het vogelschieten krijgt wederom een 
prominente plek in ons programma.
Na het succes van vorig jaar gaat de optocht 
ook dit jaar door de straten van Lettele. Het 
was fantastisch om te zien dat we als dorp 
de schouders eronder kunnen zetten om 
een oude traditie gewoon weer nieuw leven 

in kunnen blazen. Dank daarvoor! We zijn 
benieuwd naar de creaties van dit jaar.

Muziek en attracties
De avonden worden muzikaal ondersteund 
door Kroepin, Waterproof shampoo en Heer en 
Meester. Het terrein staat weer vol attracties en 
smaakvolle kraampjes. Kortom… de ingredi-
enten zijn gewoon aanwezig om van het eerste 
weekend in augustus een kermisweekend te ma-
ken waar nog lang over nagepraat zal worden.

Kjels op chic
Hoe kun je een 5-jarig jubileum van een he-
rensociëteit beter vieren dan met een diner? 
Gepoetste schoenen, zondagse kleding, mooi 
gedekte tafels, heerlijke gerechten en lekkere 
wijnen. Kortom, ruim 40 Kjels gingen vrijdag 
12 april op chic. 

Weten hoe het heurt
Maar een avondje Kjels zou geen Kjelsavond 
zijn als er niet ergens een addertje onder het 
gras zit. Zo ook deze avond. De gevraagde 
financiële bijdrage bleek niet toereikend te 
zijn voor al het lekkere eten wat Restaurant 
de Koerkamp voor ons had bereid. Daarom 
moesten de Kjels zelf ook de handen uit de 

mouwen steken. Gastheer Reinier gaf eerst 
korte uitleg hoe een gedekte tafel eruit hoort 
te zien. Vorken links, messen rechts, volgor-
de, glazen, groot, klein, links, rechts. Noem 
maar op. Iedere Kjel dekte probleemloos, met 
hier en daar nog een kleine aanwijzing, zijn 
tafel. Het resultaat mocht er zijn. 
Ook het serveren werd door de Kjels gedaan. 
Links inserveren, rechts uitserveren, 
wijn inschenken. Met ieder nieuw gerecht 
was er een andere tafel aan de beurt deze 
belangrijke taak uit te voeren. Hoe eet je 
soep of aardappelen, waar laat je het servet, 
wanneer mag je beginnen met eten? De Kjels 
weten hoe het heurt.

Erelid
Na het hoofdgerecht keken we even terug. 
Kjels van het eerste uur, Wilfried en Tom 
vertelden over het ontstaan van de sociëteit. 
Met enkele in het oog springende activiteiten 
als de Keltische avond, voor de muziek uit 
en de huldiging van Carlijn werden kort wat 
herinneringen opgehaald. Wilfried richtte 
zich vervolgens tot ons erelid Albert Goebel. 
De ter plekke ingesproken videoboodschap 
zal Albert Goebel binnenkort ontvangen. 

Tot slot werden we verrast met een heerlijk 
dessert. Soepel, als zijnde dagelijkse routine, 
geserveerd door de Kjels. Freddy van de 
Koerkamp overtreft zichzelf. Iets later dan 
gepland wordt het formele deel van de avond 
afgesloten. Onder het genot van een biertje 
wordt er nagesproken. Na ieder biertje 
verdwijnt de etiquette steeds verder op de 
achtergrond… Het bleef nog lang onrustig in 
Lettele.

‘Ai d’r bint, dan muj d’r wèz’n’. Nou, ik was 
erbij en ik heb genoten. Volgend seizoen… 
ben ik er weer bij.
Door: Erwin Kleine Koerkamp, Kjel van 
Lettele

Opgeven
Om mee te kunnen doen aan de activiteiten 
kunt u zich opgeven middels de site van de 
SECL: www.secl.nl. Hierover leest u meer in 
het programmaboekje dat binnenkort bij u 
op de mat zal vallen.
Wij hebben er nu al heel veel zin in, en wij 
hopen dat het stiekem bij u ook al begint 
te kriebelen. Graag zien we u allen op De 
Kermis  2019. Tot dan.
Namens de SECL: Twan Munster
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Okkenbrooks Feest komt er weer aan!
Van vrijdag 5 juli t/m zondag 7 juli is het weer 
zover: het Okkenbrooks Feest! Op vrijdag 
vindt traditioneel de revue plaats, waarbij 
lokale en minder lokale gebeurtenissen de 
revue passeren. Na afloop van de revue barst 
het feest los met een optreden van zanger 
Menno Herder. Met de muziek van Menno 
kun je ongetwijfeld meezingen. 
Als vanouds start de zaterdag met de op-
tocht, waaraan je zowel met een wagen als 
te voet kunt deelnemen. Afgelopen jaar was 
het vogelschieten terug van weggeweest. 
Wegens groot succes is het ook dit jaar weer 
in het programma opgenomen en wel voor 
de zaterdagavond in combinatie met een 
Chinees buffet.

Muziek
Na afloop van het vogelschieten gaat het dak 
eraf met de bekende band de Weekend 
Warriors. Deze coverband zorgt gegaran-
deerd voor een spectaculair optreden met 
vele medleys en mashups. Ook DJ Kevin Le 
Bridge is zaterdagavond van de partij. De 
DJ heeft al eerder in Okkenbroek voor een 
swingende show gezorgd en gaat dat ook dit 
jaar weer doen.
Op zondagmiddag vindt er een demonstratie 
motortrail plaats door achtvoudig Neder-
lands kampioen Alex van den Broek. Hij 

verzorgt een spectaculaire demo, waarbij hij 
met zijn motor springt en vliegt. Balanceren 
op voor- of achterwiel of recht omhoog rijden, 
het is allemaal onderdeel van de demo.
Het Okkenbrooks Feest wordt zondag 
afgesloten met de boerenrockgroep Kapitein 
Høk en het duo Harten 10. Kapitein Høk zorgt 
voor een passende afsluiting met een tribute 
aan Normaal. Harten 10 maakt de afsluiting 
compleet met Nederlandstalige meezingers. 
Kijk voor het volledige programma en de 
tijden op www.okkenbroeksfeest.nl.
Door: Marloes Haverkamp

Oproep van archief Lettele

To the Point
In de vorige letter heb ik, Ben Verwoolde, 
u verteld over het digitaliseren van alle 
jaargangen van De Letter. Echter, De 
Letter had een voorganger, ‘To the Point’ 
genaamd.
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Lettels
vergeetwoordenboek
De F
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Voor de F van de lijst met Lettelse vergeet-
woorden ben ik koffie gaan drinken met de 
bejaardengym van maandagochtend. We hopen 
dat nieuwe én oude Lettelenaren deze woorden 
weer dagelijks gaan gebruiken. 

fenuus 
• fornuis
fenuuspot
• grote kookpot om de was in te doen
fetuten
• manieren, ideeën 
 Nieje fetuten: nieuwe ideeën, modegril
fitteren
• rillen van de kou
fielsepee
• fiets (vélocipède) 
fien
• fijn, tenger
• streng godsdienstig
 Hi is ne fiene met grove voeten: hij doet maar 

alsof hij streng godsdienstig is
flatse
• een deel
 wie kreegn nog ‘n flatse met: wij kregen nog een 

klein deeltje mee 
fiesterig
• guur, nat, gemeen koud
fitsie
• heel klein beetje
foedelig
• slordig, onverzorgd (bij kleding)
foekepot
• een blik dat bespannen is met een varkens-

blaas, in het midden zit een rietje dat je op en 
neer beweegt zodat je een donker geluid hoort

• sterk uitgedroogde (aard)appel
foekerig
• kreukelig
foekvel
• sterk gerimpelde huid (oude mensen)
froeselen
• stoeien, knuffelen

De woorden komen (niet allemaal)  uit het Nieuw 
Sallands Woordenboek. Uitgegeven door de werk-
groep Dialekt Raalte, 1995

Deze rubriek wordt gemaakt door Wilma Schepers. 
Kent u een leuk woord met een G?
Mail de redactie: redactie.deletter@gmail.com.

Alle kinderen die de vorige keer een sudoku 
instuurden, hebben de puzzel goed opgelost. 
Deze keer mogen Cas van der Tol (7 jr.) en 
Linde Somsen (7 jr. bijna 8 jr.) een prijsje 
gaan uitkiezen.

Winnaars
kleurensudoku

Gefeliciteerd Linde en Cas, jullie mogen een 
prijsje gaan uitzoeken bij ‘Kies-je-Kado’.

De volgende puzzel verschijnt in de eerste De 
Letter van volgend seizoen

LindeCas

Heeft u nog een of 
meerdere uitgaven 
van dit blad, laat 
het ons dan weten. 
Wij willen ook dit 
tijdschrift zoveel 
mogelijk digitali-
seren.

Mail naar: ben.verwoolde@ziggo.nl
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Familiedrukwerk, huisstijl  
drukwerk, groot formaat,  
folders, flyers, printwerk

Pastoorsdijk 3
7433 DK Schalkhaar

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

www.drukkerijevers.nl
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Lekker lokaal bij Oogstfeest Dorpsbongerd
op 21 september
Yes, we gaan weer een oogstfeest met dorps-
diner organiseren! Ongedwongen genieten 
van muziek, hapjes, drankjes en gezelligheid 
in de landelijke sfeer van de Lettelse Dorps-
bongerd. Omdat we rekening houden met de 
oogstdankmis in de kerk op 14 september, is 
het oogstfeest een week later, op zaterdag 21 
september. De invulling van het evenement is 
nog niet definitief, maar uiteraard ontbreekt 
een smakelijk dorpsdiner gemaakt van pro-
ducten uit Lettele niet.

Hej ’t al eheurd?
• de heks van Lettele weer gaat 

vliegen...
• het Spil-speelbos op 4 juli feeste-

lijk in gebruik genomen wordt...
• op 26 juni tien ‘Lettelenaren die 

het verdiend hebben’ een dag 
lang verwend zijn op de Lettelse 
verwendag?

Ook creatievelingen welkom
Ook is er een sfeervolle markt met meer 
kramen, waarin leuke en lekkere lokale 
producten te zien of te koop zijn. Naast voed-
selproducenten uit de buurt krijgen dit jaar 
ook Lettelenaren met bijzondere talenten de 
gelegenheid zich te presenteren. Creatieve 
dorpsgenoten kunnen hun maaksels aan 
het publiek showen of verkopen. Het gaat 
om lokale producten, liefst van natuurlijke 
materialen. Dus, ben je creatief of heb je een 
bijzondere hobby, dan is dit je kans! 

Aanmelden voor het dorpsdiner 
Tijdens het dorpsdiner kunnen inwoners 
van Lettele die zich hebben aangemeld weer 
aan lange tafels smullen van zelfgemaakte 
gerechten. De ingrediënten komen van lokale 

ondernemers en uit Lettelse moestuinen. Het 
dorpsdiner begint rond 17.00 uur. Wie mee wil 
eten op 21 september, kan zich vanaf 1 augus-
tus a.s. opgeven bij Yvonne Haaxman, info@
haaxmancommunicatie.nl of 06 231 88 513. 
De kosten bedragen 12,50 euro per persoon. 
Kinderen van 4 t/m 12 jaar betalen 5 euro. 
Net als voorgaande jaren geldt: VOL = VOL.

Leveranciers en vrijwilligers gezocht 
Laat het ons weten als je in de moestuin een 
overschot hebt aan groenten of fruit. Wij 
kunnen er vast iets lekkers van maken voor 
het dorpsdiner. Ook leveranciers van lokale 

voedselproducten kunnen zich melden en 
Lettelenaren die mooie dingen maken van 
hout, metaal, textiel, papier of andere natuur-
lijke materialen. Neem contact met ons op. 
Bovendien zoeken we vrijwilligers die willen 
meehelpen in de keuken of bij het opbouwen 
en opruimen van het terrein. 

Graag je reactie
Mail naar: info@haaxmancommunicatie.nl
of één van de werkgroepleden: Michiel 
Bussink, Victor Munster, Agnes Meijerink, 
Sietske van Lent en Yvonne Haaxman.
Voor en door Lettelenaren!

Pokeravonden
Na een zinderende finale was het dan zover. 
Het pokerseizoen 2018 – 2019 was weer voor-
bij met een duidelijke winnaar: Antoon Bril.
De zeven leuke avonden in de 
Huskamer van Kulturhus De Spil 
zijn te snel voorbij. 
Voor wie het nog niet wist: met 
de pokercompetitie sponsoren 
we vv Lettele, op een (andere) 
sportieve wijze. Veel dank dus aan 
de vrijwilligers die onvermoeibaar 
achter de bar hebben gestaan en 
daarbij het nodige bier en fris hebben getapt.

Meedoen?
Wil je een keer meedoen? Dat kan. Loop spon-
taan binnen op een van de pokeravonden. 
Deelnamekosten zijn € 5,–. Je speelt in totaal 

drie (voor)rondes. Elke ronde geeft punten 
op basis van je eindresultaat in de ronde. 
De finaletafel kan je halen als je in totaal 

voldoende punten hebt verza-
meld. Ook krijg je een vers kopje 
koffie bij aanvang en op de avond 
komen er nootjes en bittergarni-
tuur langs.

Het volgende seizoen komt er 
weer aan. De avonden zijn:
4 oktober 2019, 1 november 2019,

6 december 2019, 7 februari 2020, 9 maart 
2020, 3 april 2020 en 1 mei 2020. We beginnen 
rond kwart over 8 en zijn meestal rond een 
uur of 12 klaar. Hou de Letter in de gaten voor 
de laatste data of de monitor in De Spil.
Door: Werner de Jong
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Oud-Lettelenaar Pater Jan Brinkhof heeft ons weer geïnformeerd 

over zijn situatie in Lima in Peru. Het land en zijn regio staan voort-

durend bloot aan grote problemen en natuurgeweld. Hij vertelt 

over hoe hij samen met de bevolking de armoede en de gevaren te 

lijf gaat. 

Pater Jan Brinkhof doet verslag uit Lima

Strijden tegen armoede, 
ziekte, machtsmisbruik 
en natuurgeweld

Jan schrijft: ‘Helaas vanuit een Peru 
met steeds meer geweld, en ook meer-
dere aardbevingen, die ons doen 
schrikken. We schudden wakker, zoals 
de laatste beving die kwam om drie uur 
‘s nachts…. Snel het bed uit en wachten 
of het schudden afneemt of toeneemt. 
Eind mei was er in het oerwoud, de 
selva, een zware beving van acht op de 
schaal van Richter. Er waren veel ver-
nielingen aan straten, bruggen en aard-
verschuivingen. Gelukkig maar twee 
doden, doordat de huizen van gras, riet 
of hout zijn. Dat geeft minder schade 
en minder gevaar.’

Geen levensmiddelen voor eetplaatsen 
In de 38 jaar dat Jan in Lima woont en 
werkt, heeft hij veel eetplaatsen gerea-
liseerd. Dat zijn huizen waar vrouwen 

DOOR YVONNE HAAXMAN

kunnen koken, zodat mensen die het 
nodig hebben ook een gezonde maal-
tijd kunnen nuttigen. Daarnaast is het 
een plek om te leren over gezondheid, 
hygiëne en vrouwenrechten. Sinds 
november 2018 zijn er problemen bij 
de eetplaatsen, omdat er geen levens-
middelen meer worden aangevoerd. 
Het gevolg is dat de moeders werk 
gaan zoeken of iets beginnen te verko-
pen, zoals eten, snoep, drank, etc. om 
een inkomen te hebben en te kunnen 
overleven. Tevens zijn er jonge vrou-
wen die niet meer willen werken in 
een eetplaats, want, zeggen ze, om te 
overleven is meer nodig dan het kleine 
voordeel wat er is om te koken in een 
eetplaats. De producten die zouden 
moeten komen, zijn rijst, bonen en olie, 
en soms bevroren vis. De rest moeten 
de vrouwen zelf betalen, en aangezien 
de meeste eetplaatsen in de bergen lig-
gen, is het vervoer ook nog extra duur. 

Geweld tegen vrouwen 
‘Veel eetplaatsen hebben het accent 
gelegd op de strijd tegen het geweld, 
vooral tegen de vrouwen. Vanaf 1 janu-
ari 2019 tot nu toe zijn er al 65 vrouwen 
vermoord door hun man of ex-man. Het 
machismo (overheersing van de man) 
is nog heel actief in Peru. Er wordt van 
alles gedaan in samenwerking met an-
dere vrouwenorganisaties en daarbij 
komt dat veel geweld niet wordt aange-
geven uit angst voor nog meer geweld.’ 
Jan werkt met zijn organisatie samen 
met de vrouwelijke minister en haar 
equipe. Er zijn speciale telefoonnum-
mers 24 uur beschikbaar. Elk politie-
bureau heeft een speciale afdeling voor 

‘Vanaf 1 januari tot nu toe: 
65 vrouwen vermoord door 
hun man of ex-man.’
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aangifte en hulp voor vrouwen. De or-
ganisatie van de eetplaatsen heeft een 
vrouwenhuis voor urgente gevallen 
waar de vrouw met haar kinderen vei-
lig terechtkan. 

Rechtshulp voor vrouwen
Ook is er vanuit de eetplaatsen een 
vrouwengroep gevormd door de rech-
ter, om de eerste rechtshulp te bieden. 
Zij staan direct in contact met de rech-
ter, zodat er snel gehandeld kan wor-
den. Maar ze helpen ook in een proces 
dat eist dat de man of ex-man betaalt 
voor de kinderen. Onder andere om 
eten en school te betalen. Er zijn man-
nen die weggaan of scheiden van hun 
vrouw en kinderen, het oerwoud in-
gaan en nooit meer iets van zich laten 
horen. Dit is een teken van armoede, en 
van gebrek aan kennis en verantwoor-
delijkheid. 

Bloedarmoede en ondervoeding 
Een groep vrouwen van de eetplaat-
sen-organisatie zijn weer begonnen 
met een vormingsprogramma. Deze 

worden gegeven door artsen, om bij 
ziekte en ongevallen eerste hulp te bie-
den. Maar ook vooral om de kinderen 
medisch te controleren. Bloedarmoe-
de en ondervoeding zijn weer toege-
nomen in Comas en Noord Lima. Jan 
is niet alleen begaan met vrouwen en 
kinderen. Hij stelt zich ook de grote 
vraag: Hoe helpen we de oude mensen 
die geen uitkering hebben en waarvan 
de kinderen en hun familie niet in staat 
zijn om hulp te bieden? 

Strijd tegen corruptie
Peru heeft de strijd aangebonden tegen 
de corruptie. Miljoenen en nog eens 
miljoenen komen van de multinatio-
nals. ‘Jij krijgt de grote werken, tunnels, 
trein, metro, de Grote Oceaan autobaan 

Pater Jan Brinkhof bij het Jan Brinkhof concert van 
More Music Orkest in Lettele op 3 juni 2018

van Peru naar Brazilië, maar dan moet 
je mij zoveel miljoen geven. Zo gaat dat’, 
legt hij uit. ‘Vier ex-presidenten zitten 
gevangen, de vijfde ex-president schoot 
zichzelf dood, voordat hij gevangen 
werd genomen. In de gevangenis zitten 
ook rechters, twee ex-burgemeesters 
van Lima, congresleden en ambtenaren. 
Allemaal voor fraude en omkoping. Veel 
geld werd overgeheveld naar andere 
banken in de wereld, onder andere Zwit-
serland en Luxemburg. Deze witte-boor-
den-criminaliteit trachten ze nu te be-

rechten’, schrijft Jan. Hoewel hij niet 
alles kan verbeteren, helpt zijn werk 
beetje bij beetje en dat geeft voldoening.
Hij wenst iedereen een fijne zomerva-
kantie en stuurt de hartelijke groeten 
uit Peru. 

‘Jij krijgt de grote werken, 
maar dan moet je mij zoveel 

miljoen geven.’

Wilt U het goede werk van Jan 
Brinkhof steunen dan kunt u een 
bijdrage overmaken op rekening-
nummer NL03RABO01462.03542 
t.n.v. JW Brinkhof te Lettele. 
Het adres van Jan in Peru is: 
J. Brinkhof,  Aptd 0047,  Comas  
Lima 7,  Peru. 
Contactpersoon in Lettele is
Gerrie Lodeweges-Obdeijn.
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Voor al uw feesten, partijen, koude en
warme buffetten.

Of gewoon lekker genieten op het terras.

www.dekoerkamp.nl

Schoonheid is balans tussen innerlijk en uiterlijk

Creatieve naailes 
Op vrijdag van 9.30 tot 11.30  

in mijn Atelier of 
In het Kulturhus de Spil van Lettele  

www.textielmeteenziel.nl 
info@textielmeteenziel.nl  
06-18209307 
Creatieve groet, José Praat 
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Van 9 tot en met 16 juni hebben wij – Nico en Jos Langereis – deelgenomen aan de 
monsterlijke fietstocht The Ride. Een route van 8 etappes door 8 verschillende landen, 
startend aan de voet van de Stelvio (Italië) en eindigend bovenop de Cauberg in
Valkenburg. We fietsten ruim 1300 km en overbrugden 22.000 hoogtemeters. 

Door Nico en Jos Langereis

The Ride is een zeer professioneel geor-
ganiseerd evenement dat opging voor 
de 4e editie. Samen met een groot team 
aan verzorgers, motards, koks, medici, 
masseurs, tentenbouwers en 250 deelne-
mers trok de karavaan van camping naar 
camping. Voordat we binnenkwamen op 
een camping, waren de tenten reeds voor 
ons opgebouwd. We ‘speelden’ als het ware 
onze eigen Tour de France, waarbij de eni-
ge (verboden) drug bestond uit de wil om 
dit te volbrengen als vader en zoon. 

Pensionering
Naar aanleiding van mijn recente pensio-
nering leek het zoon Jos in augustus 2018 
eens tijd om eindelijk samen een mooie 
koers te gaan rijden. Zo kwamen wij bij 
het bucketlist-evenement voor wielren-
ners, dat als onvergetelijk wordt betiteld: 
The Ride. Na inschrijving kon het trainen 
beginnen om deze op voorhand heroïsche 
tocht tot een succes te brengen. 

Op koers
Na een uitputtende busreis van 20 
uur stonden wij op 9 juni dan ook in 
topvorm aan de start voor de 1e etappe. 
Deze etappe, benoemd tot Koninginnen-
rit, begon aan de voet van de Stelvio en 
zou 135 kilometer en 3700 hoogtemeters 
later eindigen in Nederland. 

Dagritme
Wie verwacht dat het een ontspan-
nen fietsvakantie is komt bedrogen 
uit, want net als de koers dendert het 
dagritme in een razend tempo voort. 
De wekker gaat om 05:45 uur en na het 
ontbijt wordt de tent ontruimd en de 
koffers ingepakt. Vervolgens gaat de 
koers van start en na de finish is het 
kort herstellen met de juiste voeding, 
de etappebriefing en rond de klok van 
22:00 uur proberen te slapen om vervol-
gens weer om 05:45 uur het ochtendglo-
ren te begroeten. 

Team LangeRide fietst The Ride 2019
Fietsavontuur voor vader en zoon

Een onvergetelijk avontuur
Na zoveel te hebben meegemaakt in 
één koers – prachtige vergezichten en 
landschappen, exploderende bovenbenen, 
enorme sneeuwwanden, koude afdalin-
gen, hellingen van 20 procent over smalle 
bergpaden, wegomleidingen, regen, 
zonneschijn en een gezellig koersdorp 
met van tijd tot tijd een Kwaremont-bier-
tje – kijken we terug op een onvergetelijk 
avontuur.
Acht adembenemende etappes met een 
gemiddelde afstand van 165 km dwars 
door Europa verder, kwam de finish in 
zicht op de Cauberg en zoals De Kneet 
schokschouderend en met tranen van 
geluk in 1985 bij Mart Smeets in de armen 
viel, zo werden wij onthaald bovenop de 
Cauberg door onze eigen geliefden. Ver-
moeid en zeer voldaan over deze enorme 
uitputtingsslag. We dronken champagne 
op de goede afloop. Yes, we did it!!
Het was een once in a lifetime experience.

Meer info over The Ride op:
www.the-ride.cc

De route
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Kapsalon Annemiek: 

Jasmijn te Boekhorst liep hier een 

donderdag mee en ze vond het 

erg leuk. Ze deed koffie/thee in 

bij de mensen die binnenkwa-

men, ze mocht een pop vlechten 

en de pop meenemen, ook mocht 

ze haar moeder föhnen, wassen 

en krullen.

Sign Solutions: 

Sign Solutions is een signbedrijf 

dat bewegwijzering en recla-

mebelettering maakt. Bart Groot 

Lipman was hier op donderdag 

een dagje aan het meelopen en 

hij vond het erg leuk. Hij heeft een 

eigen naambordje gemaakt en 

hij ging kijken hoe mensen auto’s 

beplakten.

Café restaurant Koerkamp:

Aurelia Selk en Saya Evers moch-

ten hier donderdags meelopen 

en ze vonden het super leuk. Ze 

mochten de mensen helpen en 

bedienen.

Holvo:

Chris te Boekhorst was hier 

donderdags en hij vond het leuk 

dat hij spullen in het magazijn 

mocht leggen en de prijskaartjes 

ophangen.

Liv & Relax:

Liv Relax is een schoonheidssa-

lon van Paulien de Brouwer. Hier 

mochten Suus te Riele en Luna 

Wallaart een dagje meelopen. 

Ze gingen naar een verzorgings-

tehuis en ze mochten elkaar 

behandelen.

Dagbesteding Stevens-

kamp in De Spil:

Hier mocht Pam Zandbelt een 

dagje meelopen. Ze gingen 

bingo doen en Pam won. Pam 

vond het een erg leuke dag.

Ook deden Manege Koldewee en 
Gewoon Leuk mee. Helaas hadden we 
geen tijd om ook daar langs te gaan.

Bedrijf in Beeld
DOOR TOM STEGEMAN EN JULIAN LEERKES

Sancta Maria basisschool organiseerde dit jaar wederom hun kennisma-
kingsproject Bedrijf in Beeld. Leerlingen van groep 8 maakte op 4 en 6 juni 
op een leerzame en leuke manier kennis met het Lettelse bedrijfsleven. 

Tom Stegeman en Julian Leerkes kozen donderdag voor Haaxman Commu-
nicatie. Ze kregen de opdracht om 2 pagina’s voor De Letter te maken. In de 
‘redactievergadering’ besloten ze verhalen te maken over de recente storm  
en verslag te doen van hun project Bedrijf in Beeld. Als echte reporters gin-
gen ze op bezoek bij hun klasgenoten bij andere bedrijven voor interviews 
en foto’s. Dit is het resultaat!     
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Superreporters Tom en Julian
Tom en Julian hebben een kijkje kunnen nemen hoe het er toe gaat bij de voorbereiding 
van De Letter. We hielden een redactievergadering om onderwerpen te bepalen en Tom 
en Julian wilden een reportage maken over hun klasgenoten die elders aan het werk wa-
ren. En heel actueel: de storm die pas gewoed heeft. Goede onderwerpen voor De Letter! 
Tekstjes schrijven viel niet mee, maar uiteindelijk is het goed gelukt. Op de foto’s staan de 

In Lettele hebben de stormen van begin juni flink huis ge-
houden en schade veroorzaakt. Ook als dit noodweer door het 
KNMI wordt aangekondigd, komt het toch nog onverwacht. 
Tom Stegeman doet verslag.

keer, zoals gewoonlijk, dienden de 
buien zich aan in de avond.
In de verte konden wij het al zien 
flitsen en hoorden wij het donde-
ren. Ineens begon het heel hard te 
regenen en te waaien.

Schade
Wij wonen tegen een bosrand aan, 
en konden bijna de bomen niet 
meer zien door de harde regen. 
De dakgoot kon het vele water niet 
aan, waardoor deze volledig over-
stroomde. De storm op zich was 
van korte duur, maar de volgende 
ochtend was goed te zien welke 
schade deze aangericht had.
Bij ons lagen alle bloempotten en 
tuinstoelen omver en was de tuin 
bezaaid met bladeren en takken. 
Gelukkig was er geen schade aan 
ons huis. Bij ons in de buurt waren 
er wel mensen die dakpannen kwijt 
waren of een ruit kapot. Aan de 
Oerdijk is er zelfs een tak op een 
auto gevallen. Door dit extreme 
weer zijn veel bomen omgewaaid 
die op de weg lagen. Dus de brand-
weer heeft heel veel werk gehad, ’s 

kinderen in hun ‘werkomgeving’. Goed gedaan,  jongens!
Erg bedankt en jullie mogen vaker leuke artikelen maken voor 
De Letter!
  Yvonne Haaxman

Storm

In het eerste weekend van juni 
konden we allemaal genieten van 
heerlijk zomers weer: lekker naar 
het zwembad en aan het einde van 
de dag de barbecue aan. Maar zo-
als altijd in Nederland is dit meestal 
van korte duur.
Het KNMI kondigde voor de 
komende week al stormachtig 
weer aan, met veel wind, regen en 
onweer, de bekende code geel. 
De eerste buien zouden zich op 
dinsdagmiddag 4 juni al in onze 
regio aandienen. Nauwlettend 
hielden wij buienradar in de gaten 
om te kijken wanneer het geweld 
zou losbarsten. Op de radar was te 
zien dat de buien uit elkaar dreven, 
en wij er mogelijk niets van zouden 
meekrijgen. Het KNMI geeft wel va-
ker een code geel of rood af, terwijl 
er dan niets van komt. Maar deze 

nachts, en de volgende dag, om alles 
op te ruimen.
Op woensdag was er wederom zwaar 
weer in aantocht. Daarom hebben 
wij uit voorzorg alle bloempotten en 
tuinstoelen in de schuur gezet. Ook 
hier was de storm kort maar krachtig, 
met links en rechts heel veel schade 
aan woningen en auto’s. Gelukkig 
geen persoonlijke ongelukken.
Deze (onvoorspelbare) weersom-
standigheden horen nu eenmaal 
bij het zomerse karakter in Neder-
land. Van mij mag het in de nacht 
wel regenen (niet onweren) als het 
overdag dan maar weer mooi weer 
is. Dan kunnen we weer lekker naar 
het zwembad.

Ik ben 
Tom

Ik ben 
Julian
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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

di

Voor uw nieuwe en gebruikte Renault,
en alle andere merken

moet je in Bathmen zijn!
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Excursie IJssellandschap

Op pad door De Slenk

Wat normaliter niet toegestaan is, is aantrekkelijk. Dat bleek ook de 

zonnige zondagmiddag 23 juni bij de excursie van IJssellandschap 

naar Natuurgebied De Slenk in de Oostermaet. Bosmedewerker 

Tino, gehuld in zijn beste boswachterspak met hoed en stok, nam 

een grote groep belangstellenden bij hoge uitzondering mee naar 

het rustgebied dat gewoonlijk niet opengesteld is voor het publiek.

Vlinderroutes
Een wat ouder reekalf schoot vanwege 
de verstoring verbolgen uit het hoge 
gras. Een mooi gezicht. Tino vertelt van 
alles. Hij weet veel en De Slenk is een 
van zijn favoriete gebieden van IJssel-
landschap. Hij is als natuurspecialist 
mede verantwoordelijk voor het onder-
houd op De Slenk, maar kent het gebied 
ook als vrijwilliger van de insectenmo-
nitorgroep. Deze groep loopt wekelijks 
vaste vlinderroutes door het gebied. 
Van stokje naar stokje met 50 meter 
ertussen 2,5 meter links en rechts, met 
de blik 5 meter naar boven tellen ze 
niet alleen vlinders  maar ook hommels 
en libellen. De aantallen worden op de 
landelijke site van de Vlinderstichting 
gemeld.  

Door dit monitoren weten we hoe de 
vlag erbij hangt. Als je het nieuws een 
beetje volgt, is het geen verrassing, de 
aantallen insecten nemen af en dat is 
van invloed op de hele kringloop. Een 
van de redenen van de teruggang van 
soorten is dat insecten voornamelijk 
planten eten waar tegenwoordig veel 
stikstof op neervalt. Van stikstof raken 
ze snel vol. Dat is jammer want door 
minder te eten krijgen ze minder van 
de in de plant aanwezige fosfor binnen. 
Hierdoor blijven ze te klein en zijn ze 
niet goed bestand tegen de natuurlijke 
omstandigheden. Minder jongen en 
dus minder insecten betekent minder 
voedsel voor onder andere de levend-
barende hagedis die in De Slenk zijn 
habitat heeft. 

Nalatenschap
Maar gelukkig ook heel veel goed 
nieuws. De Slenk herbergt echt een 
schat aan planten en dieren. Wilde 
orchideeën, koekoeksbloemen, kale 
jonkers. De nalatenschap van wijlen 
Hans Grotenhuis is hierbij duidelijk 
voel- en zichtbaar. Hans was vrijwilliger 
van de KNNV en IJssellandschap en 
heeft zich sinds 1970! ingezet voor het 
gebied. De Lettelenaar of degene die 
regelmatig in de Oostermaet rondom 
De Slenk wandelt heeft hem daar vast 
wel eens gezien. Een kleine man met 
baard en een peilstok in de hand, want 
hij hield de waterstand scherp in de 
gaten. Hij heeft zelfs een boek geschre-
ven over De Slenk. Mede dankzij Hans 
is het nu een heidegebied zoals het van 
oudsher hoort;  niet met voornamelijk 
de paarse struikjes zoals we kennen 
van de Holterberg (ook mooi), maar 
juist heel afwisselend met pijpenstroot-
jes en bochtige smele. 

Bleswerk
Wat we verder nog tegenkwamen? De 
wateraardbei en de tormetil bijvoor-
beeld. Laatstgenoemde is de host van 
de aardbeivlinder die hier veelvuldig 
voorkomt. Een bijzondere vlinder. 
Helaas was het al een beetje te laat in 
de tijd om ’m nog te zien. 
Een paar vragen kwamen naar voren, 
over het bleswerk bijvoorbeeld. Bles-
werk? Ja, dat is wat de bosmedewer-
kers doen om de bomen aan te merken 
voor bosonderhoud. Oranje band; boom 
gaat om. Blauw op kniehoogte: toe-
komstboom, blauwe ring op ooghoogte: 
herbergt bijvoorbeeld een vleermuis of 
uil, kijk maar eens naar boven. 

Bijna twee uur is zo voorbij als je met 
z’n allen geboeid rondstapt. De nieuws-
gierigheid is bevredigd, de kennis 
aangevuld en we laten het rustgebied 
weer lekker rustgebied zijn. 

DOOR JET NIEBOER  van IJSSELLANDSCHAP  
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Voor eerlijke contentmarketing

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

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

Denk & Schrijf mee! 
Kopij voor De Letter 

-
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Er kan gespeeld worden in het 
Spilbos!
Het is alweer ruim een jaar geleden dat zes 
leerlingen van de basisschool ontwerpen 
hebben gemaakt voor het Spilbos. Deze 
ontwerpen zijn de inspiratie geweest voor 
de speelelementen, die door Jos Kolkman 
en Nico Langereis samen met Unicom zijn 
gerealiseerd.
Het bos, dat er na de sanering van de exoten 
zoals de Amerikaanse vogelkers nogal 
kaal bij lag, begint alweer behoorlijk groen 

Wist u dat...
• More Music Orkest een piano 

beschikbaar heeft gesteld voor 
gebruik in het Kulturhus;

• en dat deze wordt ingezet bij de mu-
zieklessen, maar ook beschikbaar 
is voor degene die kan en wil spelen 
voor bezoekers van ons Kulturhus;

• er binnenkort luxaflex en rolgor-
dijnen worden geplaatst voor de 
ramen van De Koerkampshoek en 
De Enk ter regulering van de licht- 
en zoninval;

• de tarieven dit jaar, bij aanvang 
nieuwe seizoen, niet gewijzigd 
worden;

• de administratieve taken bij de Fit-
ness zijn overgenomen door Simone 
te Boekhorst;

• het nieuwe scheidingsgordijn in de 
sportzaal voldoet aan de wensen;

• Lowieke Oosterwijk is toegetre-
den tot het dagelijks bestuur van 
Kulturhus De Spil en dat hij het 
penningmeesterschap op zich 
neemt;

• bij de gemeente een verzoek is 
ingediend om de verlichting op de 
parkeerplaats te verbeteren en dat 
de gemeente het verzoek meeneemt 
in de planning van onderhoud;

• er wegens toegenomen vraag naar 
fysiotherapie nu ook op donderdag 
behandelingen worden gegeven;

• en dat dit geen consequenties heeft 
voor de beschikbaarheid van de 
Fitnessruimte voor fitnessleden.

te worden.  Er zijn ook ruim 1000 nieuwe 
bomen geplant, vooral elzen en eiken. En 
er bloeien inmiddels prachtige bloemen. 
Tijdens het schrijven van dit stukje moet de 
duiker nog vernieuwd worden, waardoor 
tevens de entree van het Spilbos royaler 
wordt.
Donderdag 4 juli wordt het speelbos door de 
kinderen van de buitenschoolse opvang van 
Dreamzzz  feestelijk in gebruik genomen.

idee & uitvoering

Extra handen gevraagd
Kulturhus De Spil mag zich verheugen op steeds meer bezoekers. Meer be-
zoekers en daarmee samenhangend meer activiteiten leiden ook tot meer 
dagelijks en wekelijks onderhoud.
Door de inspanningen van vele vrijwilligers en de schoonmaakploeg ziet 
het Kulturhus er steeds opgeruimd en netjes uit.
Om dit zo te houden zijn we op zoek naar mensen die een handje willen 
helpen bij de schoonmaak. 
Voor dit werk geven wij een financiële vergoeding.
Inlichtingen bij Guus Huis in ’t Veld (0570) 551 614.
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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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  06 jul  Gezellige middag in het teken van 125 jaar kerk in de H. Nicolaaskerk
  26 jul Samen eten
  22 aug Zonnebloem: autotocht over de bloeiende heide
  27 aug Bingo-ochtend in Kulturhus De Spil 
  30 aug Samen eten
  31 aug Feestelijke afsluiting zwemseizoen
  04 sep KBO naar Nieuw Sion
  05 sep ZijActief: Dienke Cazemier, Zaal De Koerkamp

 Sluitingsdatum kopij Bezorging
 
Nummer 1 | september 2019                ma 19 aug.            wo 4 sep.
Nummer 2 | oktober 2019                ma 14 okt.            wo 30 okt.
Nummer 3 | december 2019                ma 2 dec.            wo 18 dec.
Nummer 4 | februari 2020  ma 27 jan.   wo 12 feb. 
Nummer 5 | april 2020  ma 30 mrt.  wo 15 apr. 
Nummer 6 | juni 2020  ma 1 jun.   wo 17 jun. 

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

Dubbelloofvaren

IJssellandschapmedewerker Tino 

van Beek wees tijdens de excusie 

(zie pagina 27) op een zeldzame 

varen. De Dubbelloof, Blechnum spi-

can, staat op de rode lijst. De naam 

verwijst naar het feit dat de varen in 

voor- en najaar twee verschillende 

soorten bladeren heeft.
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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


