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Zo af en toe wordt er in Lettele een ‘grote geest’
geboren, een kleine baby die uitgroeit tot een
volwassene die landelijk het podium haalt.
Denk aan onze Carlijn en aan Saskia Obdeijn.
Saskia’s portret van Rembrandt van Rijn werd
geselecteerd voor de zomertentoonstelling
Lang Leve Rembrandt in het Rijksmuseum in
Amsterdam. Wij vinden het een mooi portret
en hebben het daarom op de cover geplaatst.
Talenten worden overal geboren, maar komen
pas tot bloei als ze daar de kans voor krijgen.
Dat geldt voor schaatsers, voor beeldend kunstenaars, voor voetballers, voor muzikanten,
voor schrijvers, voor cabaretiers, voor… ik kan
even doorgaan.
Belangrijk is dat kinderen de kans krijgen hun
talent te ontdekken. Als je een voetbaltalentje
bent, komt dat wel goed in Lettele. Dan word
je wel een keer gescout. Een schaatster lukte
het ook, dankzij heel veel inzet van de mensen
om haar heen. Saskia ontdekte haar talent
pas na wat omzwervingen. Hoeveel kansen
geven wij kinderen in Lettele om hun talent te
ontdekken? Ik pleit voor ‘veel tijd voor creativiteit’ en stimulansen op alle gebieden, van tekenen, schilderen, lezen, muziekmaken, sporten,
bouwen tot veel knutselen en kliederen.
Dit eerste nummer van dit seizoen start met
de serie ‘Oud (worden) in Lettele’. Herinnert
u zich de serie ‘Jong in Lettele’? Op dezelfde
manier gaan we vanuit verschillende hoeken
op zoek hoe het is om geboren te worden en
oud te worden in Lettele. Is dat een vraag? Ik
denk van wel. De wereld verandert en Lettele
verandert mee. In het dorp zijn er mensen die
nadenken over de toekomst van Lettele en
zich afvragen hoe we het voorzieningenniveau
op peil kunnen houden, zodat het ook in de
toekomst goed is om op te groeien en oud
te worden in Lettele. Een van de antwoorden is: meer woningen. Een werkgroep van
Plaatselijk Belang denkt daar hard over na.
Ondertussen roeren ook de Vrienden van de
Nicolaaskerk zich met een eigen schets van
de toekomst van het dorp. Ik vind het mooi
hoe iemand kan dromen over een plein. Over
creativiteit gesproken! Echter, een schets van
een mooi vergezicht is nog geen werkelijkheid.
Daarvoor heb je meer nodig dan een pen en
papier. Daarvoor zijn mensen nodig die hun
dromen delen en ook samen willen doen. Het
is tijd om daarover met zijn allen het gesprek
aan te gaan!
Namens de redactie,
Wilma Schepers, hoofdredacteur
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Oud worden in Lettele

Lettele moet leefbaar
blijven
Het is altijd vanzelfsprekend goed geweest om oud te worden in Lettele. Je hebt je familie en je oude vrienden en kameraden dicht bij je in de buurt. Maar de wereld verandert, ook in Lettele. Hoe was dat toen, hoe is het nu en hoe zal het straks zijn om oud te
worden in Lettele?

DOOR WILMA SCHEPERS

Hoe is dat, geboren worden, opgroeien, leven als
volwassene, oud worden en doodgaan in Lettele?
‘Nou, gewoon, zoals het is’, zal een gemiddelde
Lettelenaar zeggen. Zo’n antwoord krijg je niet
alleen in Lettele, maar in elk ander dorp. Je moet
er een ‘vreemdeling’ voor zijn om die vraag te stellen. Ik ben een vreemdeling, dus stel ik de vraag
dan ook maar.

‘Hoe lang blijft de kerk nog
open als ontmoetingsplaats
in Lettele?’
Ik heb twee redenen om de vraag te stellen. De
eerste is dat ik oprecht nieuwsgierig ben en mensen graag hoor vertellen over vroeger en nu, over
hoe het ooit was en nooit meer zal zijn omdat de
wereld nu eenmaal verandert. De tweede reden is
dat er in het dorp mensen zijn die nadenken over
de toekomst van Lettele in het algemeen en over
de voorzieningen van Lettele in het bijzonder. Zo
gaat de supermarkt van Lettele waarschijnlijk
sluiten. Voor jonge mensen is dat misschien niet
leuk maar ook geen groot probleem. Voor oude
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mensen is dat echt lastig. Ze worden voor hun
boodschappen afhankelijk van anderen en – belangrijker – ze missen de vanzelfsprekendheid
van het dagelijkse praatje. Zo zijn er meer dingen die veranderen. Hoe lang blijft de kerk nog
open als ontmoetingsplaats in Lettele? Wie zorgt
er voor de oudere mensen nu hun kinderen het
steeds drukker krijgen in hun gezin en met hun
werk? Het leven verandert, ook in Lettele. Hoe
zorgen we ervoor dat het leuk blijft om oud te worden in Lettele? Dat is de vraag die ik wil stellen.
Ik leg de vraag voor aan drie geboren-en-getogen
Lettelenaren van verschillende generaties. Aan
de tuintafel van Anton te Riele (in de tachtig) zitten we samen met Willy Daggenvoorde (net boven
de zestig) en Jacqueline Winter, geboren te Boekhorst (bijna veertig).
Geboren en getogen
Anton, had jij als jonge jongen kunnen bedenken
dat je hier nu nog, op je 85ste, zou wonen?
‘Daar dacht je niet over na. Dat ging gewoon zo.
Mijn oudste broer wilde in de techniek, en mijn
tweede broer had de papieren niet. Mijn vader
had hulp nodig en zo kwam ik in de zaak. Als ouders en kinderen zorgde je er samen voor dat je
het hoofd boven water hield. Veel keuze was er
dan niet.’ Miny, Antons vrouw, schuift even aan.

Drie generaties Lettelenaren: Anton te Riele, Jacqueline Winter, Willy Daggenvoorde

‘Toen we trouwden, trokken we bij Antons ouders
in. Antons moeder had reuma. Het was vanzelfsprekend dat wij voor haar zouden zorgen.’ Anton:
‘Op een bepaald moment werd de zorg te zwaar.
Dokter Westra is toen bijgesprongen en heeft met
mijn ouders gesproken. Daarop besloten mijn ouders om naar een verzorgingshuis te gaan. Voor
mijn vader was dat niet makkelijk. Als oude maar
wel gezonde man kwam hij terecht tussen mensen die al best ver heen waren. Toen mijn moeder overleden was, zei ik hem dat hij weer in huis
kon komen wonen, als hij dat wilde. Maar nee, hij
wilde liever naar Stevenskamp in Heeten, omdat
daar veel mensen woonden die hij nog van vroeger kende.’
Wat jaloers
Willy, jij hebt bewust gekozen om de boerderij te verkopen en in Lettele te gaan wonen. Had je niet, net
als je ouders, oud willen worden op de boerderij?
‘Toen mijn ouders trouwden, schoof mijn moeder
aan bij mijn grootouders eettafel. Daar aten ook
de knecht en de meid. Zes volwassenen in huis. In
die tijd trouwde je echt “in”. Gemma en ik zijn begonnen in een losse bungalow, naast de boerderij.
Mijn moeder kon daar best wel wat jaloers op zijn.
Ik heb er geen moeite mee gehad om de boerderij te verkopen. Mijn zoons wilden niet opvolgen

en ik heb stapje voor stapje kunnen afbouwen.
Ik weet dat er mensen zijn die dat veel moeilijker
zouden vinden. Wat wel hielp was dat Gemma en
ik weer verliefd werden… op het huis in Lettele
bedoel ik. Het helpt ook dat mijn “nieuwe werk”
grenst aan mijn achtertuin.’
Nieuw werk, dat vraagt om uitleg. Willy: ‘Als ik de
achtertuin uit loop, loop ik zo het terrein van De
Spil op. Toen de kinderen nog klein waren, kwam
ik vaak naar De Spil om op zaterdag en zondag
naar de wedstrijden van de jongens te kijken. Nu
doe ik vrijwilligerswerk in De Spil en ben ik daar
vaak te vinden..’

‘En dan gaan we in Lettele
wonen...’
Jacqueline, ook jij bent op een boerderij net buiten
Lettele geboren, je woont nu in het dorp. Bewuste
keuze of ‘ging dat gewoon zo’.
‘Nou, het was vooral dat Frank bij zijn huwelijksaanzoek zei: “En dan gaan we in Lettele wonen”.
Ik vond het meteen goed, want ik vind het leuk in
Lettele. Ik heb vriendinnen die voor geen goud in
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Lettele wilden blijven. Die wilden de wijde wereld
zien. Ik niet, ik vind het heerlijk dat als mijn kinderen bij een vriendje gaan spelen, ik de ouders
(en hun ouders, en hun broers en zussen en hun
tantes en ooms) ken. En dus ja, ik kan het me helemaal voorstellen dat als ik bijna 90 ben, ik ook nog
in Lettele woon.
Mijn moeder woont nog op de boerderij, naast
mijn broer Mark en Anja. Als moeder zorg nodig
heeft dan overleggen mijn zus Roos, Anja en ik
met elkaar. Nu gaat dat nog prima en mocht er een
tijd komen dat er thuiszorg nodig is, dan is dat ook
goed. Wij zijn alledrie druk met ons eigen gezin en
ons werk. Gelukkig kan dat ook, tegenwoordig.’
Nodig
Wat is er volgens jullie nodig zodat het leuk blijft
om in Lettele oud te worden?
Jacqueline: ‘Belangrijk is dat als je ouder wordt
dat er voorzieningen zijn waardoor je de mensen met wie je al die jaren opgetrokken hebt, nog
steeds samen kunt ziet.’
Anton: ’Van de mensen uit mijn jeugd zijn er al
zoveel weg... Dat heb je als je 85 bent, dan zijn er
meer die weg zijn, dan dat er nog over zijn.’
Willy: ‘Ik denk dat het verschilt. Mensen zitten
toch allemaal anders in elkaar. Je kunt het ze
ook niet opdringen. Ik heb altijd vrij makkelijk
de boerderij uit kunnen stappen, maar een ander
heeft er meer moeite mee om andere mensen op
te zoeken. En ik ken oudere mensen… je kunt er
niet langskomen of ze zitten alleen op een bankje
voor ’t huis. Is die eenzaam? vraag ik me dan af,
verveelt die zich? Misschien wel niet. Misschien
moet je zo’n persoon niet van zijn bankje willen
trekken omdat hij tevreden is waar hij is.’
Anton: ‘Soms heb je dat mensen zeggen: “Kom
eens langs”. En dan komt het er niet van. Je denkt
dan: ze zullen wel druk zijn of iets anders hebben.
Dan maak je jezelf er wat makkelijk vanaf.’
Jacqueline: ‘Mijn moeder is 82 en nog steeds heel
druk. Koffie drinken met de buurvrouwen, oppassen op de kleinkinderen, naar de kerk. Zij heeft
nog geen behoefte aan de dagbesteding.’
Anton: ‘Het is lastig, voor de dagbesteding moeten mensen wel een drempel over. Het is toch
voor als het je thuis niet meer lukt. Zo voelt dat
wel. Al hoor ik van Gerrit Daggenvoorde dat het
heel gezellig is. Ik ben nu nog druk, met de koersbal, de bingo en als ik naar de kerk ga, ga ik op de
ﬁets. Dat kan ik iedereen aanraden. In de auto rij
je overal langsheen. Als je op de ﬁets gaat, stap je
makkelijk af om een praatje te maken. Maar ik zal

er wel niet aan ontkomen. Ze hebben me al een
paar keer gevraagd. Wat het ook is: als je het niet
doet, dan bloedt het dood. Als je zo’n voorziening
eenmaal kwijt bent, krijg je hem nooit meer terug.
En de dagbesteding kan voor mensen heel belangrijk zijn.’
Willy: ‘Nu ik in het dorp woon, zie ik hoe vaak mensen even bij elkaar binnenlopen. Dan is er contact.
De mensen zorgen een beetje voor elkaar.’
Jacqueline: ‘Zo is het echt. De verschillende buurten in het dorp hebben allemaal wel een soort
bezoekgroep voor mensen die ziek zijn. En we
hebben bijna allemaal wel familie in het dorp. Je
houdt elkaar zo in de gaten. Dat is natuurlijk wel
anders als je hier nieuw komt wonen.’

‘Heerlijk om de ouders,
grootouders, zussen en
broers, tantes en ooms van
vriendjes van mijn kinderen
te kennen.’
Willy: ‘Voor de zorg voor later is het nodig dat er
nieuwe huizen komen. Als er genoeg mensen zijn,
blijven de voorzieningen in stand. Het kan niet zo
zijn dat de bouw van woningen na de Kapelweide
weer tien jaar stilligt.’
Anton: ‘Dat is al veel te lang zo, al sinds de oorlog
kreeg Schalkhaar wel en Lettele niet de kans om
uit te breiden. Daarom is Lettele nog steeds zo
klein. Daar heeft de gemeente een grote vinger in
de pap.’
Willy: ‘Precies, en daarom vind ik dat er actie ondernomen moet worden. We moeten een keer met
de vuist op tafel slaan.’
Jacqueline: ‘Zorg voor elkaar krijg je als je betrokkenheid hebt. En betrokkenheid ontstaat pas als
je samen dingen doet. Daarvoor heb je ontmoetingsplaatsen nodig en een verenigingsleven met
bruisende activiteiten. Ik heb als kind meegekregen dat het vanzelfsprekend is om allemaal je
steentje bij te dragen aan de activiteiten in het
dorp. Dat moeten we onze kinderen ook weer leren. Dan worden we samen heel blij oud.’
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Een andere kijk op de grote meester

Saskia Obdeijn met háár
Rembrandt in het Rijksmuseum
350 jaar geleden overleed Rembrandt van Rijn. Rembrandts schilderijen zijn een grote inspiratiebron,
ook voor de kunstenaars van nu. Het Rijksmuseum
in Amsterdam nodigde daarom iedereen uit om mee
te doen aan de grootse zomertentoonstelling Lang
Leve Rembrandt. Lettelse dochter Saskia Obdeijn
stuurde haar werk in en werd geselecteerd.
DOOR LUCIA VAN KRUIJL

Op een zaterdagmorgen kreeg ik van
Trees en Geert Obdeijn een spontaan
appje. ‘Saskia, onze dochter, is door de
jury van het Rijksmuseum uitgekozen
om haar werk van Rembrandt tentoon
te stellen. Zou je daar een stukje in De
Letter over willen schrijven?’ ‘Natuurlijk, wat super, gaan we doen’. was direct mijn reactie.
Hoe het allemaal begon
Saskia, geboren en getogen in Lettele,
woont nu met haar man en zoontje in
Zutphen. Daar heeft ze ook haar eigen atelier. Na haar opleiding aan de
pedagogische academie is ze naar de
kunstacademie in Kampen gegaan en
heeft zich daar toegelegd op Illustratie.
In haar werk als illustrator bemerkte
ze dat het portretschilderen en modeltekenen haar goed lagen en is ze voor
zichzelf begonnen als kunstenaar in
het schilderen van portretten op doek
met acrylverf.
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Dit gebeurt maar één keer in je leven
Hoe ben je op het idee gekomen om
mee te doen aan de oproep van het
Rijksmuseum?
‘Ik heb al eerder meegedaan aan een
tentoonstelling op het Loo ter ere
van de 75ste verjaardag van koningin
Beatrix. Er werden toen 75 portretten
van Beatrix tentoongesteld, waaronder
die van mij. Dat vond ik heel bijzonder
om mee te maken. Het meedoen aan
een competitie, geeft mij extra motivatie. Daarom dacht ik, ook al is het voor
een veel groter publiek, ik doe ook mee
aan de tentoonstelling Lang Leve Rembrandt. Toch weer een mooie uitdaging
en heel bijzonder om je eigen werk in
het Rijksmuseum te zien, dat gebeurt
ook maar eens in je leven.’

schilderij met lijm en stukjes gekleurd
papier heb ingekleurd.’
‘In januari zag ik via internet de oproep
om mee te doen. Je kon je werk tot 31
maart digitaal inzenden. Ik moest dus
heel hard aan de slag gaan, want het is
nog een hele puzzel om de juiste stukjes papier te zoeken en in te delen en
natuurlijk moet de lichtinval juist zijn,
want dát is de grote kracht in de werken
van Rembrandt. Na zo’n 32 uur eraan
gewerkt te hebben is het mij gelukt en
kon ik mijn werk op tijd inzenden. Naast
het maken van een collage is het ook een
hele bijzondere ervaring geweest omdat
ik voor het eerst een schilderij heb gekopieerd. Het is net of je even een kijkje
kunt nemen in de schilderkunst van de
grote meester zelf.’

Rembrandt als collage-portret
‘Ik heb gekozen voor een zelfportret van
Rembrandt, gemaakt in mijn eigen stijl.
Het is een collage-portret op katoenen
doek geworden. De onderlaag is met
acrylverf geschilderd waarna ik het

Persoonlijk brengen
‘Nadat de jury een selectie had gemaakt
uit de meer dan 8000 inzendingen vanuit 95 landen, kreeg ik de oproep om
het schilderij persoonlijk te komen
brengen. Een foto is natuurlijk heel

Vier tussenfasen in het
Rembrandt-schilderproces

wat anders dan het echte werk. Een
week later kreeg ik te horen dat ik mijn
werk mocht exposeren met 574 andere
werken. Dat was geweldig nieuws.’
‘Op 15 juli, de geboortedag van Rembrandt, werden we uitgenodigd om
naar het Rijksmuseum te komen en
de tentoonstelling te openen. Dat was
een hele bijzondere ervaring. Bennie
Jolink, de zanger van Normaal, zelf ook
kunstenaar, heeft een feestelijk lied
gezongen ter ere van Rembrandt en samen met alle kunstenaars, amateur of
professioneel van jong tot oud was het
een hele happening. Dat maak je ook
maar één keer in je leven mee.
Nieuwe inspiratie
‘Het heeft mij zoveel inspiratie gegeven, dat ik ondertussen aan een ander
werk van Rembrandt ben begonnen.
Het bekende schilderij “het Joodse
Bruidje”. Dit collage-portret heb ik veel
groter opgezet en ik hoop het voor het
einde van dit jaar klaar te krijgen. Na
de tentoonstelling in het Rijksmuse-

um gaat mijn werk van Rembrandt en
als het lukt ook het schilderij van het
Joodse Bruidje naar de tentoonstelling
in Ruurlo, die vanaf 13 oktober gaat
starten.’
Trotse ouders
Terwijl ik met Saskia in gesprek ben,
zie ik daar vanuit mijn ooghoek een
hele trotse Geert en Trees zitten. Toch
maar even vragen of die talenten van
Saskia ergens vandaan komen. ‘We zijn
geweldig trots op Saskia dat haar werk
uitgekozen is door het Rijksmuseum.
We maken er nog een familie-uitje van,
we moeten dat toch echt even met onze
andere kinderen gaan bewonderen.
Dit maak je niet elke dag mee.’ ‘Eigenlijk zijn we allemaal wel creatief’, zegt
Geert. ‘Ik zou zo een penseel willen
pakken om te gaan schilderen, maar
daar heb ik nu nog even geen tijd voor.
Ook Trees en onze andere kinderen
zijn op verschillende manieren heel
creatief. Dus ja het zit toch wel van beide kanten in het bloed.’

Het kunstwerk van Saskia
is nog te bewonderen tot
15 september 2019 in het
Rijksmuseum.
Vanaf 13 oktober t/m 22
november 2019 wordt
haar werk geëxposeerd bij
de KunstKring Ruurlo.
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LETTELE

LETTELE

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

ENERGIE NEUTRAAL WONEN. ENERGIE VAN DE TOEKOMST!
Waarom kiezen voor SOLAR2ENJOY

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aangesloten bij Holland Solar (branchevereniging)
$Ƨ
BH¦MSDL@MHDQU@MVDQJDMDMSDBGMHRBGDJDMMHR
Alles in eigen beheer
Adviseur uit de buurt
Snelle levertijd
'@QCDF@Q@MSHDLDSBDQSHƥB@SDM
I@@QUDQLNFDMRF@Q@MSHD
12 jaar productgarantie op de panelen
I@@QOQNCTBSF@Q@MSHDHMRS@KK@SHDL@SDQH@@K
I@@QOQNCTBSF@Q@MSHDNLUNQLDQR2NK@QDCFD
I@@QOQNCTBSF@Q@MSHDNOSHLHYDQR2NK@QDCFD
I@@QF@Q@MSHDNOLNMS@FDVDQJY@@LGDCDM
4HSRKTHSDMC JV@KHSDHSL@SDQH@KDM
#DRJTMCHF@CUHDR@@MGTHRUNNQYNMMDO@MDKDM
4HSRSDJDMCDRDQUHBD
24 uurs monitoring
48 uurs storings-service
9DDQL@QJSBNLENQLDOQHIRRSDKKHMF

Opbrengst zonnepanelen
monitoren
Nadat alles netjes is aangelegd
CNNQNMYDADRSDRODBH@KHRSDM
J@MTCDNOAQDMFRSDKJDC@F
UNKFDMLDSCD
speciale app
UNNQYNVDK
TVRL@QS
phone
@KRTV
tablet.

BEL OF MAIL VOOR EEN GEHEEL VRIJBLIJVEND GESPREK

BEL OF MAIL VOOR EEN GEHEEL VRIJBLIJVEND GESPREK

Uw adviseur
Jeroen Leuvenink
Lettele

Uw adviseur
)DQNDM+DTUDMHMJ
Lettele
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tel.: 06-13022850
e-mail: jeroen@zonneschermshop.com
website: www.zonneschermshop.com
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tel.: 06-13022850
e-mail: IDQNDMRNK@QDMINX BNL
website: VVV RNK@QDMINX BNL

Wat hadden we een plezier!

Karmse 2019
Natuurlijk was de Karmse weer een geweldig Lettels feest. Als je erover
begint, raak je niet uitgepraat. Daarom beperken we ons hier tot de
hoogtepunten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schitterend weer het hele weekend
Kleintje Kermis dit jaar op het kermisterrein onder de luifel
50+ Kermismiddag met Hoolter Korhanen en verhalenbingo!
Huldiging Riky Ockers voor 50 jaar met de familie op kermis Lettele
Lettelenaar van het jaar: Marcel Oosterwijk
PubQuiz gewonnen door Rock Queens 2
Band Kroepin en PubQuiz zorgen voor recordomzet op de vrijdag
Het schminken tijdens de kinderspelen vond gretig aftrek
De Koekies hebben de Zeskamp gewonnen
Bart Meijerink heeft in extreem snelle tijd van 21,7 de Vertical Bike gewonnen
Casper Kuipers heeft de vogel eraf geschoten in een recordtijd, iets na halfvijf
stond iedereen alweer op de banken
Dankzij grotere tent konden we weer meer mensen van buitenaf verwelkomen op
de zaterdagavond bij Waterproof Shampoo
Ker(k)mis was weer volle bak
Optocht 10 wagens en diverse loopgroepen, met als winnaar de VOS-buurt
Stoelendans nieuwe stijl onder begeleiding van Bart Meijerink en Clara Drenth
Band op zondag had helaas afgezegd in verband met ziekte, zelf DJ-oplossing
bedacht door samenwerking met de JOL
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Lieve groep 8,
Ik hoop dat jullie een
heerlijke vakantie hebben gehad. Vast wel.
En nu zijn jullie hopelijk
klaar om naar je nieuwe
school te gaan. Daar
hebben jullie vast allemaal wel zin in. Voor ons
op school geldt dat we
jullie gaan missen. Ik in
ieder geval wel! Zet hem
op komend jaar en kom
nog eens gezellig binnen
op je oude basisschool.

Voor het eerst…
naar de middelbare school
Spannend! Leuk!
Een nieuwe klas, een grote school, andere vakken, meer huiswerk en veel verschillende docenten.
12 kinderen maakten 26 augustus de overstap van groep 8 naar
klas 1. We wensen ze allemaal heel veel plezier! En natuurlijk
ook veel succes.

Hallo, ik ben Chris te
Boekhorst. Ik ga naar het
Stormink en ik ben erg benieuwd naar wat ik dit jaar
allemaal ga leren op deze
nieuwe school. Voor de
zomervakantie zijn we al
een dagje op het Stormink
geweest en toen heb ik al
kennis gemaakt met mijn
nieuwe klasgenoten. Dus
ik denk dat ik komend jaar
een leuke klas heb. Ik zit
ook nog bij twee gezellige
kinderen uit Lettele in
de klas namelijk Pam en
Jasmijn. De Sancta Maria
ga ik wel missen want
het was een leuke, kleine
school en het was zo lekker
dichtbij. Het leukste aan
de middelbare school vind
ik denk ik, dat ik nieuwe
kinderen leer kennen en
nieuwe vakken ga leren.
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Ik heet Jasmijn te Boekhorst. Ik ben van de basisschool af en ik ga naar
Het Stormink in Deventer.
In mijn nieuwe klas zitten
twee kinderen van mijn
oude klas: Pam Zandbelt
en Chris te Boekhorst.
Van de basisschool ga ik
missen dat je iedereen
daar kent. Op mijn nieuwe
school is dat niet zo, want
daar is het veel groter. En
alle leuke activiteiten die
we deden ga ik missen. Het
leukste van naar een nieuwe school gaan is, denk ik,
dat je nieuwe mensen leert
kennen.
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Hoi, ik ben Tom Stegeman
en ik ga dit jaar naar de
brugklas van De Waerdenborg in Holten. Ik vind het
best wel spannend maar
ik heb er ook wel zin in om
het grote avontuur aan te
gaan. Ik ga samen met vijf
oude klasgenoten naar De
Waerdenborg, ieder wel
hun eigen niveau. Ik denk
dat ik wel snel vrienden
zal maken op mijn nieuwe
school. De basisschool ga
ik zeker missen, want het
is een leuke kleine school
waar iedereen elkaar kent.
Maar ik kom de andere
kinderen vast wel weer
tegen op de kermis of in
het dorp, of bij het tienerwerk. Ik wens mijn oude
klasgenoten veel plezier op
hun nieuwe school.

Mijn naam is Suus te Riele
en ik ben 11 jaar. Ik ga naar
het Stormink mijn niveau
is mavo/havo. Ik zit bij
allemaal onbekende kinderen in de klas. Voor de
vakantie hebben we elkaar
al gezien en een groepsapp
aangemaakt. Inmiddels
heb ik al best leuke vriendinnen/vrienden. Ik ga
mijn oude klasgenoten van
de Sancta Maria zeker missen, maar we houden zeker
contact en gaan nog veel
feestjes samen vieren! Het
leukste aan de middelbare
lijkt mij nieuwe kinderen
leren kennen en nog veel
meer leren.

Mijn naam is Saya Evers
en ik ga naar Het Stormink. Daar kom ik in
de klas bij een vriendin
van vroeger. Ik denk dat
ik vooral het zwemmen
en schaatsen ga missen.
Van de middelbare school
lijken mij de projectweken
het leukst.

Hallo, ik ben Bart en ik ga
naar Het Stormink. Ik weet
niet bij wie ik in de klas
zit dus alles is nieuw. Ik
ga de gezelligheid van de
klas erg missen maar bij
de nieuwe school maak je
nieuwe vrienden.

Ik ben Luna en ik ga naar
De Waerdenborch in Holten. Ik ken nog niemand uit
de klas. Mij lijkt tekenen
het leukste vak. Het voetballen met de oude klas ga
ik wel missen!

Ik heet Pam Zandbelt en
ik ga naar het Stormink
in Deventer. Ik kom bij
Jasmijn en Chris in de
klas. Mijn oude klas ga ik
wel heel erg missen. Het
leukste aan de middelbare
vind ik dat je weer nieuwe
vrienden maakt. Ik ga
havo-vwo doen.
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Hallo allemaal. ik ben Mijs
en ik ga naar De Waerdenborch in Holten.
Ik weet al bij wie ik in de
klas kom maar ik ken ze
niet.
Wat ik ga missen aan de
Sancta Maria is het voetballen met de klas!
Het leukst van de middelbare lijkt me Frans.

Ik ben Julian Leerkes en
ik ga naar het Stormink
in Deventer. Ik ga daar
het atheneum doen. Alle
kinderen in de klas zijn
nieuw voor mij. Ik ga onze
gezellige oude groep 8 erg
missen, maar gelukkig
blijven we elkaar zien.
Ik heb erg zin om naar het
Stormink te gaan!

Hoi, Ik ben Jennifer Boksebeld en ik ga naar het
Carmel College Salland in
Raalte. Ik weet bij wie ik
in de klas kom: bij Nicky
met wie ik in groep 7 heb
gezeten. Voor de rest ken ik
nog niemand. Ik ga vooral
het buitenspelen missen en
de voetbal.
Mij lijkt alles leuk aan de
middelbare school.

Ik heet Aurelia en ik kom
voor de helft bij Tom in de
klas omdat we een combi-klas hebben. Wat ik wel
ga missen is dat ik nu niet
meer zo dicht bij de school
woon en ik ga de kinderen
missen van de Sancta
Maria. Op de middelbare
school lijkt mij het leren
kennen van nieuwe kinderen het leukst. De pauzes
en de lessen lijken mij ook
wel leuk!
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Oogstfeest Dorpsbongerd 21 september
Jij komt toch ook?
De voorbereidingen voor het
Oogstfeest in de Dorpsbongerd
op 21 september zijn in volle
gang. We weten welke ondernemers en hobbyisten er komen. De
kramen voor lekkere hapjes en
leuke dingetjes zijn besteld, het
menu is besproken, de muziek
is geregeld en de aanmeldingen
voor het dorpsdiner zijn binnen.
Het gaat weer een super gezellig
oogstfeest met dorpsdiner
worden! Heerlijk ongedwongen
genieten van muziek, hapjes,
drankjes en gezelligheid in de
landelijke sfeer van de Lettelse
Dorpsbongerd. Dit mag je niet
missen!
Lekkere en creatieve oogst van
eigen bodem
Ook is er een sfeervolle markt
met meer kramen, waarin leuke
en lekkere lokale producten te
zien of te koop zijn. Ook dit jaar
is de Melkbrouwerij aanwezig,
Imker Jaap Borren, Sallands Besunders, Korenmolen De Leeuw,
Iesselcider en de Smuloven.
Naast voedselproducenten uit de
buurt presenteren zich creatieve

van zelfgemaakte gerechten. Het
dorpsdiner begint rond 17:00
uur, maar vooraf is er genoeg
te beleven. De kosten voor het
dorpsdiner bedragen 12,50 euro
per persoon. Kinderen van 4 t/m
12 jaar betalen 5 euro. Deelnemers aan het dorpsdiner betalen
contant bij de ingang van de
Dorpsbongerd. De inschrijving is
inmiddels gesloten.

dorpsgenoten die hun maaksels
aan het publiek showen of verkopen. We krijgen schilderijen, sieraden, allerlei textiele producten
en beeldhouwwerk te zien.
Dorpsdiner volgeboekt
Michiel Bussink gaat met de
ploeg vrijwilligers weer aan de
slag om er een smakelijk dorpsdiner te maken van producten
uit Lettele. De inwoners van
Lettele die zich voor het dorpsdiner hebben aangemeld, kunnen
weer aan lange tafels smullen

Help ons met tuingroente, fruit
en handjes!
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. Neem
contact met ons op. Bovendien
hebben we nooit vrijwilligers
te veel die willen meehelpen in
de keuken of bij het opbouwen
en opruimen van het terrein.
Meld je aan via info@haaxmancommunicatie.nl of bij een van
de werkgroepleden: Michiel
Bussink, Victor Munster, Agnes
Meijerink, Sietske van Lent en
Yvonne Haaxman. Nee, het is
nog niet te laat!

Jubileum pater Jan Brinkhof

Appels en peren vergelijken? Vraag het aan de
pomoloog!
De bomen van de Roosjespeer en de Rode van
Boskoop hangen vol met
vruchten. Tijdens dit derde
oogstfeest hopen we het
eerste fruit uit de Lettelse
Dorpsbongerd te proeven.
Om vragen over de appelen perenteelt te kunnen
beantwoorden, hebben we
dit jaar een echte deskundige, een zogeheten pomoloog, in ons midden. Bert
Jansen Manenschijn uit
Dijkerhoek is een fruitdeskundige en kweker die alles
weet over appels en peren.
Wil je weten welk appel- of
perenras in je tuin groeit,
neem de vruchten dan mee
naar de Dorpsbongerd
op 21 september. Of heb
je vragen over de smaak,
groei en bloei, verzorging,
ziektebestrijding, oogsten
of bewaren van appels
en peren, stel ze aan deze
fruitdeskundige. Tussen
15:.00 en 17:.00 uur geeft hij
er interessante informatie
en deskundig advies over.

Het 50-jarig jubileum van pater Jan Brinkhof
is uitbundig gevierd in zijn geliefde standplaats Lima, in Peru. Het was tegelijkertijd
ook zijn 81ste verjaardag. De twee festiviteiten zijn op een avond gevierd. Eerst
een dankdienst en toen een feest in de tuin
achter de kerk. Jan heeft genoten, van alles
wat voor hem georganiseerd was die avond.
‘Een geweldig feest met veel plezier, zonder
bier’, schrijft hij in zijn brief die in zijn geheel
op Lettele.nl is geplaatst. Daarin vertelt hij
ook dat zijn centrale eetplaatsen nu ook een
aantal van de bijna miljoen Venezolanen opvangen die op de vlucht zijn voor de honger
en armoede in Venezuela.
Mocht u hem een kaart willen sturen voor
zijn verjaardag of jubileum, zijn adres is:
J. Brinkhof, Aptd 0047, Comas Lima 7, Peru.
U kunt hem ook steunen met een gift op
NL03 RABO 0146 2035 42 tnv. JW Brinkhof.
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Buurtbus niet meer weg te denken

Vrijwilligers maken de
buurtbus al 40 jaar tot
een succes
Als je over de Oerdijk van en naar Deventer rijdt, kom je vast en zeker het blauwe busje van lijn 590
een keer tegen. Al 40 jaar wordt er door jong en oud dankbaar gebruikgemaakt van de buurtbus tussen
Nieuw Heeten en NS-station Deventer. Vrijwilligers maken de lokale lijndienst mogelijk. Op 7 september vierden de vrijwilligers en oud-vrijwilligers op feestelijke wijze dit jubileum.
DOOR YVONNE HAAXMAN

Het is zaterdagmorgen 8 uur als ik het terrein
van Unicom Oost van de familie Bloemenkamp oprijd. Op het stallingsadres komt de
bus nat terug van de wasplaats. Emmy staat
met een emmer sop en doek klaar om het interieur op te poetsen. Ze zorgt er iedere week
voor dat de bus weer netjes en schoon de weg
op kan. ‘Bij dit weer heeft het schoonmaken
niet veel te betekenen’, zegt ze. ‘In de winter,
als er veel passagiers meereizen, dan is een
ﬂinke schoonmaakbeurt geen overbodige
luxe. Maar gelukkig is het zelden een bende
in de bus. De meeste passagiers gedragen zich
keurig. Eén keer hebben we iemand opgetrommeld die na een braspartij in Deventer de boel

had ondergekotst. Ik heb hem een emmer sop
en doek gegeven. En met enig schaamrood op
de kaken heeft hij het keurig opgeruimd.’
Nieuw fenomeen
In de jaren zeventig van de vorige eeuw verdween de streekbus die van Heeten via Lettele naar Deventer reed. Vanuit Lettele en
Okkenbroek ontstond het idee te gaan experimenteren met een buurtbusproject. Dit nieuwe fenomeen in Nederland bestond uit een
klein personenbusje dat vrijwilligers bestuurden. In samenwerking met busmaatschappij
O.A.D. en de provincie Overijssel startte het
buurtbuscomité op 3 september 1979 met de
eerste buurtbusdienstregeling.

Dorpshalte Lettele
Buurtbus is een blijvertje
De eerste route liep vanaf de kerk in Okkenbroek via een toeristische route door het buitengebied en door Lettele naar het voormalige gemeentehuis in Schalkhaar als eindpunt.
Daar konden de passagiers overstappen op
de OAD-streekbuslijn Heeten - NS-station
Deventer. Zo’n rit duurde zo’n 45 minuten en
een kaartje kostte toen één gulden. De halte
Oude Molen verviel binnen een jaar. In 1980
ontstond er commotie rond de buurtbus en
dreigde de vervoersvoorziening weer te verdwijnen in Lettele en Okkenbroek. Er waren
te weinig passagiers. De toenmalige voorzitter
mevrouw Roelofsen heeft zich sterk gemaakt
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Emmy Bloemenkamp maakt de
buurtbus schoon.

om de route door te trekken naar de Deventer ziekenhuizen en naar het station. Vanaf dat moment
steeg het aaantal reizigers tot ongeveer 10.000 per
jaar.

‘Bij de eerste rit in de winter kan de chauffeur ervan op aan, dat de ruiten niet meer bevroren zijn
en de kachel in de bus brandt. Dat is allemaal service van Unicom Oost.’

Busremise Bloemenkamp
Nico Bloemenkamp vertelt hoe de buurtbus destijds bij hen terecht is gekomen. ‘Mijn vader wilde
wel meewerken. Voor het algemeen belang was
het een goede zaak. Daarom mocht het busje –
toen nog geleverd door de O.A.D. – best bij hen in
de schuur worden gestald. In de beginjaren waren
de afspraken niet altijd even duidelijk. Wij zorgden voor het schoonmaken en we tankten de bus
wekelijks af. En dat doen we nog steeds. Ook vervingen we de spiegels als die aan gruzelementen
waren gereden,’ vertelt Nico. ‘Het gebeurde nogal
eens dat de bus terugkwam met deuken en krassen. Bij mankementen regelden wij een oplossing. Tegenwoordig zorgt garage Wagemans voor
onderhoud en reparatie van de bus en dat werkt
goed. Toen ons gevraagd werd ook zelf ritten over
te nemen als de ingeroosterde chauffeur niet
kwam opdagen, hebben we dat geweigerd,’ zegt
Nico resoluut. ‘Dan moet de bus hier maar weg,
was toen het antwoord van zijn vader Garrit.’ Dat
is uiteraard in goed overleg opgelost. De buurtbus
vindt bij Unicom Oost nog steeds een goed onderkomen en wordt wekelijks ‘vertroeteld’ door de familie Bloemenkamp. ‘Daar hebben we het erg mee
getroffen,’ vindt Tonnie Leemereise, de voorzitter
van de Buurtbusvereniging Lettele/Okkenbroek.

Variatie aan vrijwilligers
Toen het buurtbusproject in 1979 begon, waren
er 12 vrijwilligers die zich als buurtbuschauffeur
aanmeldden. Lettele/Okkenbroek was een van
de eerste buurtbusprojecten in Nederland en een

‘...een toeristische route
naar het gemeentehuis in
Schalkhaar…’
experiment op het gebied van openbaar vervoer.
Busmaatschappijen zagen het als concurrentievervalsing en vonden dat het werk van beroepschauffeurs werd afgepikt. Maar geen buurtbus
betekende geen openbaar vervoer op het platteland. In de loop der jaren is deze mening wel veranderd en is de buurtbus niet meer weg te denken
als vervoermiddel tussen Lettele, Okkenbroek en
Nieuw Heeten. Tegenwoordig is de buurtbusvereniging goed georganiseerd. Tonnie Leemereise:
‘Iedereen heeft zo z’n eigen taak. Naast de chauffeurs is er iemand die de contacten onderhoudt
met vervoersmaatschappij Keolis en de provincie
over ﬁnanciële en wettelijke zaken. We hebben
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iemand die zorgt dat de kleding aanwezig is. Er
moeten roosters gemaakt worden voor de chauffeurs. De dienstregeling moet passen en de tijden
moeten bekend zijn bij chauffeurs en passagiers.
Dan is er ook het technische onderhoud, de stalling en schoonmaak. In totaal hebben we nu 38
vrijwilligers die meewerken om de buurtbus op
tijd te laten rijden. Een hele organisatie!’
Tijden veranderen
Bertus Oostervelt begon als 22-jarige als een van
de eerste vrijwillige buschauffeurs. Hoewel Bertus zegt geen bijzondere dingen meegemaakt te
hebben in die 40 jaar, geeft hij goed aan wat het
verschil is tussen een reguliere busmaatschappij en de kleinschalige buurtbus. ‘Reizen met de
buurtbus is gemoedelijk en je kunt extra service
verwachten. Vroeger bracht ik mensen die slecht
ter been waren of bij heel slecht weer gewoon
naar huis. Ook vond ik het een kleine moeite om
even iets verder te rijden voor een moeder met
een slapend kind op de arm die nog een heel eind
moest lopen. Toen had je ook meer tijd tussen de
ritten. Nu is de dienstregeling veel strakker en is
dat moeilijker.’ De buurtbus vervoert veel scholieren, maar ook wandelaars, en soms vogelspotters!
Soms hadden we veel te veel passagiers. ‘Een collega van de reguliere bus vroeg me eens verbaasd:
“Neem je al die 24 mensen mee?” “Ja”, zei ik, “die
neem ik allemaal mee!” Ik vertelde er niet bij hoe
en wanneer. Ik verdeelde de reizigers over meerdere ritten en toen lukte het prima,’ zegt Bertus

achteloos. Bertus ervaart dat de jongere passagiers niet meer praten in de bus. ‘Ze zijn allemaal
bezig met hun telefoon. Het spontane is eraf en
dat vind ik wel jammer. Een lege batterij van de
telefoon vinden ze erger dan wanneer de buurtbus niet rijdt!’, weet Bertus. Desondanks blijft
hij buurtbuschauffeur en hoopt de 50 jaar vol te
maken. ‘Dit werk is ontspanning voor mij. Ik vind
het leuk. Het is mooi iets zinnigs voor een ander te
doen en er met elkaar de schouders onder te zetten. Dat geeft me een goed gevoel. Anders had ik
het echt geen 40 jaar volgehouden,’ is zijn mening.

‘Reizen is gemoedelijk
en je kunt extra service
verwachten.’
Steeds professioneler
In 2008 werd de buslijn uitgebreid naar Nieuw
Heeten. Toen is ook de route aangepast. Tegenwoordig rijdt de bus 12 keer heen en weer en het
aantal passagiers is enorm toegenomen tot 19.000
passagiers per jaar. Omdat sinds 2013 de bus in
de spitsuren overvol zit, rijden er rond die tijden
twee bussen. Daarnaast wordt er bij grote drukte
ook een extra bus ingezet. Sinds kort kun je niet
meer contant betalen in de bus. De OV-chipkaart
gebruiken of met pin een kaartje kopen is een gemakkelijker en veiliger alternatief.

Plakboeken vol buurtbusartikelen

Buurtbuskaartjes

De tweede bus staat klaar voor vertrek

Buurtbushalte in Lettele
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Het is lang niet altijd makkelijk ‘iets te doen’

Voor een veilig sport- en
leefklimaat
Wat is een vertrouwenscontactpersoon en waarom hebben we die in Lettele nodig? Dat
is de vraag waar de vier vertrouwenscontactpersonen van Lettele afgelopen jaar samen
met bestuursleden van enkele verenigingen in Lettele een antwoord op hebben proberen te vinden. Het begrip ‘vertrouwenscontactpersoon’ krijgt in Lettele langzaam maar
zeker betekenis.

DOOR
GERARD HUIS IN ‘T VELD

In de Letter van juni 2018, nu alweer een jaar geleden, hebben wij informatie gegeven over de rol
en de taak van de vertrouwenscontactpersonen in
Lettele. Hoogste tijd dus voor een nieuw bericht.
Maar laten we ons eerst nog maar even weer voorstellen. Wij dat zijn: Jacqueline de Winter, Ursela
Disselhorst, Wilfried van Oldeniel en Gerard Huis
in ’t Veld.
We hebben twee jaar geleden een training gevolgd bij de Vrijwilligerscentrale Deventer onder
deskundige leiding waar we met elkaar hebben
vastgesteld wat onze rol in Lettele kan zijn als
vertrouwenscontactpersoon. Wij willen vooral
een bijdrage leveren aan het bevorderen van een
veilig leef- en sportklimaat in Lettele.
Niet stilgezeten
We hebben niet stilgezeten het afgelopen jaar. Zo
hebben we onder andere gesprekken gevoerd met
enkele verenigingen over de vraag waarom we in
Lettele een vertrouwenscontactpersoon nodig
hebben. Dat is een belangrijke vraag omdat iedereen in Lettele het vanzelfsprekend vindt om naar
elkaar om te zien. Dan lijkt het alsof een vertrouwenspersoon niet nodig is. Bijvoorbeeld: elkaar
een beetje plagen mogen we graag doen, maar
niet iedereen heeft altijd een weerwoord en dan
kan de grens naar pesten overschreden worden.
Wij zien een taak in het bewustmaken, laten zien
dat de dingen niet altijd zijn zoals ze lijken. En
dat het soms nodig kan zijn om iets te doen. ‘Iets
doen’ is lang niet altijd makkelijk. Dan is het goed
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om te weten dat wij er zijn als vertrouwenscontactpersonen om verder te helpen. Uit individuele
contacten maken we op dat het werkt en dat het
begrip ‘vertrouwenscontactpersoon’ langzaam
maar zeker betekenis krijgt in Lettele.
Rollen
Wat doen we concreet en wat doen we wel en wat
doen we niet? We hebben twee rollen: vertrouwenscontactpersoon en adviseur.
Vertrouwenscontactpersoon
Wij zijn contactpersoon voor Lettelenaren die te
maken hebben of gehad hebben met ongewenst
gedrag en daarover met iemand willen praten.
Vervolgens gaan we samen op zoek naar de gewenste vervolgstappen die gezamenlijk of door
de persoon zelf gezet kunnen worden. Wij lossen
het probleem niet zelf op, maar hebben een luisterend oor en denken mee over eventueel passende
vervolgacties. Zo kunnen wij helpen bij mogelijke doorverwijzingen naar vertrouwenspersonen
(bijvoorbeeld van een sportbond of via wijkteams
van de gemeente of via andere hulpverleners). Wij
hebben inmiddels een zogenaamd ‘meldprotocol’
opgesteld.
Adviseur
We geven als vertrouwenscontactpersoon ook advies en informatie aan besturen van verenigingen
waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld
tegen ongewenst gedrag binnen de vereniging of

Vertrouwenscontactpersonen Lettele,
v.l.n.r. op de foto:

Ursela Disselhorst:
ursela.disselhorst@gmail.com;
Jacqueline de Winter:
jdewinter@live.nl;
Wilfried van Oldeniel:
wwjvano@gmail.com;
Gerard Huis in ‘t Veld:
gerard.huisintveld@home.nl.

In ons mooie Lettele gaat er al veel supergoed, we denken graag mee
hoe dit te behouden en uit te bouwen. Op weg naar een nog veiliger
leef- en sportklimaat in Lettele!

organisatie. We hebben inmiddels de handbal en
de voetbal op weg geholpen om het thema ‘een
veilig sportklimaat’ te bespreken met de leden en
de vrijwilligers. Beide verenigingen hanteren inmiddels de ‘7 gouden omgangsregels voor Lettele’.
Seizoen 2019-2020
We willen dit seizoen met verenigingen verder in
gesprek hoe het thema met de leden en vrijwilligers nog verder uitgediept kan worden. Wij kunnen bijvoorbeeld helpen bij het opzetten van een
inventarisatie van risico’s, het opstellen van een
gedragscode, een presentatie op de jaarvergadering of speciale bijeenkomst voor vrijwilligers.
Want hoe doe je dat dan: een vereniging veilig
houden? Als bestuur ben je verantwoordelijk
voor een veilige vereniging. Dat is een vereniging
waarin plezier centraal staat en geen ruimte is
voor agressie, intimidatie en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en pesten. Maar hoe regel
je dat dan als bestuur?
Samen nadenken
Wij, de dorpsvertrouwenscontactpersonen, zijn
graag bereid om hierin verenigingen te ondersteunen. Het helpt bijvoorbeeld om als vereniging
samen na te denken over afspraken die we met
elkaar willen maken, bijvoorbeeld over vragen als
het gebruik van sociale media, of er wel of geen
begeleiding in de kleedkamer moet zijn om pesten
te voorkomen, of mobiele telefoons van de jeugd
in de kleedkamer aanwezig mogen zijn. Het is ﬁjn

als deze afspraken vervolgens op papier worden
gezet en bekend zijn bij alle betrokkenen, zodat
we samen een cultuur realiseren waarin we elkaar helpen en aanspreken.
We staan uiteraard ook klaar om andere organisaties in Lettele te adviseren!
Als je meer informatie wilt of met ons in contact
wilt komen, dan kun je ons het beste eerst een mailtje sturen. Wij nemen dan contact met je op.

7 Gouden omgangsregels voor Lettele
In Lettele…
• hebben we respect voor elkaar, elkaars eigendommen
en onze omgeving;
• zorgen we samen voor een goede en sportieve sfeer;
• praat je erover als je ergens mee zit;
• gebruiken we nette en positieve taal (ook op sociale
media);
• is geen plaats voor discriminatie en geweld;
• waarderen wij iedereen zoals hij of zij is;
• herinneren wij elkaar aan deze regels.
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Schoonheid is balans tussen innerlijk en uiterlijkb

wij maken
verhalen
die raken
Haaxman Communicatie
0570 - 83 22 47
info@haaxmancommunicatie.nl
www.haaxmancommunicatie.nl
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Voor al uw feesten, partijen, koude en
warme buffetten.
Of gewoon lekker genieten op het terras.

www.dekoerkamp.nl

Nieuw seizoen CupL

Kjels van Lettele

We kunnen terugkijken op een
gezellig CupL jaar! We hebben
leuke activiteiten ondernomen:
gespookt, een escaperoom
opgelost en als laatste activiteit
hebben we een hanging basket
gemaakt. Hoe staat die van jullie
erbij? Her en der in het dorp zien
we mooie exemplaren hangen.
Let even een keer op als je op het
kruispunt bent, bij het pand met
meerdere bewoners tegenover De
Koerkamp. Daar hangt een mooi
exemplaar aan de deur en zo zijn
er nog meer die mooi in bloei zijn
gekomen. De hanging basket op
de foto is ook van een CupL-lid.
We zijn alweer bezig met het
nieuwe programma maar we
kunnen helaas nog geen exacte
data noemen. Zo gauw dit be-

Een nieuw seizoen voor de Kjels
van Lettele staat voor de deur.
Ook dit jaar worden er vijf avonden georganiseerd door en voor
de Kjels van Lettele.
Al de georganiseerde avonden
eindigen we natuurlijk met een
gezellig samenzijn!

kend is sturen we alle leden een
mailtje en vermelden we het op
de facebookpagina.
Wisseling van de wacht
CupL heeft een wisseling
van ‘bestuurs’leden. Anja te
Boekhorst gaat eruit en Marieke
Geluk komt ons versterken.
Zo blijven we mooi voltallig
en wellicht zorgt dit weer voor
leuke nieuwe ideeën. We hebben
er weer zin in en we hopen dat
jullie weer net zo enthousiast
zijn als vorig seizoen. Tot gauw!
Lid worden?
CupL is de Lettelse damessociëteit: een gezelligheidsvereniging
voor vrouwen vanaf 21 jaar en
(veel) ouder, die graag andere
vrouwen uit het dorp willen ontmoeten om samen leuke dingen te
doen. Zo’n vier keer per jaar organiseren we iets leuks en soms zijn
er ook tussendoortjes of spontane
acties. Lid worden van CupL kost
maar 20 euro per jaar.
Neem voor meer informatie
contact op via damescupl@
gmail.com of spreek een van de
dames van de organisatie aan!

Op 6 september, om 19:00 uur
vertrekken we voor een blik achter de schermen bij: Avonturenpark Hellendoorn. Martin Te Riele zal uitleg geven over het reilen
en zeilen van het avonturenpark.
Hartstikke interessant dus!
Op 26 oktober (zaterdag) gaan
we naar De Meyer Werft in het
Duitse Papenburg. Dat redden
we natuurlijk niet even op een
vrijdagavond. Daarom vertrekken we op zaterdag om 9:15 uur
met een bus naar Papenburg.
Rond 17:30 uur zullen we weer
terug zijn. Kjels die mee willen,
dienen zich aan te melden en er
geldt: vol is vol. Kosten: € 45,–
en dat is een goede deal! Dus

meld je snel per mail aan voor dit
indrukwekkende bezoek.
Op 22 november nemen we een
kijkje bij het bedrijf van Wim
Beltman aan de Harmelinksdijk.
Als je dat nog nooit gezien hebt,
moet je komen!
Het programma voor het
voorjaar van 2020 wordt later
bekendgemaakt. Zet alvast de
volgende data in je agenda:
vrijdagavond 21 februari en
vrijdagavond 17 april.
Lid worden?
Lettelse Kjels die nog geen lid
zijn, maar die toch graag lid
willen worden, kunnen zich
opgeven via een mail aan:
hslettele@gmail.com. Lidmaatschap kost € 15,- per jaar

Bedankje
Graag wilde ik langs deze weg iedereen bedanken die mij
(en Betty) gesteund hebben, op welke wijze dan ook, voor en
na mijn operatie!
Heel hartelijk dank van Wim Leerkes.

Stekjesbeurs

Menno, fysio-collega van Jeroen

Zij-actief organiseert 5 oktober weer de
jaarlijkse stekjesbeurs op het plein tegenover
De Koerkamp. Het begint om 9:30 uur. Kijk
eens rond in uw tuin… Wat wordt er te groot,
waar ontbreekt er nog een hoge of kleine
plant? Kom naar de stekjesbeurs met eigen
stekken en (of) ga met nieuwe stekken naar
huis. Vooraf graag planten aanleveren, zodat
we wat aan te bieden hebben. We kunnen ze
ook bij u ophalen. Bel dan even met Miranda
Zandbelt (0570) 551 426 of Agnes Meijerink
(0570) 551 623.

Hoi! Ik zal me even
voorstellen. Ik ben
Menno Podt, 24 jaar
oud en sinds een
aantal maanden
werkzaam als fysiotherapeut bij De
Spil in Lettele. Ik kom zelf uit Deventer, ben
een sportfanaat en vind het geweldig om met
mensen te werken.
Ik ben op iedere donderdagochtend en een
deel van de middag aanwezig voor ﬁtness en

individuele behandelingen en begeleiding. De
overige dagen van de week werk ik op andere
locaties van de praktijk. Daarnaast doe ik
samen met Jeroen de fysiotherapie voor de
voetbalacademie van Go Ahead Eagles. Het
is super om een mooie afwisseling te hebben
tussen jong en oud, sporters en niet-sporters
voor mijn werk. Ik interesseer me in alle
vlakken van fysiotherapie en werk graag
intensief samen met de mensen, zodat zij zo
snel en goed mogelijk herstellen van klachten
en blessures. Tot snel in De Spil!
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Bericht uit De Zonnebloem
Canada

Gisteren kreeg ik deze leuke
foto uit Canada. Onze ‘Lettelse
veteraan’, de heer Albert Goebel
heeft ter gelegenheid van zijn
98e verjaardag 11 mei deze
prachtige kaart gekregen. Zo’n
tachtig mensen hebben er hun
naam op gezet. Dat gebeurde in
café De Koerkamp na de kranslegging op 4 mei. Annie Aarnink
maakte er een mooie video van
die wij hem hebben opgestuurd.
Dochter Jill dankt namens
vader iedereen. Vader Al is heel
vereerd met de prachtige kaart.
Hij gaat langzaam achteruit
qua gezondheid maar blijft
erin geloven dat hij er op 4 mei
2020 bij kan zijn als wij 75 jaar
bevrijding vieren.

Zon in de schoorsteen
Het is nog vroeg, maar de volgende Letter komt pas eind oktober
uit en dan zitten we alweer in de
herfst en denken we alweer voorzichtig aan Sinterklaas en zijn
pieten. Dus vandaar alvast dit
bericht. Wilt u ook dit jaar weer
een pakje maken voor iemand
die wel wat aandacht kan gebruiken? Laat het ons alvast weten,
zodat we weer veel mensen
een mooie dag kunnen bezorgen met een bezoekje van de
pieten met een mooi pakje van
ongeveer € 6,–. Wilt U een pakje
maken, geef het dan even door
aan Anneke Bijsterveld.

bezoekje aan kasteel Warmelo.
Iedereen genoot van het mooie
park met prachtige rozen en
vooral van de tentoonstelling
van zandsculpturen. Op de foto
zien we Pippi Langkous. We
hebben Swiebertje en Bromsnor,
Tielse Flipje, de jongens van
de Kameleon en nog veel meer
bekende boektitels en liedjes
gezien. Het was een ﬁjne dag.

Kasteel Warmelo
De Zonnebloem/Lettele-Okkenbroek bracht deze zomer een

Opgeven bij Anneke Bijsterveld:
(0570) 551 376 of t.bijsterveld2@
kpnplanet.nl

Wilt u met ons volgende uitstapje mee? We gaan winkelen in
Raalte op woensdag 2 oktober
‘s ochtends. Er gaan veel begeleiders mee dus u kunt lekker
rondsnuffelen.

U hoeft geen indicatie van de
gemeente te hebben om deel te
nemen. Ook als u zorg of begelei-
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Vrijdag 4 oktober 2019 is het
Nationale Ouderendag. Op deze
dag organiseert de bibliotheek
van Lettele, net zoals vorig jaar,
een voorleeslunch voor ouderen
in De Spil.
Om 10:30 uur wordt iedereen
ontvangen met een kopje koffie
of thee met wat lekkers.
Om 11:00 uur leest Guus Huis in
‘t Veld, inwoner van Lettele, voor.
Het verhaal is speciaal voor deze
dag geschreven door Maarten
Spanjer. Het verhaal speelt zich
af in het jaar 1969 tegen de achtergrond van de voetbalwedstrijd
Ajax – Benﬁca toen het bitterkoud was...
Om 12:15 uur is er een gezamenlijke lunch.

Ontmoeten in eigen dorp
Elke dinsdag en donderdag is er
Ontmoeten in Eigen Dorp in Kulturhus De Spil. Op beide ochtenden is er nog plaats voor nieuwe
deelnemers. Wij hopen van harte
dat er zich nieuwe deelnemers
aanmelden want deze ochtenden
zijn opgezet voor mensen uit
Lettele en omgeving die voor
de gezelligheid andere mensen
willen ontmoeten en – als daar
sprake van is – de mantelzorg
willen ontlasten.

Voorleeslunch voor
ouderen

ding nodig heeft dan bent u van
harte welkom, beide ochtenden
is er naast de vrijwilligers ook
een professional van Zorggroep
Raalte aanwezig om u te helpen
met zorgtaken of begeleiding.
Onder genot van een lekker
kopje koffie/thee kunt u even
bijkletsen. Daarna is er tijd voor
creatieve activiteiten, spel,
geheugentraining, bewegen of
u kunt naar buiten voor een natuuractiviteit. Voor elk wat wils.
Ons motto is: niets moet alles
mag!
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Wilt u eerst even een kijkje komen
nemen? Dat kan! U kunt zo bij ons
binnenlopen (ruimte Koerkampshoek in De Spil).
Voor informatie of aanmelden
kunt u contact opnemen met
Maria Aarnink (0570) 551 349.
Op dinsdagmorgen 24 september
organiseren we voor iedereen
uit Lettele een spelletjesochtend
met verschillende oud-Hollandse
spelen.
U bent welkom vanaf 10:00 uur
het duurt tot 11:30 uur. De prijs
is €2,50 incl. koffie/thee en een
drankje.

De voorleeslunch wordt gehouden in De Spil. Ook als u geen lid
bent van de bibliotheek of KBO
bent u van harte welkom! De kosten zijn € 5,50 alles inbegrepen.
U kunt zich opgeven bij Jeanette
van der Star vóór 15 september:
(0570) 546 359 of v.d.star@zonnet.nl. Bent u moeilijk ter been,
laat het weten bij de opgave. Wij
zorgen voor vervoer.

‘Vorig jaar las Gerard Huis in ’t
Veld het verhaal ‘Straatje’ van
Yvonne Keuls voor.’

Verwendag Lettele: onvergetelijk!
We liepen al een tijdje rond
met het idee om een heerlijke
‘verwendag’ te organiseren voor
Lettelenaren die dat om een of
andere reden verdienen. ‘We’
zijn: Annemiek Vree Egberts,
José Praat, Paulien de Brouwer
en Mariska Kuipers. We hakten
de knoop door en zijn gaan
brainstormen over hoe we dit
zouden kunnen opzetten en
wat hiervoor nodig zou zijn. De
eerste vraag was: wie ‘verdienen’
een verwendag? Dat is geen
makkelijke vraag, want wie verdient er nou geen verwendag?
We besloten alle Lettelenaren te
vragen mensen voor te dragen
en uit de aanmeldingen een zo
divers mogelijke groep van deelnemers samen te stellen.
We gingen op zoek naar een
geschikte locatie welke ruimte

kon bieden om tien mensen te
kunnen laten genieten van een
pedicure-, kappers- en schoonheidsbehandeling, een creatieve
workshop en tot slot nog een
rustgevende klankschalensessie.
We vonden het jachthuis aan de
Oostermaetsdijk. Om deze verwendag compleet aan te kleden
hebben we bedrijven van binnen
en buiten Lettele benaderd.

drankje, het knabbeltje tot aan
de rijk gevulde goodiebags. In
één woord geweldig!
Via deze weg willen wij iedereen
die met zijn of haar bijdrage
deze dag mogelijk heeft gemaakt
hartelijk bedanken, alsook alle
mensen die de moeite hebben
genomen om een kaartje in te
vullen. De aanmeldingen met
motivaties waren enorm.

Een dag om niet te vergeten
Wij als organisatie kijken terug
op een hele bijzondere dag, het
was fantastisch en we nemen
deze beleving voor altijd mee in
ons hart...
En tot slot een laatste woord
aan de deelnemende dames en
heren: deze dag was voor jullie
omdat jullie hem dubbel en
dwars verdienden!

Dankbaar
Wat was het bijzonder om te
ervaren hoeveel mede-ondernemers ons idee een warm hart
toe droegen. We danken dan ook
onze collega-ondernemers. Het
waren er meer dan 35. Te veel
om hier op te noemen. Werkelijk
alles is belangeloos aangeboden,
van de limousine, de locatie
met presentatie, de lunch, de
klankschalen, het hapje, het
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Specialist voor huis, tuin & di
dier
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

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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Wist u dat...
• de Automatische Externe Deﬁbrillator of AED verplaatst wordt.
De AED gaat van de hal naar de
gang voor de kleedkamers aan
de trainingsveldzijde. De reden
is dat de AED nu niet altijd goed
toegankelijk is voor de ﬁtness en tijdens trainingen van de voetbal. De
nieuwe locatie zal middels borden
duidelijk worden aangegeven en is
ook nog steeds via de hoofdingang
bereikbaar.
• in de Huskamer binnenkort ook
verschillende gekoelde waterdrankjes beschikbaar zijn.
We kunnen de waterdrankjes aanbieden dankzij de aanschaf van een
waterijskast. Waterdrankjes passen
binnen ‘gezond sporten en eten’.
• binnenkort er een traplift geïnstalleerd wordt.
Door de traplift is de ﬁtness ook
toegankelijk voor de moeilijk terbeners. De aanschaf is mede geﬁnancierd door de gemeente Deventer
en Antvelink Sportfysiotherapie.
• we gemerkt hebben dat er soms
gebruikgemaakt wordt van de
vergaderruimten en sportzaal,
zonder dat het van tevoren gemeld
wordt?
Het is niet de bedoeling dat er ‘ongemelde activiteiten’ plaatsvinden
en we hopen dat we met zijn allen
de discipline op kunnen brengen
om activiteiten te melden in het
reserveringssysteem. Op basis van
de gegevens in dit systeem worden
activiteiten op het bord in de hal
vermeld en kan Kulturhus De Spil
facturen sturen. Zonder meldingen
wordt het wel heel moeilijk om
Kulturhus De Spil organisatorisch
en ﬁnancieel goed te laten draaien.

Interview met Lettelenaar van
het jaar
Naam
: Marcel Oosterwijk
Leeftijd : 53
Functie : Vrijwilliger huskamer, vergunning
houder (leidinggevende) horeca

Welke werkzaamheden verricht je voor het
Kulturhus?
‘Ik doe alle voorkomende werkzaamheden,
in het bijzonder voor de Huskamer, zoals
Inkopen doen bij Lekker Makkelijk.
Daarnaast doe ik voorbereidende werkzaamheden voor de barvrijwilligers, zodat
die hun werk goed kunnen doen.
Ik werk de barvrijwilligers in en begeleid ze.’
Hoe ben je erin gerold?
‘Via de voetbal. Ik ben mee gaan draaien in
de kantinecommissie. Deze is vervolgens bij
oprichting van het Kulturhus overgegaan in
de Huskamercommissie.’
Vanaf wanneer?
‘1992’
Hoeveel tijd besteed je daaraan?
‘Ik heb geen idee. Ik zorg dat ik alle dingen
doe die gedaan moeten worden en let daarbij niet op de tijd. Het werk is belangrijk,
niet de tijd die het kost.’
Waarom blijf je het doen?
‘Ik vind het mooi en leuk om te doen.’
Wat vind je het lastigst?
‘Zeg het maar, ik kan zo niet wat bedenken.
Als er iets niet goed gaat, trek ik wel aan

de bel. Dingen die ik tegenkom worden wel
opgelost.’
Wat het mooist?
‘Er springen zo geen dingen uit, ik vind het
mooi dit vrijwilligerswerk te doen.’
Wat is het leukst/grappigst wat je hebt
meegemaakt?
‘Lettelenaar van het jaar worden.’
Als jij voorzitter was, wat zou je dan veranderen?
‘Ik zou grotere tv-schermen ophangen in de
Huskamer.’
Wat mis je in/bij het Kulturhus?
‘Grotere tv-schermen.’
Hoe ziet het Kulturhus eruit over 10 jaar?
‘Ik ben bang dat dan de diverse verenigingen minder leden hebben dan nu, met alle
gevolgen van dien, ook voor het Kulturhus.
Daar moeten we met zijn allen wel op
letten. Nieuwbouw is belangrijk voor de
toekomst van Lettele.’
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(advertenties)

Oostermaetloop
30 november 2019
De vakanties zijn weer achter
de rug, de scholen zijn weer
begonnen. En ook wij, van de
Oostermaetloop, zijn weer
in actie gekomen. De eerste
voorbereidingen zijn al gedaan
en we hebben er weer zin in!
Doe je ook mee dit jaar?
Meedoen kun je als vrijwilliger,
maar natuurlijk zien we je ook
graag als loper aan de start
verschijnen. Steeds meer Lettelenaren durven de uitdaging
aan te gaan, jij toch ook! Een
mooi doel om na je vakantie
hiervoor in training te gaan.
Voor de snelste dorpsgenoot
wacht een heerlijke taart.
Na drie succesvolle edities,
zijn wij blij dat we ook voor
de vierde keer de Oostermaet-

loop kunnen organiseren als
onderdeel van het Sallands
Crosscircuit. Ieder jaar nemen
we de verbeterpunten mee en
daardoor wordt het telkens
weer een geweldige happening.
Dit jaar vindt de Oostermaetloop plaats op zaterdag 30
november 2019. Er zijn weer
vier verschillende afstanden: 1,
2, 5 en 10 km. Gelijk aan vorig
jaar.
Wil je je aanmelden of meer
informatie? Mail dan naar:
oostermaetloop@hotmail.com.
(Maurice van Oldeniel, Meike
Meijerink, Ron Timmer, Jeroen
Daggenvoorde, John Kemper,
Heleen Daggenvoorde en Anja
te Boekhorst.)

De start van de kleintjes in 2018

Supporters van Lettele 1
opgelet!
Peter & Agnes de Graaf
Witteveensweg 23
8111 RP Heeten (OV)
T: 06 3310 4950
W: www.maathoeve.nl
E: info@maathoeve.nl
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Openingstijden Landwinkel
dinsdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

09.30 - 13.00 uur
09.30 - 18.30 uur
09.30 - 18.30 uur
09.30 - 18.30 uur
17.00 - 19.00 uur
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De supporterskaarten zijn
bij aanvang van het nieuwe
seizoen te koop.
Je kunt ze onder andere bestellen door een mail te sturen
naar bestuur@vvlettele.nl. De
kaarten liggen dan klaar bij de
kassa bij de thuiswedstrijden

van Lettele 1. Natuurlijk kun je
ook aan de kassa supporterskaarten kopen. Deze kosten
slechts € 20,–. Voor dit kleine
bedrag kunnen alle thuiswedstrijden van Lettele 1 bezocht
worden. Een los toegangskaartje kost € 3,– per wedstrijd.

Zwembadnieuws
Het is alweer september. De herfst komt
eraan, school is weer begonnen en het
zwemseizoen van 2019 alweer voorbij. We
kijken terug op een seizoen met zowel heel
mooi, als minder mooi weer, gezellige poolparty’s, leerzame zwemlessen en natuurlijk
heel veel zwemplezier.
Zonder de vele helpende handen die hieraan
bijdragen is dit niet mogelijk. We willen dan
ook weer alle vrijwilligers, die betrokken
zijn bij het zwembad, als toeziend EHBO-er,
als waterbeheerder, als klusser of op een
andere manier, hartelijk bedanken voor een
geslaagd seizoen.
Het zwembad kan altijd meer hulpvaardige
mensen gebruiken. Voor het opendoen van
Het zwembad hebben wij altijd vrijwilligers
met EHBO nodig. Mocht je zelf geen EHBO/
BHV hebben kan je via het zwembad kosteloos een cursus volgen.
Bestuur
Naast deze vele vrijwilligers wordt het
zwembad draaiende gehouden door het
bestuur. Het takenpakket van de bestuursleden bestaat bijvoorbeeld uit:
• het bijhouden van de ﬁnanciën van het
zwembad;
• het regelen van onderhoud;
• het doen van boodschappen;
• ieder jaar een planning maken wanneer
het zwembad open gaat;
• het coördineren van de zwemlessen en
contact houden met de zweminstructeurs;
• bepalen wanneer nieuwe materialen
aangeschaft worden en welke;
• beheren van de website en Facebookpagina;
• organiseren EHBO-cursussen en herhalingslessen;
• coördineren van vrijwilligers;
• huisregels en veiligheidsplan opstellen;
• stukjes schrijven voor De Letter;
• 9 à 10 keer per jaar vergaderen.

Lettels
Dus heb je wat tijd over en wil je graag
eraan bijdragen dat het zwembad kan
voortbestaan? Neem contact op met ons via
de mail of spreek ons aan.
Rabo ClubSupport
Rabobank Salland organiseert ook dit jaar
weer een actie om clubs en verenigingen
te steunen. Tot vorig jaar heette deze actie
‘Hart voor Salland’. Vanaf dit jaar gaat de actie ‘Rabo ClubSupport’ heten. Het zwembad
doet dit jaar ook weer mee. We willen graag
nieuwe speelmaterialen aanschaffen. Dus
ben je lid van Rabobank Salland en wil je
ons graag steunen? Stem dan tussen 27 september en 6 oktober op zwembad Lettele!
EHBO
Zoals elk jaar zullen er ook dit najaar weer
herhalingslessen EHBO worden georganiseerd. De vrijwilligers krijgen hierover
vanzelf bericht via de mail.
Nieuwe coating
Dit jaar konden we niet alleen genieten van
een gezellig zwembad, we hebben ook weer
een heel mooi zwembad. Dankzij de nieuwe
coating ziet het zwembad er weer als nieuw
uit. Dat komt goed uit, want…
... 50 jaar het zwembad
Nu het seizoen van dit jaar voorbij is willen we
ook vast vooruitkijken naar volgend jaar. 2020
is namelijk een jubileumjaar, het zwembad
bestaat dan 50 jaar.
Dit willen we uiteraard met heel Lettele en
omstreken vieren. Details over deze viering
zullen later volgen, maar zet het vast in de
agenda: zaterdag 27 juni 2020, 50-jarig jubileum Het Zwembad Lettele-Okkenbroek-Oude
Molen!
(Annelies Obdeijn, Frederik Somsen, Geeske
Tel, Peter Groot Koerkamp, Marjolein de Jong)

vergeetwoordenboek:

de G
Voor de G van de lijst met Lettelse vergeetwoorden ben ik koffie gaan drinken met de
bejaardengym van maandagochtend. We
hopen dat nieuwe én oude Lettelenaren deze
woorden weer dagelijks gaan gebruiken.
gaegie
• gaatje
gaeren, gearen, egaene
• verzamelen, vergaren
jappels gaeren: aardappelen rapen
gaffel
• gereedschap waarmee bijvoorbeeld worst aan
de zolder werd opgehangen
gaffeltange
• oorwurm
gangs
• beginnen
we goat gangs: we beginnen
gat
• gat
Hi pröt oe zo van’ stoel en giet d’r zelf met ‘t gat
opzitten: hij overdondert je met woorden
gattebanden
• banden van een schort
gekötter
• geklungel
gemättel
• moeizaam verlopen, getob
• gemartel
gengelen, gengelen, egengeld
• slenteren, doelloos rondlopen
gieteling
• merel
gloepen
• gluren
hi is n’echte gloeperd
goed goan
• het beste! (groet bij het weggaan)
gummibaand
• rubberband, fietsband
gevret
• ongedierte
doar zit gevret in
De woorden komen (niet allemaal) uit het
Nieuw Sallands Woordenboek. Uitgegeven
door de werkgroep Dialekt Raalte, 1995
Deze rubriek wordt gemaakt door Wilma
Schepers. Kent u een leuk woord met een H?
Mail de redactie: redactie.deletter@gmail.com.
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Kinderdagkamp
t kinderdagkamp
Ook dit jaar was he
cces. 110 kinderen
weer een groot su
nbroek hebben
uit Lettele en Okke
in en rond
fd
lee
veel plezier be
Lettele.
t kinderdagkamp
Volgend jaar is he
t/m 30 juli.
li
ju
er weer: van 27

COLOFON
39e jaargang • Nr. 1
september 2019
Onafhankelijk blad met nieuws en
informatie uit Lettele en omgeving.
Verschijnt 6 keer per jaar, oplage 360
exemplaren.
Redactie
Wilma Schepers (hoofdredacteur), Yvonne
Haaxman en Irene Kleine Koerkamp
Aan dit nummer werkten mee
• Yvonne Haaxman
• Gerard Huis in ‘t Veld
• Lucia van Kruijl
Fotograﬁe:
• Yvonne Haaxman
• Guus Huis in ‘t Veld
• Lucia van Kruijl
• Wilma Schepers

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’ plaatsen? Meld uw activiteit dan aan op Lettele.nl.

17 september
21 september
24 september
24 september
27 september
01 oktober
02 oktober
04 oktober
05 oktober
15 oktober
22 oktober
23 oktober
25 oktober
29 oktober

Handwerkcafé dinsdagavond
Oogstfeest dorpsbongerd
Spreekuur sociaal team
Ontmoeten in eigen dorp-gezellige spel ochtend
Samen eten
Handwerkcafé dinsdagavond
Kbo mannenkoor Germania
Het Kinderkookcafé
Zijactief stekjesbeurs/plantenbeurs
Handwerkcafé dinsdagavond
Spreekuur sociaal team
Zijactief hapjes&tapas maken
Samen eten
Handwerkcafé dinsdagavond

Ontwerp
LandGraphics, Amsterdam
Opmaak
Haaxman Communicatie, Lettele
Druk
Drukkerij De Kroon, Olst
Redactieadres
E: redactie.deletter@gmail.com
T: 06 53807411
Abonnementen en advertenties
Irene Kleine Koerkamp
E: info.deletter@gmail.com
Een abonnement kost € 15,– per jaar; bij
toezending per post € 35,–.
U kunt zich opgeven door een e-mail te
schrijven aan info.deletter@gmail.com.
Het abonnementsgeld kunt u overmaken
op NL12RABO0146215796 t.n.v. De Letter
Vergeet niet uw naam en adres te
vermelden!
Klachten over bezorging:

Sluitingsdatum kopij

Bezorging

Willy Kleine Koerkamp
E: info.deletter@gmail.com

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

T: (0570) 551317 (Na 18.00 uur)
Copyright
De redactie is op geen enkele wijze
aansprakelijk voor geplaatste teksten in
welke vorm dan ook en behoudt zich het
recht voor ingezonden kopij in te korten.

Adverteer in De Letter!

Schrijf voor De Letter!
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DĂŝů͗ŝŶĨŽͲĚĞůĞƩĞƌΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

DĂŝů͗ƌĞĚĂĐƟĞ͘ĚĞůĞƩĞƌΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ





3HUVRRQOLMNUHLVDGYLVHXUYRRUiOXZUHL]HQ
0_(DQQHPDULH#\RXUWUDYHOQO_:ZZZ\RXUWUDYHOQODQQHPDULH

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

www.drukkerijevers.nl
Pastoorsdijk 3
7433 DK Schalkhaar
tel. 0570 - 62 18 77
info@drukkerijevers.nl
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autobedrijf
tankstation
auto in- en verkoop
reparatie
schadeherstel
autorecycling
Rudi Welgraven
Spanjaardsdijk 96
7434 RT Lettele
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APK keuren
zonder afspraak van
8.30 tot 12.00 uur
op afspraak van
13.00 tot 17.00 uur

tel. 0570 - 55 13 73
info@autobedrijfwelgraven.nl
www.autobedrijfwelgraven.nl

