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Zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Dat willen we allemaal als we ouder worden. In ons
eigen vertrouwde huis, je eigen potje koken,
zelf je boodschappen doen. Maar dat moet wel
kúnnen.
In Lettele – en dan vooral in het buitengebied –
wonen de generaties vaak nog onder één dak.
In het dorp wonen veel ouders en kinderen bij
elkaar in de buurt, in dezelfde straat of om de
hoek. De hulp voor ouder wordende mensen is
dan vlakbij.
Maar de jongere generaties kunnen niet álle
zorg voor hun ouders op zich nemen. Moderne
jonge ouders hebben tegenwoordig naast een
druk gezin ook nog een drukke baan. Dan is
het puzzelen met tijd en energie.
De meeste zorgvragen lossen de Lettelenaren
zelf op. Niet in de laatste plaats omdat er in
Lettele ook nog heel veel vrijwilligers actief
zijn, denk bijvoorbeeld aan het vrijwilligersknooppunt. Maar soms lukt het niet, omdat
het te veel wordt voor de direct betrokkenen.
Soms lukt het niet, omdat iemand geen directe
familie in de buurt heeft om op terug te vallen.
Dan is er hulp van buitenaf nodig.

Revue/Lettels vergeetwoordenboek
Agenda en colofon

‘De overheid’ (dat zijn wij toch zelf, met zijn allen?) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en heeft daarvoor
het beschikbare geld aan de gemeenten gegeven. De gemeenten zijn ervoor verantwoordelijk, dat als mensen hulp en ondersteuning
nodig hebben, zij dat thuis kunnen krijgen. De
gemeente Deventer heeft daarvoor een aantal
Sociaal Teams samengesteld. In Lettele is het
Sociaal Team Buitengebied actief.
Het lijkt erop dat maar weinig Lettelenaren
het Sociaal Team kennen. Daarom stellen wij
in deze De Letter het Sociaal Team Buitengebied aan u voor. Het team kan zorg en
ondersteuning regelen in situaties waar het
voor de partner, de kinderen, de buren en de
vrijwilligers te veel wordt. Zij willen graag
kennismaken met de Lettelenaren, zodat het
voor u makkelijker wordt om hun hulp in te
schakelen als dat nodig is. Daardoor voorkomen we dat mantelzorgers overbelast raken.
En zo maken we het mogelijk dat oudere
mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen
blijven. Want dat willen we toch allemaal?
Namens de redactie,
Wilma Schepers, hoofdredacteur
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Oud (worden) in Lettele

Zo lang mogelijk
zelfstandig
In Lettele is het goed oud worden, begreep ik uit het interview met Anton te Riele, Willy
Daggenvoorde en Jacqueline Winter in de vorige De Letter. De mensen in Lettele zorgen
voor elkaar. Maar als de zorg te zwaar wordt, moet er wel hulp zijn. Die is er ook en het
Sociaal Team Deventer Buiten helpt die te regelen.

DOOR WILMA SCHEPERS

De ouderdom komt met gebreken, dat weet iedereen. Die gebreken maken dat je langzaam maar
zeker afhankelijk wordt van de zorg van mensen
om je heen. Dat is niet leuk, maar het is niet anders en dat weten we allemaal. Logisch om daar
dan alvast een beetje over na te denken, toch?
Zo vanzelfsprekend is dat niet. Mensen blijven
graag zo lang mogelijk zelf hun eigen leven in de
hand houden. Soms wachten ze dan te lang met

‘Ik zou graag zien dat we
eerder zouden mogen
aanschuiven.’
het bespreken van hun zorgen. ‘Ik zou zo graag
zien dat we eerder zouden mogen aanschuiven,
zegt Toine Kappert, van het Sociaal Team Deventer Buiten. Een Sociaal Team is namens de gemeente het aanspreekpunt in een buurt of dorp
voor mensen die ondersteuning nodig hebben,
zoals huishoudelijke hulp of bijzonder vervoer. Ik
spreek met Toine en zijn collega Gwen van Eijden
over wat het Sociaal Team kan betekenen voor de
mensen in Lettele. Met name voor de mensen die
ouder worden of om een andere reden ondersteuning of hulp nodig hebben.
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‘Lettele is een bijzonder dorp’, vertelt Toine. Ons
team werkt in de buitengebieden van Deventer:
Averlo, Frieswijk, Schalkhaar, Diepenveen, Oxe,
Okkenbroek, Bathmen, Loo en Lettele. Als je Lettele vergelijkt met de stad en de andere dorpen,
dan heeft Lettele enorm veel kennis en kunde “in
huis”. Heel veel zorgvragen worden in het dorp
zelf opgevangen.’
Spreekuur in de huskamer
Wat zijn de dingen die jullie concreet kunnen
doen? Wat hebben jullie de mensen te bieden en
waar zijn jullie goed in?
Gwen: ‘Eerst moet je weten dat wij niet in dienst
van de gemeente Deventer zijn, maar dat ieder
lid van het Sociaal Team een eigen werkgever
heeft. Ons team heeft vijf consulenten en twee
ondersteuners. De consulenten hebben ieder een
eigen gebied van deskundigheid. Mijn werkgever bijvoorbeeld is de welzijnsorganisatie Raster
en ik ben opbouwwerker. Mijn expertise ligt bij
voorzieningen voor ouderen en ik kan een buurt
of dorp helpen bij het opbouwen van een voorziening, zoals bijvoorbeeld een vrijwilligersknooppunt. Maar dat is er al in Lettele.’
Toine: Ik ben maatschappelijk werker en mijn
werkgever is Dimence. Mijn expertise is dat ik
mensen kan begeleiden die in een moeilijke persoonlijke situatie zitten. Ik help hen bij het oplos-

Gwen van Eijden en Toine Kappert van Sociaal Team Deventer Buiten

sen van persoonlijke problemen.’
Gwen: ‘Zo hebben we nog een collega met specialisme niet-aangeboren hersenletsel, een ouderenadviseur en een collega die veel weet van wet- en
regelgeving. We werken veel samen, dus we weten ook het een en ander van elkaars vakgebied.’
Toine: ‘Een keer in de maand – op de ochtend van
de vierde dinsdag – houden wij spreekuur in de
huskamer van De Spil. We willen graag makkelijk
toegankelijk zijn. Dus drinken we graag even kofﬁe met iedereen die een vraag heeft waar niet meteen een antwoord op is. Dat kan een vraag over
huishoudelijke hulp zijn, of over ondersteuning
voor mantelzorgers, of over hulp bij het invullen
van het belastingformulier. Eigenlijk kan het over
alles gaan. Meestal lossen we het probleem niet
ter plekke op (soms ook wel), maar zorgen we ervoor dat de vrager terechtkomt bij de juiste persoon. Of liever: dat de juiste consulent op huisbezoek komt.’
Gwen: ‘Eigenlijk kunnen we alles als het gaat om
de ondersteuning van mensen bij problemen in
hun persoonlijke leefsituatie. Vaak gaat het over
problemen rond het ouder worden of over ondersteuning als iemand herstellende is van een
ziekte of operatie. Maar het kan ook gaan over
een probleem met huisvesting of schulden. Als we
een probleem niet zelf kunnen helpen oplossen,
weten we altijd wel de weg naar wie dat wel kan.’

Eerder aankloppen
Ik heb wel gehoord dat jullie het niet zo druk hebben tijdens het spreekuur?
Toine: ‘Dat klopt wel. Dat is ook precies wat Lettele bijzonder maakt. In de stad houden we ook
spreekuren en daar zitten we op sommige plaatsen elke week en moeten we er met zijn drieën
zijn om de vragen te beantwoorden. In Lettele
zijn de mensen gewend vragen en problemen
onder elkaar op te lossen. Het noaberschap is er

‘In Lettele zijn de mensen
gewend vragen en
problemen onder elkaar op
te lossen.’
nog heel aanwezig. Om voorbeelden te geven:
vervoer naar het ziekenhuis? Er is via het vrijwilligersknooppunt altijd wel iemand te vinden die
wil rijden. Een oudere kan niet meer zelfstandig
boodschappen doen? Er is wel een buurvrouw die
een keer in de week mee wil gaan. Dat is echt geweldig en dat zou je ook niet anders willen. Een
nadeel is wel dat de hulpvraag te zwaar wordt, als
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ze te lang wachten met het vragen van hulp. Dat is
echt jammer. Door eerder bij ons aan te kloppen
kun je onnodige zorgen voorkomen en kunnen wij
eerder meedenken en zoeken naar een passende
oplossing.
Daarom zou ik willen zeggen: maak gebruik van
het spreekuur en kom je vragen bespreken voordat ze je boven het hoofd groeien. Of kom gewoon
koffie drinken, voor de gezelligheid. Ik ben graag
in De Spil om mensen te ontmoeten, want als je
elkaar al kent, is het makkelijker problemen te bespreken als die er komen.’
Keukentafelgesprek
Ik begrijp dat jullie bij de mensen thuis langskomen als dat nodig is?
Toine: ‘Dan moeten we wel gevraagd worden natuurlijk, we komen niet ongevraagd aan de deur. En
ja, we komen graag langs om samen de zorgen en
de oplossingen te bespreken. Ik moet denken aan
een huisbezoek op een boerderij waar vier generaties bij elkaar woonden. Er was zorg voor de overgrootmoeder en dat ging goed tot er sprake was
van toenemende dementie. Toen kon de grootmoeder niet meer alleen zijn, ook niet eventjes om een
boodschap te doen. Samen hebben we uitgebreid
gesproken over wat mogelijk was aan hulp van buiten en wat de jongere generaties zelf nog wilden en
konden doen. Ze wilden de grootmoeder het liefst
zo lang mogelijk in huis laten blijven. Met behulp
van de thuiszorg, dagbesteding en hulp van een
vrijwilliger is dat toen ook gelukt.
In zo’n gesprek gaan we uit van de wensen en
mogelijkheden van de mensen. Maar er zijn ook
grenzen. Als er vijf keer per dag thuiszorg moet
langskomen, wordt opname mogelijk een betere
oplossing.
Gwen: ‘Mensen zijn soms bang voor zo’n “keukentafelgesprek”. Dan denken ze dat wij langskomen
om te vertellen dat de schoondochter maar moet
komen schoonmaken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wij kunnen familie helemaal niet vragen
om iets te doen, dat is aan de mensen zelf. We kijken wel wat er echt nodig is en wat wij mogen bieden. Daar zijn nu eenmaal wettelijke regels voor.’
Toine: ‘Van een levenspartner vragen we wel zorgtaken te doen. Dat lijkt me logisch. Maar ook voor
een levenspartner kan de zorgbelasting te groot
worden. Dan onderzoeken wij hoe we de partner
kunnen ontlasten. Ook in deze situatie is het goed
als we in een vroeg stadium betrokken worden.’

Gwen: ‘Het is beter van tevoren na te denken over
hoever je wil gaan in mantelzorg, dan er pas over
na te gaan denken als je al over een grens heen
bent. Als er geen rek meer zit in het elastiek, is de
oplossing veel moeilijker. Wij zijn er goed in om
mensen te helpen nadenken over dit soort moeilijke vragen.’
Ontmoeten in eigen dorp
De dagbesteding is natuurlijk een van de vele mogelijkheden om ondersteuning te bieden. Anton
te Riele zei in het interview in de vorige De Letter
dat hij voor de dagbesteding toch wel een drempel
over zou moeten. ‘Het is toch voor als het je thuis
niet meer lukt.’ Aan de andere kant zegt hij ook:
‘Als je het niet doet, dan bloedt het dood. Als je
zo’n voorziening eenmaal kwijt bent, krijg je hem
nooit meer terug.’ Ik vind dat een ingewikkeld dilemma.
Toine: ‘Ik snap Antons punt. Het is jammer dat
het zo “zwaar” lijkt, want dat is niet de bedoeling,
lijkt mij. Het is ook gewoon gezellig om koffie te
drinken met mensen die je kent. Zorggroep Raalte
organiseert nu vaker een leuke gezellige ochtend,
met spelletjes of bingo. Ik zie dat daar wel veel belangstelling voor is. Dat is wel de manier waarop
de dagbesteding ‘gewoner’ wordt en het bij elkaar
gaat horen. Wij komen expres op deze ochtenden

‘Ik kijk er naar uit om de
mensen beter te leren
kennen en te horen waar zij
behoefte aan hebben.’
voor het spreekuur naar De Spil. Voor ons is dat
een goede manier om de mensen te leren kennen,
en de mensen leren ons kennen.’
Gwen: ‘Ik neem het spreekuur van Toine over. Ik
zal er dus de aankomende keren zijn. Ik kijk ernaar uit om de mensen beter te leren kennen en
om te horen waar de mensen behoefte aan hebben. Misschien hoor ik wel dat er geen behoeften
zijn. Dat is ook goed natuurlijk. Niks moet. Maar
als er wel een behoefte is die wij kunnen vervullen, dan doen we dat heel graag.’

U kunt het Sociaal Team bereiken iedere vierde dinsdag van de maand van 10:00 tot 11:00 in de
Huskamer van Kulturhus De Spil.
U kunt het team ook bereiken via e-mail: info@socialeteamsdeventer.nl of telefoon: 0570 69 53.
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Lettele: hartelijk en gastvrij

Tussen glasscherven en
granaten
Dit jaar viert Nederland 75 jaar bevrijding. In het
Dorpsarchief Lettele zijn verschillende verhalen
te vinden uit het laatste oorlogsjaar. De komende
maanden zullen we een aantal van deze verhalen
voor u selecteren en bewerken.
DOOR JOSÉ DISSELHORST EN BEN VERWOOLDE

Tussen glasscherven en granaten Is het oorlogsdagboek van M.H. de Vries, in 1944 kapelaan in
Huissen Gelderland. Het boek werd uitgegeven
in 1985 en verhaalt over de tocht van een groep
mensen (ongeveer 150 personen) uit Huissen in
Gelderland. Ze waren, verdreven door oorlogsgeweld, op weg naar Friesland. De groep verbleef
van 24 tot 26 oktober 1944 in de lagere school
Sancta Maria in Lettele.

‘Het was een demonstratie
van christelijke
barmhartigheid, die
dankbaar werd gewaardeerd.’
Dit bijna vergeten oorlogsverhaal van nu 75 jaar
geleden, waarin de hartelijkheid van ons dorp
wordt beschreven, is in zijn geheel te lezen bij het
Archief Lettele. Voor in De Letter zochten we onderstaande passage uit.
Midden op onze tocht, ongeveer na drie
uur ryden, konden wij alles overladen
in Harfsen bij de brug over het Twen-
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te-Rijnkanaal. Deze overlading verliep
voorspoedig. Lettele was present! Wel
maakten we hier een pijnlijk incident
mee n.l. de weigering van een protestantse en schijnbaar anti-katholieke
boer, toen wij hem voor de kinderen
een paar glazen melk afbedelden. Toen
hij hoorde, dat wij r.k. waren, was
er geen melk! Intussen reed ik met
HHQ JURHSMH RS GH ¿HWV YRRUXLW QDDU
Lettele, waar het onthaal ontroerend
en buitengewoon was. Onderweg werden
we niet aangehouden, maar ons convooi
werd zo nu en dan wel bespied door
Engelse jagers. De witte doeken deden
echter hun werk.
Dodelyk vermoeid kwam de groep om een
uur of zes by de kerk van Lettele aan,
anderhalf uur later, dan we hadden begroot. Alles was hier in de weer. Er
werd daar gekookt in een kookpot en ieder kon in de school de hongerige maag
rijkelijk vullen met stevige spijs,
het zij warm eten of brood. Het werd
gewoon een feestmaal. De huishoudster
van de pastorie, de pastoor, smid en
de frater sloofden zich, geholpen door
een groepje dames, uit voor ons allen,
terwijl bakker Ehren gratis daarby 100
broden gaf. Het was een demonstratie

van christelijke barmhartigheid, die
dankbaar werd gewaardeerd. De mensen
waren echter doodmoe, om maar niet te
praten namens de koeien, die de hele
tocht niet per wagen maar op eigen poten hadden gelopen… En dat reeds vanaf
de eerste dag vanuit Huissen… Het was
vandaag de verste etappe op onze tocht
in één dag nl. 30 kilometer.
De hele groep van naar schatting 150
personen had het bivak voor de nacht
in de school, waar de boeren op de
vloeren een dikke laag stro hadden
uitgespreid. Ik kon zelf onderdak verkrijgen aan de pastorie, terwyl enige
vluchtelingen bij particulieren onderdak kregen.
Vermelden we ook, dat bij onze aankomst reeds een club van E.H.B.O.-ers
samen met een dokter klaarstonden, om
zieken en kinderen extra te behandelen. Wat een prestatie voor een kleine
parochie. De grote hartelykheid van
Lettele zullen wij nooit vergeten…
Donderdag 26 october:
Om half 9 las ik in de kerk van Lettele de Mis, bijgewoond door vele Huissenaren. De dag was bestemd voor een
stevige rust, wat hard nodig was. Doch
de “koerier” moest weer verder… want
ook hier mochten we met onze groep
niet blijven, misschien in het verderop naar het noorden gelegen Raalte?

Verhalen uit Lettele
Een aantal jaren geleden hebben we als Dorpsarchief verhalen opgetekend over de oorlogstijd in
Lettele. Rita Wiggers-Obdeijn wist zich de komst
van de groep nog goed te herinneren. Ze heeft
meegeholpen met aardappels schillen.
Doortje Kleine Koerkamp - Roesink vertelde ons:
‘De groep uit Huissen werd geleid door een kapelaan die bij pastoor Dröge in Lettele aanklopte
voor hulp. De pastoor zal hem naar mijn vader
hebben gestuurd. In ieder geval kwam de kapelaan bij ons thuis en ik weet nog dat ik met hem op
pad ben gegaan om bij de boeren in Lettele aardappelen, wortelen en vlees te krijgen. De namen
van de boeren bij wie we langs gingen had mijn
vader op een briefje geschreven. Aangezien ik de
weg wist, werd me deze taak toebedeeld. Ik herinner me nog heel goed dat mijn moeder achter
de school in de grote “kokkepot” van Hein Huis
in ’t veld (Timmer) hutspot voor de mensen heeft
gekookt. Bakker Ehren heeft veel brood voor hen
gebakken. Het was echt een hele grote groep mensen die in Lettele is opgevangen.’

De route

Oproep
Wie heeft er nog ergens exemplaren liggen van To The Point, de
voorloper van De Letter. Graag contact opnemen met een medewerker van het archief. Als iemand een suggestie heeft, laat het
ons dan weten.
Op de website van het dorpsarchief kunt u de exemplaren van
oude De Letters die we inmiddels hebben ingescand, inzien.
Neem een kijkje op www.archieﬂettele.nl.
Wie heeft (oude) ﬁlms over Lettele en omgeving in bezit? Graag
willen wij deze na digitalisering ook toevoegen aan het archief
Lettele. Wellicht zoeken wij hiervoor samenwerking met RTV
Oost.
Neem contact op via: info@archieﬂettele.nl.
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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

10 •

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

De Zonnebloem

Griepvaccinatie
2019

Actie Zon in de schoorsteen
Onze Zonnebloem-pieten gaan op 5 december weer met veel enthousiasme op pad
om mensen, jong en oud, die even wat extra
aandacht verdienen te bezoeken.
Het gaat om 25 tot 30 mensen, veel meer is
niet mogelijk omdat alles op één dag moet
gebeuren. De pieten willen de tijd nemen om
net wat extra aandacht te kunnen geven.
Maar zij willen natuurlijk niet met lege handen aankomen, een cadeautje hoort
daarbij. Dat kan niet zonder hulp, dus als je
ons wilt helpen door voor ongeveer € 6,00
een pakje te maken, dan zou je ons heel blij
maken. Nog mooier is het om er een klein gedichtje bij te doen. Dat hoeft echt geen groots
gedicht te zijn, het gaat om de aandacht.
Je kunt je tot 10 november opgeven bij
Anneke Bijsterveld, 0570 551 376 of
t.bijsterveld2@kpnplanet.nl. Wij geven je
dan door voor wie je een pakje mag maken.
Rabo ClubSupport Actie
De Zonnebloem Lettele/Okkenbroek bedankt
alle mensen die op de Zonnebloem hebben
gestemd. We ontvingen 118 stemmen! We
hebben een cheque ontvangen met het supermooie bedrag van € 703,82.
Zonnebloemloterij 2019
Wij willen ook iedereen heel hartelijk bedanken
voor het meespelen met de Zonnebloemloterij.

Mensen van 60 jaar en ouder, en mensen
van alle leeftijden met hart- en vaatziekten,
longziekten, diabetes, nieraandoeningen en
mensen met weinig afweer, lopen extra risico
om ernstig ziek te worden door de griep.
Daarom biedt de overheid deze mensen een
gratis griepprik. Deze wordt gegeven door de
huisarts. Als u ondanks de griepprik toch de
griep krijgt wordt u daar meestal minder ziek
van.
De artsen vragen u de brief mee te nemen
die u ontvangen heeft en kleding te dragen
waarbij u makkelijk uw bovenarm bloot kunt
maken.

Er zijn in Lettele en Okkenbroek in totaal
1110 loten verkocht. Van de € 2,00 per lot
ontving onze afdeling € 1,50. Hier kunnen
wij weer leuke activiteiten van organiseren.
De rest is voor De Nationale Zonnebloem.
De trekking heeft op 7 oktober plaatsgevonden. Ook dit jaar zijn er helaas geen grote
prijzen gevallen bij ons. Wel zijn er enkele
kleine prijzen gevallen. De volgens ons winnende loten zijn de loten, die eindigen met
de cijfers 153 of 705 of 925.
De prijzen worden uitgekeerd als u het
winnende lot volledig invult en stuurt naar:
NSOF, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 440,
5000 AK Tilburg.
De uitslag is na te lezen op
www.zonnebloem.nl/loterij.

Ontmoeten in eigen dorp
Ontmoeten in eigen
dorp in Lettele organiseert in Kulturhus
De Spil op dinsdagochtenden van 10:00
uur tot 11:30 uur:

• 5 november:
Rummikub- en
kaartochtend
• 19 november:
Sjoelochtend
• 3 december:
Sinterklaas-bingo

Deelname kost
€ 2,50 incl. 2x koffie/
thee, drankje.
Van harte welkom!

Bathmen
Patiënten bij Huisartsenpraktijk Noordijk en Overbeek en Huisartsenpraktijk Apenhuizen
(Looweg 33-D) kunnen zaterdag 2 november 2019
de vaccinatie halen.
Om lange wachttijden te vermijden, kunt u afhankelijk van de eerste letter van uw achternaam
terecht om:
A t/m I 09:00 – 10:00 uur
J t/m R 10:00 – 11:00 uur
S t/m Z 11:00 – 12:00 uur
Heeten
Patiënten bij het Medisch Centrum Heeten (Uilenbroekstraat 82) kunnen donderdag 31 oktober 2019
de vaccinatie halen.
Om lange wachttijden te vermijden, kunt u afhankelijk van de eerste letter van uw achternaam
terecht om:
A t/m H 15:30 – 16:15 uur
I t/m P 16:15 –17:00 uur
Q t/m Z 17:00 – 17:45 uur
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Bestuur Plaatselijk Belang bijna op sterkte
In de zomer hebben wij noodgedwongen
het werk tijdelijk neergelegd. Met drie bestuursleden waren de taken van Plaatselijk
Belang niet goed uit te voeren. Gelukkig
hebben Martin Obdeijn, Frans Hulman en
Thijs Limburg zich inmiddels aangemeld als
bestuurslid. Welkom, daar zijn we heel blij
mee! Omdat we nu weer samen aan de slag
kunnen.
We pakken taken weer op. Hierbij kan je
denken aan het Dorpenplatform, Uitvoeringsagenda Platteland (input leveren voor
de gemeentelijke plannen voor het platteland), afspraken maken met werkgroepen

Oude handnaaimachines gezocht
Wij zamelen handnaaimachines in voor
vrouwen en mannen in de Congo.
Bij voorkeur oude/antieke tafelnaaimachines, maar elektrische zijn ook welkom.
Mensen in Congo kunnen daarmee een
eigen bedrijfje opstarten en dan in eigen
onderhoud voorzien.
Wij halen de machines zelf op en zorgen
ervoor dat de machines gebruiksklaar zijn
voor verzending.

We hebben inmiddels bijna 500 naaimachines opgehaald.

De gever krijgt een foto en een plak
chocola.

U kunt bellen met Thea Bos Pohlmann uit
Raalte, 0572 357 478.

wonen en woon-zorg als vervolg op de
Dorpsvisie en meedenken over de toekomst
van de Linderplas.
Nog één bestuurslid erbij
We zijn nu met zes bestuursleden. Om
taken volledig op te kunnen pakken, zoeken
we een of meer liefhebbers. 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.
Bestuurslid worden, of eens een keer mee
komen kijken wat we eigenlijk doen? Mail
dan naar pb@lettele.nl

Bedankt!
Namens Gered Gereedschap willen
wij u bedanken voor de collecte die
wij in augustus in Lettele hebben
mogen houden. De collecte heeft
een totaalbedrag van € 1660,33
opgebracht, waarvan € 303,45 afkomstig is van donateurs uit Lettele.
We gaan deze weer goed besteden
voor diverse hulpmaterialen voor
het goede doel. Hopende dat wij als
vrijwilliger volgend jaar weer bij u
aan de deur mogen aankloppen voor
een kleine donatie.
Ben Bouwmeester – Vrijwilliger
Gered Gereedschap Lettele.

125 jaar
Nicolaaskerk
Jubileumviering
De Heilige Nicolaaskerk in Lettele werd op
14 november 1894 ingewijd.
Op zondag 17 november om 10:30 uur wordt
een feestelijke eucharistieviering gehouden
om het 125-jarige bestaan van de kerk te
vieren.
De jubileumcommissie nodigt iedereen van
harte uit deze bij te wonen.
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Lettele weer in de startblokken voor
Oostermaetloop
Op zaterdag 30 november is Lettele weer
het centrum van hardlopend Salland. De
Oostermaetloop kent vier afstanden, 1, 2, 5
en 10 kilometer en is een van de tien wintercrosslopen van het Sallands Cross Circuit.
Ook dit jaar geven de Pieten het startschot
aan de honderden hardloopliefhebbers.
Taart en pepernoten
Bij de Oostermaetloop gaat het vooral om
gezelligheid en plezier. Je kunt individueel of in teamverband genieten van de
loopsport. Voor de beste Lettelse dame en
heer, die op het moment in Lettele wonen,
staat een taart klaar. Vandaar de oproep aan
dorpsgenoten zich massaal in te schrijven
voor de Oostermaetloop. Ook de jonge
lopers gaan niet met lege handen naar huis.
Sinterklaas heeft een paar Pieten naar
Lettele gestuurd om te assisteren bij de
Oostermaetloop. Ze nemen extra veel pepernoten mee voor de kinderen. Doe daarom
mee! Laat zien wat je kan!

Schrijf je in
Iedereen kan meedoen aan de 5 of 10
kilometerloop! Individueel of samen met
een team. Voor kinderen tot 9 jaar is er een
speciaal parcours van een kilometer. Jeugd
tot 15 jaar kan meedoen aan de 2 kilometerloop. De starttijden en het inschrijfgeld
vind je op www.sallandscrosscircuit.nl.

Inschrijven kan tot en met 29 november op
www.mijninschrijving.nl of op de dag zelf
bij Kulturhus De Spil.
Meer informatie op www.facebook.com/
oostermaetloop of mail naar:
oostermaetloop@hotmail.com.

Zingen voor jong & oud
Voor kinderen vanaf 6 jaar
Youngest Voices XL zoekt
kinderen vanaf 6 jaar die graag
zingen. De dirigent is Rob van
den Berg, de dirigent van de
Heilige Lebuinusparochie.
De repetities zijn op zondagochtend (niet iedere zondag)
van 10:30 uur tot 11:30 uur in de
kerk van Lettele. Na het zingen
drinken we samen ranja met
wat lekkers. Het koor heeft op
dit moment 13 leden uit Lettele.
Het koor zingt bij de familievieringen. Bij speciale vieringen
zingen de kinderen samen met
het koortje van Schalkhaar.
(Dit is ook het koor Youngest
Voices XL.)
Aan het eind van het schooljaar gaan we als beloning naar
Hellendoorn.
Wij zouden het leuk vinden als
er kinderen komen kijken op de

volgende repetitie. Deze is op
zondag 27 oktober.
Namens het koortje:
Tamar en Mendy
Voor meer informatie: https://
www.heiligelebuinus.nl/vieren/koren#kinderkoor
of mail naar Rob.vandenberg@
live.nl of bel met Bianca Oosterhuis: 0615 644 646.
Dames van alle leeftijden
Weet u dat er sinds enkele
maanden weer een gezellig
dameskoor actief is in Lettele?
Onder de bezielende leiding van
Mariette Bastiaansen zingen
we op de maandagavond in de
basisschool van 19:45 – 21:15
uur. Mariette is muziekdocente
(dekunstvanhetzingen.nl) en
brengt ons naast leuke liedjes
ook stemvorming bij.
Er wordt geen stemtest afgenomen, plezier in het zingen staat

voorop. Het koor zingt een
zeer gevarieerd repertoire. Zo
zijn we op dit moment onder
andere bezig met Mama Mia
van Abba en le Printemps van
Michel Fugain. Maar ook gezellige canons komen voorbij.
Momenteel bestaat onze
groep uit 16 dames uit Lettele,
Okkenbroek en Bathmen.

Als u ons eerst een keertje wilt
horen, dan kan dat al op zondag 3 november in Ons Centrum in Okkenbroek waar we ’s
middags van 15:00 – 15:30 uur
een open les zullen verzorgen
in het kader van voorstellen
van de diverse verenigingen.
Ook daar mag u vrijblijvend
deelnemen aan ons halfuurtje.

Wilt u graag een keertje
meezingen, dat kan. We laten
u graag een keer meegenieten
waarna u de keuze maakt of u
wel/niet met ons verder wilt. U
bent van harte welkom op onze
repetitie op de maandagavond.

Wilt u nadere informatie,
dan kunt u contact opnemen
met Maria Aarnink 0623 240
759, mariaaarnink@live.nl of
Gemma Daggenvoorde 0620
951 649, wgdaggenvoorde@
hotmail.com.
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Nieuwe bestemming voor kerkbeuken

Een beuk met slaap
Van boom naar planken naar folderkast:
mooi hergebruik van de oude beuken die
voor de kerk in Lettele stonden

Onder de luifel van Kulturhus De Spil lag al een hele tijd een stapel
dikke planken. Nu liggen ze er niet meer. Ze hebben inmiddels een
mooie nieuwe bestemming gekregen. De planken waren afkomstig
van de twee oude beuken die voor de kerk stonden. Waarom moesten die oude beuken weg en waar zijn ze terechtgekomen?
DOOR INA LUITJENS

Dat was voor veel mensen wel even
schrikken toen in het najaar van 2015
de twee monumentale rode beuken op
het kerkplein geveld werden. Ze waren
aangetast door zwammen en daardoor
te veel verzwakt om ze te kunnen
behouden.
Met een hoogwerker werden alle
takken verwijderd tot alleen nog maar
de kale stammen overeind stonden.
Deze werden voortvarend in stukken
gezaagd waarna het kerkplein eruitzag
als een ravage. En na het afvoeren van
de resten van de beuken was het vooral
heel erg kaal.
Gelukkig zijn er twee nieuwe bomen
aangeplant, maar voordat deze weer zo
groot zijn als de rode beuken (als ze dat
al worden) zullen we heel wat jaren verder zijn. Henk Haverkamp heeft ijverig
de jaarringen van de beuken geteld en
kwam tot ongeveer 150 jaar.

Stamtafels
Al snel ontstond het idee om een deel
van de boom te bewaren om er stamtafels van te maken voor de Huskamer
van De Spil. Helaas was een deel inderdaad al ingerot. De onderste meters
van de stammen zijn jarenlang gebruikt
als dorpsagenda. Allerlei aankondigingen werden aan de boom gehangen:
met spijkers, schroeven en punaises.
Aan zo’n boom wil je niet zomaar je
dure zaag opofferen. Uiteindelijk is
een stuk stam uit een hoger deel van
de boom, met een lengte van ongeveer
2,5 meter, door Jos Schoorlemmer (van
De Holle) tot dikke planken gezaagd.
Deze planken hebben een aantal jaren
buiten onder de overkapping van De
Spil gelegen. Dit was nodig om het hout
te drogen om vervolgens te kunnen
verwerken. En hoe dikker het hout, hoe
langer dat duurt.

De interieurcommissie
Het duurde zo lang dat er andere tafels
gemaakt waren voor de huskamer van
het Kulturhus. En, zoals dat wel vaker
gaat, blijken tijdelijke oplossingen ook
heel geschikt om deﬁnitief te worden.
Waarom iets veranderen als het goed
is en prima bevalt? Voor het hout
moest dus iets anders bedacht worden.
En daar heeft Kulturhus De Spil een
interieurcommissie met ideeën voor. Ik
kreeg als meubelmaker de eer om deze
plannen uit te voeren. Afgelopen voorjaar kon ik ermee aan de slag. Omdat
er nog steeds risico op spijkers en dat
soort narigheid bestond, wilde ik er niet
al te veel aan zagen en schaven. Maar
met ﬂink schuren kwam er erg mooi
hout tevoorschijn en een paar laagjes
olie deden wonderen voor de kleur.
Op diverse plekken zijn verkleuringen
en tekeningen van donkere en zwarte
lijnen te zien, ook wel ‘slaap’ genoemd,
een aantasting door schimmels. De
slaap was precies de reden dat de twee
beuken geveld moesten worden.

De donkere kringen zijn ‘slaap’ in het hout

Folderkast
Nu hangen er in de hal van Kulturhus
De Spil zes planken, waarop boeken en
spelletjes voor algemeen gebruik staan.
De archiefkast van het Dorpsarchief is
omlijst door de rode beuk. En bij de ingang staat een folderkast, geschikt voor
allerlei aankondigingen: geen spijker of
punaise meer voor nodig.
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Kinderboekenweek oktober 2019
Werkgroep bibliotheek Lettele – Op
woensdagmorgen 9 oktober komen groep 1
en 2 met de juffen Irma en Marjolein in de
Bibliotheek samen met de voorleeskampioen Jinke van de Sancta Maria Basisschool. Er staat een mooie zetel klaar voor
Jinke, de kinderen komen erbij zitten.
Het thema van de kinderboekenweek is
‘reizen’. Het is heel belangrijk dat kinderen
worden voorgelezen en gestimuleerd om
zelf te lezen. Daar wordt in deze week extra
aandacht voor gevraagd.

De kinderen van groep 1 en 2 kunnen nog
niet lezen, maar wel een leuk liedje zingen
over het ABC, het alfabet. Daarna leest
Jinke ons voor uit een boek van Kikker en
Rat die samen op reis gaan. De kleuters zijn
heel stil en Jinke vertelt heel leuk. Ze maakt
goed contact met de kinderen en laat hen
de plaatjes zien. Kikker en Rat zijn samen
op pad, maar Kikker valt en kan moeilijk
verder lopen, hij verlangt nu terug naar zijn
vriendjes. Rat draagt Kikker op zijn rug en
zo gaan ze terug naar de vriendjes, Haas,

Varken en Eend. Zij zijn heel blij dat Kikker
weer bij de vrienden is. Jinke krijgt een
groot applaus en een mooie plaat met alle
duimpjes van de kinderen erop.
Nu ze in de bibliotheek zijn, mogen de kleuters een boek uitzoeken en laten scannen
met hun pasje bij biebjuf Marianne. Met het
boek en de pas weer in de biebtas gaan ze
samen met de juffies terug naar school. Dit
is een plezierige samenwerking tussen de
school en de bibliotheek.

Hallo allemaal,
Ik ben Jinke en ik ben voorleeskampi-

vervolgronde van de nationale voorlees-

oen 2019 van Basisschool Sancta Maria.

wedstrijd.

Zo werd ik voorleeskampioen: ik en nog

Omdat ik voorleeskampioen was, mocht

zes andere kinderen uit groep acht

ik in de bibliotheek voorlezen aan de

zochten een boek uit om voor te lezen.

kleuters uit Kikker en de horizon van

Ik koos het boek Oorlogsgeheimen van

Max Velthuijs. Het boek gaat over rei-

Jacques Vriens. Daarna moest iedereen

zen, want het thema van de Kinderboe-

die meedeed uit groep 8 voorlezen. Ze

kenweek was ook reizen. Ik had van juf

waren allemaal super goed! Ieder-

Irma een knuffel-kikker gekregen om

een had een papier en je kon daarop

mee te nemen bij het voorlezen. In de

iedereen cijfers geven (behalve jezelf

bibliotheek stond een hele grote stoel

natuurlijk!). Ik werd gekozen uit groep

waarin ik moest voorlezen. Er lag ook

acht, dus ik moest het opnemen tegen

een kleed en er stonden nog een paar

degene die gekozen werd uit groep

stoelen. Op het kleed gingen een paar

zeven. Dat was Lenneke, dus dat was

kleuters zitten en ook op de stoelen. Ik

spannend. De jury koos daarna mij als

vond het heel erg leuk!

voorleeskampioen. Als voorleeskampioen mag ik nu meedoen aan de regionale
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Jinke Kemper

Voorleeslunch voor ouderen
Op 4 oktober werd de Nationale voorleeslunch gehouden. In Lettele werd de
voorleeslunch georganiseerd door Diny
Meijerink, Jeanett van der Sta en Erwin
Klein Koerkamp in Kulturhus De Spil. Guus
Huis in ’t Veld las het verhaal voor dat Maarten Spanjer speciaal voor de voorleeslunch
schreef. Het verhaal heet ‘Godfried vermist’
en speelt zich af in het jaar 1969 in Amsterdam.
Thilly de Waal – De tekst begint met de
woorden: ‘Wat zullen we nou krijgen? Vera,
heb jij aan dat ding zitten kloten?’ Leo is
boos want de tv is stuk en dan kan hij de

voetbalwedstrijd van Ajax-Beneﬁcia niet bekijken. Ze lezen die dag op een aanplakbiljet
in het park: ‘Kat Vermist’. De kat luistert
naar de naam Godfried, heeft witte bef met
een zwarte vlek, het is een gecastreerde
kater. Beloning voor de vinder: honderdvijftig gulden. Dat is de prijs voor een tweedehands televisie! Leo bedenkt het plan om
hun eigen kater genaamd Einstein te laten
castreren en hem een likje verf op zijn witte
bef te geven, zodat hij zou lijken op de kater
Godfried. Hij belde de Poolse familie om
te vertellen dat de kater gevonden was. Bij
ontvangst van het geld zag de mijnheer van
de Poolse familie dat het een andere kater

was. De briefjes van honderdvijftig gulden
werden snel teruggepakt. De nep-kater
werd boos de deur uitgegooid, samen met
de baas van Einstein.
Het was een grappig verhaal en iedereen
luisterde aandachtig.
Na het voorlezen kwamen de ‘lief en
leed’-verhalen uit 1969 ter sprake van
de dorpsgenoten. Het was een gezellige
bijeenkomst. Anton vertelde een verhaal uit
die tijd. Hij ging toen met de bus naar een
voetbalwedstrijd in Parijs. Bij het instappen
had een echtpaar ruzie en maakten een
hoop kabaal. De een vervolgde de reis in een
andere bus. Zo hoor je nog eens wat!

Wie kleurt de kleurplaat?
Deze prachtige kleurplaat is getekend door Isis Somsen, speciaal voor
De Letter. Isis tekende ‘De kunstenaar in haar Atelier’.

een verrassing. Vergeet niet je naam en je leeftijd erop te zetten.
Dus knip hem uit, en kleuren maar! Ook grote mensen mogen kleuren!

Alle kinderen die de kleurplaat kleuren en in de brievenbus stoppen bij
Irene Kleine Koerkamp (Bathmeneseweg 28, tegenover school), krijgen

De volgende keer willen we wel weer een mooie kleurplaat. Wie tekent
voor De Letter een mooie kerststal?

Naam:

Leeftijd:
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SPECIALIST IN VERF, BEHANG, VLOEREN,
GORDIJNEN EN RAAMDECORATIE
Boxbergerweg 82, 7412 BG Deventer,
Tel.: 0570 - 61 37 30
www.vanmourik-verfenwand.nl
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Plantdag Proeftuin Lettele
Tussen tennisbaan, voetbalveld en het bos
wordt sinds dit jaar gewerkt aan Proeftuin
Lettele. Een natuurrijk voedselproducerend terrein, ook bedoeld voor educatie
en om kennis en ervaring op te doen. De
grond wordt daarvoor langjarig gepacht
van Stichting IJssellandschap.
De bedoeling is dat er een paar koeien of
kalveren komen te grazen, gecombineerd
met notenteelt (waaronder walnoten en
hazelaars) en een voedselwal (houtwal
met meerdere lagen van voedselbomen,
-struiken en kruiden). Dit voorjaar is
begonnen met de uitvoering: er is onder
andere kruidenrijk grasland ingezaaid
(gezond en voedzaam voor de koeien, maar
ook voor de bodem en voor wilde insecten),
een strook met akkerbloemen en er zijn
hazelaars aangeplant.

Dit najaar wordt er door Unicom-Oost een
poel gegraven: leefgebied voor vochtminnende planten, amﬁbieën, drinkplek voor
vogels, insecten en kleine zoogdieren.
Oude kaarten
Op oude kaarten is te zien dat er lange
tijd (in ieder geval tot in de jaren 50) een
houtsingel heeft gelopen aan de noordzijde van de akker en een voetpad aan de
oostzijde, langs de bosrand. De houtsingel
wordt in ere hersteld en vooral gevuld
met eetbare bomen en struiken. Ook het
voetpad komt terug. Vooralsnog loopt het
naar de voedselwal, maar misschien dat er
in de toekomst ook een aftakking het bos
in kan komen, om de route aan te sluiten
op Krange op de Weg.

Dit is de situatie in 1993. Dit beeld hebben we gevonden
op vanTopotijdreisl.nl

Meehelpen met bomen en struiken planten
Op zaterdag 30 november worden de
bomen en struiken geplant. Het gaat
om een behoorlijk groot aantal, dus we
kunnen daarbij wel wat hulp gebruiken.
Zin om mee te helpen? Welkom! Er wordt
gezorgd voor koffie, thee, broodjes en
soep. Welkom vanaf 10:00 uur. Kun je alleen
’s middags (of alleen ‘s ochtends)? We zijn
waarschijnlijk de hele dag bezig. Wil je
meehelpen, laat het dan even weten, zodat
we een beetje weten op hoeveel mensen we
kunnen rekenen: info@landenkeuken.nl
Vragen of opmerkingen? Benader een van
de initiatiefnemers: Maurice Westerbeek –
0636 044 626, Rick Huis in ’t Veld 0616 916
828 of Michiel Bussink 0652 074 978. Of
mail naar info@landenkeuken.nl.

Dit is de situatie nu. Dit beeld komt van GoogleMaps
Het gebied van de proeftuin is donkergroen.

Onze beukenboom
Het kerkbestuur – Hij stond er weer prachtig bij deze zomer, de
beukenboom op de hoek van de pastorietuin en het kruispunt.
Zoals bekend is de boom aangetast door een zwam en dit is al jaren
een zorgelijk aspect. Daarom laat het kerkbestuur regelmatig onderzoek doen naar de conditie van de beuk.
De uitslag van het onderzoek dit voorjaar laat zien dat er de eerste
twee jaar geen drastische maatregelen genomen hoeven te worden.
Maar we hopen natuurlijk nog veel langer te mogen genieten van de
beuk, die zo beeldbepalend is voor ons dorp.
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Oogstfeest in de dorpsbongerd
21 september 2019

Foto’s: Yvonne Haaxman

Oogstfeest & Dorpsdiner
Voedselmarkt, creatieve oogst van eigen
bodem en een dorpsdiner van lokale
gerechten. De opkomst was goed, de zon
scheen, gezelligheid alom. Het was een
geslaagde dag in de dorpsbongerd
van Lettele. Tot volgend jaar?!

Honing van imker Jaap Borren

Fruitdeskundige Jansen Maneschijn
geeft nuttige tips over appels en peren.

Jam en houten uilen van Betsie en
Harry Jansen

Wijn uit De Oude Molen
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Lekkere saté bij het dorpsdiner

Kalebassen van Gerard Lorkeers

Muzikaal
vermaak door
Jonneke Siebrand

Smikkelen aan lange tafels in de nazomerzon
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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

Wist u dat...
• de AED nu daadwerkelijk verplaatst
is naar de gang voor de kleedkamers,
bij de deur aan de trainingveldzijde?
De reden dat we de AED verplaatsten
is dat deze altijd goed toegankelijk is
voor de ﬁtness en tijdens trainingen
van de voetbal. De nieuwe locatie is
middels borden duidelijk aangegeven
en is ook nog steeds via de hoofdingang bereikbaar.

• de traplift geïnstalleerd is?
Door de traplift is de ﬁtness ook toegankelijk voor de moeilijk terbeners.
De aanschaf is mede geﬁnancierd
door de gemeente Deventer en Antvelink Sportfysiotherapie.
• enkele vrijwilligers van het Kulturhus een bezoek hebben gebracht aan
het gemeentehuis?
Eind september was de gemeente-

raad van Deventer te gast in Kulturhus De Spil. De raadsleden waren
aanwezig van halverwege de middag
tot in de avond en werden hartelijk
ontvangen door onze vrijwilligers.
Daarop werden de vrijwilligers die
geholpen hadden, uitgenodigd voor
een tegenbezoek. Ze werden ontvangen door burgemeester Ron König en
kregen een rondleiding van gemeenteraadslid Lida Zegel-van Tiel.
• Kulturhus De Spil een nieuwe voorzitter krijgt?
Onze huidige voorzitter Guus Huis in ’t
Veld neemt met ingang van het nieuwe
jaar afscheid. Binnenkort wordt bekendgemaakt wie de nieuwe voorzitter
wordt van Kulturhus De Spil.
• het nieuwe reserveringssysteem
momenteel wordt uitgetest?
Er zitten in het nieuwe systeem veel
verbeteringen ten opzichte van het
huidige systeem. Dat zal ons en u het
leven een stuk eenvoudiger maken.
Met dit systeem worden de reserveringen automatisch op het publicatiebord (Narrow Casting) getoond.
• De piano op slot is en de sleutel aan
de bar te verkrijgen is?
We willen voorkomen dat er onbenullig wordt omgegaan met de piano.
Maar we willen onze muzikanten
natuurlijk niet ontmoedigen. Daarom
kan iedereen die kan pianospelen de
sleutel vragen aan de bar om haar/
zijn muzikale talenten ten gehore te
brengen.

Kulturhus De Spil zoekt
(betaalde) schoonmakers
Kulturhus De Spil mag zich verheugen op steeds meer bezoekers. Meer bezoekers,
en dus meer activiteiten, leiden ook tot meer 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. In overleg kunnen we tot een persoonlijke invulling komen van het
werk. Voor dit werk geven wij een ‘marktconforme’ ﬁnanciële vergoeding. Inlichtingen bij Guus Huis in ’t Veld, 0570 551 614.

Officiële
opening
SpilSpeelbos
Deze zomer hebben de kinderen van Lettele
het Spilbos ingewijd als SpilSpeelbos. Er
wordt naar hartenlust gespeeld. De pomp
is populair en natuurlijk worden er hutten
gebouwd. Half oktober zijn nog wat elementen toegevoegd zoals een autoband aan een
lang touw. Heerlijk zwieren en zwaaien.
Tijd om het Spilbos officieel te openen met
een feestje, voor iedereen in Lettele en voor
iedereen die op een of andere manier heeft
bijgedragen aan het Spilbos.

Dit feestje gaan we vieren op:
zaterdag 9 november
van 16:00 tot 18:30 uur.
Op het programma staat:
• muziek van More Music Orkest;
• een officiële openingshandeling;
• een rondleiding door het bos met
speel-verrassingen door de kinderen;
• een drankje en een knabbeltje;
• en… erwtensoep met roggebrood en
worst (thuis alleen nog een toetje eten).
Komt allen!
In verband met de soep willen we graag weten op hoeveel mensen we moeten rekenen.
Wilt u een e-mail sturen naar
info@kulturhusdespil.nl en vermelden met
hoeveel volwassenen en kinderen u komt?

InteraktContour
in De Spil
Elke dinsdag van 9:00 tot 16:30 verzorgt
InteraktContour in de Oostermaet en in
de sportzaal dagbesteding voor mensen
die problemen ervaren als gevolg van een
niet-aangeboren hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersentumor.
Wij heten ze van harte welkom in Lettele
en wensen ze een prettige besteding van de
dinsdagen in het Kulturhus.
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Muziek maken is mooi, samen muziek maken is nog mooier

More Music Orkest: klinkt
als muziek in de oren
We kennen ze vast allemaal nog wel, de fanfare Beatrix. Een paar jaar geleden ging deze vereniging onder de nieuwe naam More Music Orkest verder. De naam was niet de enige verandering, maar er werd
ook een geheel nieuwe koers gekozen. Hoog tijd om eens een kijkje te gaan nemen of eigenlijk, lekker
te luisteren naar hun muziek.
DOOR LUCIA VAN KRUIJL

Op maandagavond in De Spil, kun je het niet
missen, de muziek wijst vanzelf de weg naar
de enthousiaste leden van het More Music Orkest (MMO). Wekelijks zijn ze samen druk aan
het repeteren met nieuwe nummers of oude
nummers die nog wat bijgeschaafd moeten
worden. Samen met Duco en Roy duik ik even
in de muziekwereld van nu.
Lekker samen muziek maken
De vereniging draait goed met 17 leden in het
orkest en 15 leerlingen. Ze komen uit Lettele,
Okkenbroek en andere omliggende dorpen.

‘Lekker samen muziek maken dat is toch veel
leuker dan in je eentje’, zegt Duco. ‘Onze jongste lid is Adèle, nog maar 6 jaar en het oudste
lid is de 77-jarige Evert. Zo zie je maar, muziek is niet aan leeftijd gebonden. Iedereen
kan meedoen’. ‘Natuurlijk kunnen we altijd
nog nieuwe leden gebruiken’, zegt Roy glimlachend. ‘We zijn nog op zoek naar een pianist,
een drummer en ook naar gitaristen die elektrisch gitaar of basgitaar willen spelen. Hoe
groter het orkest met verschillende instrumenten hoe mooier het wordt, toch?’
‘Op dit moment hebben we al aardig wat personen die een blaasinstrument bespelen zoals
trompet, hoorn, saxofoon, bariton en trombone naast het slagwerk van Roy niet te vergeten. Maar nieuw is ook dat we onze eigen zangeres Marleen Rodijk in ons midden hebben.
Daar zijn we superblij mee. Zij is ondertussen
toegelaten tot het conservatorium, we hebben
dus niet zomaar een zangeres in ons midden.
Natuurlijk zou het geweldig zijn om er nog 2 à
3 zangers of zangeressen bij te hebben.’
Een nieuw repertoire
Niet alleen de naam is vernieuwd, maar ook de
muziekkeuze. Waar eerst vooral fanfaremuziek op het repertoire stond, kunnen we nu genieten van lichte popmuziek, ﬁlmmuziek, van
bekende nummers uit de jaren zeventig tot en
met de dag van vandaag. En ja soms ook een
stukje hardrock. ‘Het is belangrijk dat de le-
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den lekker muziek kunnen maken waar ze plezier
in hebben en dat het tegelijkertijd herkenbaar is
voor het publiek. Want we hebben natuurlijk ook
diverse optredens per jaar’.
Najaarsconcert
We hebben al twintig jaar Bert Sleumer als onze
vaste dirigent. Het voordeel is dat Bert ons allemaal door en door kent en met ons is meegegaan
toen wij een hele andere koers zijn ingeslagen.
Dat is ﬁjn en vertrouwd.
Ondertussen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het najaarsconcert De Magie van
Muziek op 16 november in Ons Centrum in Okkenbroek. In december geven we ons eerste Kerstconcert in de Nicolaaskerk in Lettele. Het is leuk om
op te treden en zo de muziek met het publiek te
kunnen delen.
Muziek voor kinderen
In samenwerking met Muziek Netwerk Salland en
de beide basisscholen in Lettele en Okkenbroek
verzorgt MMO de muzieklessen voor de groepen
5, 6 en 7. Kinderen leren noten lezen en kunnen
zelf uit een aantal instrumenten kiezen. Na 20
weken les van de eigen muziekdocenten, worden
de lessen afgesloten met een prachtig concert.
Daarna kunnen ze ervoor kiezen om door te gaan
met muzieklessen bij de docenten of zich als leerling bij MMO aan te sluiten. Duco: ‘We hopen op
deze manier kinderen te laten ervaren hoe leuk
het is om zelf een muziekinstrument te bespe-

len. Samen muziek maken geeft zoveel plezier en
motiveert om door te gaan. De wetenschap heeft
ontdekt: muziek maken maakt slim. Maar dat zijn
ze natuurlijk al in onze dorpen! Daarvoor hoeven
we het dus niet te doen, maar we zien wel dat kinderen er echt plezier in hebben om samen muziek
te maken.’

More Music
Orkest tijdens de
repetie

Lid worden
Iedereen kan lid worden van MMO, kind of volwassene en of je wel of geen instrument speelt.
Ook als je alweer geruime tijd niet op je instrument hebt gespeeld en dit weer wilt oppakken.
Natuurlijk kan de keuze ook op een ander instru-

‘MMO verzorgt ook
muzieklessen.’
ment vallen. Wij hebben onze eigen docenten bij
wie je de lessen kunt volgen. Als je via ons lessen
neemt geeft dat veel voordelen, je kunt een stuk
goedkoper de lessen volgen en je krijgt een instrument naar keuze in bruikleen. Zo hoef je zelf geen
instrument aan te schaffen en kun je thuis oefenen. Via de gemeente worden de lessen voor kinderen deels gesubsidieerd. Door de verschillende
acties en optredens die wij houden, kunnen we
het lidmaatschapsgeld en de lessen voor zo weinig mogelijk geld aanbieden.’ Lees verder op de
volgende pagina.
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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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Sponsoracties
‘Eens in de acht weken halen wij oud papier op en
één keer per jaar oud ijzer. Daarnaast levert de verhuur van onze muziekkoepel een leuk bedrag op
en niet te vergeten onze bekende bloemenactie in
mei. Daarnaast kun je al voor € 5 per jaar donateur
worden. Donateurs kunnen dan gratis ons voorjaars- en najaarsconcert bijwonen. Met deze acties
kunnen we de kosten laag houden zodat voor iedereen muziek leren en maken toegankelijk is.’

Dat is een prachtig doel! Want wat is het leven
zonder muziek?
Jane Austen, de bekende schrijfster zei hierover
‘Zonder muziek zou het leven leeg voor me zijn’ en
Hans Christian Andersen, de sprookjesverteller
schreef: ‘Waar woorden tekortschieten, spreekt
de muziek’. Met het lied van ABBA, ‘Thank you for
the music’, werd de repetitieavond van het More
Music Orkest heel toepasselijk afgesloten.

Voor informatie kunt u de website bezoeken: www.moremusicorkest.nl. Daar vindt
u ook hoe u met ons in contact kunt komen.
Voor in uw agenda:
• 9 november 2019, 16:00 uur:
Opening van het SpilSpeelbos (zie ook
pagina 23, Kulturhus De Spil).
• 16 november 2019, 20:00 uur:
Najaarsconcert De Magie van Muziek,
Ons Centrum in Okkenbroek
• 13 december 2019, 19:00 uur:
Kerstconcert, Nicolaaskerk in Lettele

(advertenties)

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
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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Zesendertigste Lettelse Revue

Origineel, Ontregelend en Onverwachts
De Lettelse revue van 2020 lijkt nog gruwelijk ver weg.
Want zeg nou zelf: ben jij al bezig in je hoofd met de
tweede helft van januari en begin februari? Waarschijnlijk niet, of je moet een bijzondere gebeurtenis gepland
hebben zoals een bruiloft of een ander groot feest. Of
heb jij nu al de revue 2020 in de agenda staan als bijzondere gebeurtenis? Waarschijnlijk niet, of beter gezegd,
nog niet. Want dat gaat veranderen binnenkort!

Gerard Huis in ‘t Veld - Alles en iedereen
rond de revue, dat is toch algauw een
mannetje/vrouwtje of dertig, hebben de
revue-avonden al met grote letters in hun
digitale agenda of achterin hun ouderwetse papieren agenda gezet. Misschien ook
nog op hun Gerardus Majellakalender!
Het wordt – nu de bladeren gaan vallen –
de hoogste tijd dat de revue-club uit de
zomerslaap ontwaakt en zijn winterkostje
bij elkaar gaat scharrelen. Inmiddels wordt
er al heel wat afgescharreld! Ideeën, grappen en grollen vliegen over en weer in de
groepsapp. Soms worden een paar ideeën
bij elkaar op een grote hoop geveegd om
het daar te laten broeien en gisten. Een
bétje mest erbij, nog wat zorg en aandacht,
en zo ontstaat iets nieuws.
Natuurlijk zien we ook veel op internet
voorbijkomen. Filmpjes op Youtube zijn
een onuitputtelijke bron voor ideeën. Want
zoals ze vroeger zeiden: ‘de humor ligt op
straat’, kun je nu beter zeggen: ‘de humor
ligt op internet’. Het gaat ons daarbij niet
om het ‘jatten’ (alhoewel, beter goed gejat
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dan slecht verzonnen). Zo’n idee leidt tot
nieuwe ideeën en stukkies. Dan ben je toch
weer origineel, want dat proberen we wel
met elkaar te blijven. En laat dat nu door
de jaren heen de kracht van de Lettelse
revue zijn: Origineel, Ontregelend en Onverwachts – de drie OOO’s van de Lettelse
revue.
Hejternoa?

Dus als je dit leest, dan krijg je er natuurlijk
gruwelijk veel zin in: #Noaazinan! Maar
op dit moment lijkt er nog gin hoast bie
en denk je lekker belangrijk. Tuulk! Maar
let op: wel vernemstig blijven, waar-oe en
goed uutkiekn, want binnenkort moeten de
sökken d’rn in!
Met andere woorden: Hejternoa? Want de
voorverkoop komt eraan.
Hejternoa? Nou, wij van de revue nog niet
helemaal. Want de revue staat nog niet
goed in de steigers. Is dat verontrustend?
Nee, nog niet, want dat is elk jaar om deze
tijd hetzelfde.
Hejternoa? Maar daar komt binnenkort

verandering in want de kledingdames en
de decorbouwers gaan binnen twee weken
deze vraag stellen aan de schrijvers: Hejternoa? Kunnen wij voor jullie al kleding
verzamelen en decors gaan ontwerpen?
Hejternoa? Marjet Boksebeld vraagt al
naar de titel van de revue om alvast na te
kunnen denken over het ontwerp van het
toegangskaartje.
Hejternoa? Fien Klein Koerkamp en
Bernadette te Boekhorst gaan sponsoren
vragen of ze al weten of ze ook dit jaar
weer zo ruim de revue willen sponsoren.
En vragen tegelijkertijd nieuwe sponsoren,
die ook hun bijdrage aan de revue willen
leveren. (Brengt dit je op goede gedachten?
Vraag meer informatie bij bernadette-revue@
hotmail.com.)
Hejternoa? Op elke dinsdagavond, oefenavond, stelt regisseur Hiltina deze vraag
aan de spelers als ze nog rustig aan de
koffie het Lettels nie-js en roddels zitten
door te nemen.
Hejternoa? Ook nu weer zit de redactie van
De Letter mij achter de vodden aan omdat

Lettels
vergeetwoordenboek:

de H
Voor de H van de lijst met Lettelse vergeetwoorden ben ik samen met Annie Zwiers koffie gaan
drinken bij Gerrit en Riek Daggenvoorde.
De Revue mailde een woord aan de redactie.
We hopen dat nieuwe én oude Lettelenaren deze
woorden weer dagelijks gaan gebruiken.

ik weer bijna te laat ben met het aanleveren van dit stukje.
Hejternoa? Dat vraag ik me nu al schrijvend ook af als ik naar buiten kijk en het
zonnetje nu eindelijk probeert door de
wolken heen te breken.
Hejternoa? Ja! Hejternoa! Dat is dus de
titel van de zesendertigste Lettelse revue.
Hejternoa? Ja? Pak dan je agenda en schrijf
een paar dingen op!
Kaartverkoop en regels
Start Kaartverkoop 36e Lettelse revue op
zaterdagmorgen 14 december om 10:00
uur stipt. Natuurlijk bij Erwin! Binnenenbuitenspeelgoed, Bathmenseweg 22. Je
kunt kaarten kopen in de winkel tijdens
de openingsuren en vanaf maandag 16
december ook online via de website www.
binnenenbuitenspeelgoed.nl. De kaartjes
blijven onverminderd goedkoop: zeum (7)
euro slechts.

• voor zowel de kaartverkoop aan de toonbank alsook de internetverkoop geldt de
regel maximaal 10 kaarten per persoon;
• er is een mogelijkheid om kaartjes op
te laten sturen, dit kost 2 euro extra;
• kaarten die gereserveerd zijn (nog
niet betaald) moeten binnen 2 dagen
afgehaald zijn, anders gaan ze weer in
de verkoop;
• telefonisch bestellen van kaarten bij
Binnenenbuitenspeelgoed.nl of via de
organisatie van de Lettelse revue is
niet mogelijk.
Klinkt streng maar is tegelijkertijd ook
logisch gezien de snelheid waarmee de
kaarten de deur uitvliegen!
Wees er snel bij, want vorig jaar waren
vier van de zes voorstellingen heel snel
uitverkocht! En doe dat dan ook, want wij
maken zowel in als buiten Lettele tegelijkertijd bekend dat de kaartverkoop op 14
december begint.

De spelregels zijn inmiddels wel zo’n beetje
bekend. De belangrijkste regels zijn:

Hejternoa? Tegen de tijd van de uitvoeringen zeker!

Data opvoeringen
Hejternoa? Schrijf dan nu alvast in je agenda wanneer de zeum voorstellingen
worden uitgevoerd.
Natuurlijk als vanouds bij Café Spikker, aanvang 20:00 uur stipt.
• Vrijdagavonden: 24 januari – 31 januari – 7 februari
• Zaterdagavonden: 25 januari – 1 februari – 8 februari
• Matineevoorstelling zaterdagmiddag 1 februari 14:00 uur

haene
• haan
haenentred
• klein beetje, heel iets
hejternoa?
• Ben je zo ver? Ben je er klaar voor? Hè, hè!
besten heerd
• mooie kamer
heisteren
• stoeien, drukte maken, elkaar plagen en uitdagen
Wat he’j toch te heisteren? Wat is er aan de hand?
helle
• hel
hellig
• kwaad, boos
Hellig as n’ spinnenkop.
hemelwörmpie
• lieveheersbeestje
hemp
• hemd
Wie het ’t eerst vernemp, hef ’t zelf in ’t hemp: wie
het ’t eerste ruikt, heeft zijn eigen gaatje gebruikt.
hènig
• rustig, kalm
hènig an: rustig aan
henneweertje
• retourtje
himmoa, hillemoa
• helemaal
hoendergat
• luikje waardoor de kippen naar binnen en buiten
gaan
honnebloem, hondebloem
• paardenbloem
huushenne
• iemand die veel thuis zit
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 I of J?
Mail de redactie: redactie.deletter@gmail.com.
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Paddenstoelener enorm veel prach--
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COLOFON
39e jaargang • Nr. 2
oktober 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
• José Disselhorst
• Yvonne Haaxman
• Gerard Huis in ‘t Veld
• Lucia van Kruijl
• Ina Luitjens
• Ben Verwoolde

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.
05 november
06 november
09 november
12 november
16 november
17 november
19 november
26 november
26 november
29 november
29 november
30 november
02 december
03 december
10 december
13 december
16 december
17 december
17 december
21 december

Ontmoeten in eigen dorp; rummikub- en kaartochtend
KBO; hulphond Nederland
Opening Spilbos
Handwerkcafé dinsdagavond
MMO Najaarsconcert de magie van muziek
Nicolaaskerk Lettele, plechtige jubileumviering
Ontmoeten in eigen dorp; gezellige sjoelochtend
Spreekuur Sociaal Team
Handwerkcafé dinsdagavond
Tienerwerk greppeltocht
Samen eten
Oostermaetloop 2019
Met de Zonnebloem naar Intratuin
Ontmoeten in eigen dorp; sinterklaas-bingo-ochtend
Handwerkcafé dinsdagavond
Kerstconcert Nicolaaskerk Lettele
KBO kerstmiddag
Zij-Actief, kerststuk maken
Ontmoeten in eigen dorp; gezellige kerstochtend
Kerstviering met RTV oost

Nummer 3 | december 2019
Nummer 4 | februari 2020
Nummer 5 | april 2020
Nummer 6 | juni 2020
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Sluitingsdatum kopij

Bezorging

ma 2 dec.
ma 27 jan.
ma 30 mrt.
ma 1 jun.

wo 18 dec.
wo 12 feb.
wo 15 apr.
wo 17 jun.
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Fotograﬁe:
• Yvonne Haaxman
• Irene Kleine Koerkamp
• Lucia van Kruijl
• Diny Meijerink
• Wilma Schepers
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:
Willy Kleine Koerkamp
E: info.deletter@gmail.com
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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,ĞĞŌƵŝĞƚƐŐƌĂƉƉŝŐƐŵĞĞŐĞŵĂĂŬƚ͕ŽĨŝĞƚƐĞƌŶƐƟŐƐ͕ŽĨǁŝůƚƵŝĞƚƐ
ŽŶĚĞƌĚĞĂĂŶĚĂĐŚƚďƌĞŶŐĞŶ͍^ƚƵƵƌƵǁǀĞƌŚĂĂůŝŶ͊KŽŬǌŝũŶǁŝũ
ŶŝĞƵǁƐŐŝĞƌŝŐŶĂĂƌĚĞŽŶĚĞƌǁĞƌƉĞŶǁĂĂƌŽǀĞƌƵŐƌĂĂŐŝĞƚƐǌŽƵ
ůĞǌĞŶŝŶĞ>ĞƩĞƌ͘>ĂĂƚŚĞƚŽŶƐǁĞƚĞŶ͊

DĂŝů͗ŝŶĨŽͲĚĞůĞƩĞƌΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

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

www.drukkerijevers.nl
Pastoorsdijk 3
7433 DK Schalkhaar
tel. 0570 - 62 18 77
info@drukkerijevers.nl
NUMMER 2 • OKTOBER 2019 •

• 31

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

