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Fijne feestdagen en een
gelukkig 2020
In de ene na de andere Lettelse voortuin gaan
de lichtjes aan. Langzaam wordt Lettele
ondergedompeld in een warme gloed. Het is
bijna Kerstmis.
Eind november hadden we een voorproefje
van het lichtjesfeest. Op een mooie avond was
de Nicolaaskerk prachtig uitgelicht ter ere van
het 125-jarig bestaan van de kerk. Veel mensen
namen daar foto’s van. Op de cover vindt u een
mooi exemplaar.
In deze De Letter het laatste artikel in de serie
over oud (worden) in Lettele. Het was goed om
ons in dit onderwerp te verdiepen. We hebben
veel mooie verhalen gehoord, die we, jammer
genoeg, lang niet allemaal hebben kunnen
opschrijven.

Ter gelegenheid van 125 jaa
r Sint
Nicolaaskerk was de Lett
else kerk
mooi aangelicht. Veel dor
psgenoten
namen de gelegenheid te
baat om
fraaie foto’s te maken.
Deze foto en de cover-foto
zijn
gemaakt door Patricia Zw
eerus.
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December is de maand van feesten en Sinterklaas was ook in het land. Bij Kies-je-kado
van Erwin Kleine Koerkamp hebben ze dat
geweten. Al vanaf de zomer staat daar alles
in het teken van Kies-je-Sinterklaas-kado.
Yvonne Haaxman nam een kijkje en vertelt het
verhaal over de meer dan 10.000 cadeautjes
die werden ingepakt en rondgestuurd.
Sinterklaas zorgde voor veel opwinding bij
de kinderen. Sommigen knapten bijna uit
hun velletje van de spanning. Gelukkig kwam
het allemaal goed en werden alle cadeautjes
gevonden.
Zo ondertussen is het ook bijna 2020. Oud en
Nieuw staat voor de deur. Dit jaar organiseren
de VVL, HVL en Kulturhus De Spil samen een
nieuwjaarsbijeenkomst. Op zaterdagavond
4 januari is iedereen welkom om 20.00 uur in
De Spil.
De redactie van De Letter wenst u heel ﬁjne
feestdagen en een nieuw jaar vol mooie gebeurtenissen waar we in De Letter verslag van
kunnen doen.
Namens de redactie,
Wilma Schepers, hoofdredacteur

Agenda en colofon
Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst
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Oud (worden) in Lettele

Samen koffie drinken
in Lettele
Voor dit artikel over oud (worden) in Lettele schuif ik op dinsdagochtend aan bij
Ontmoeten in eigen dorp in Kulturhus De Spil. De ochtenden worden georganiseerd
door ZGR (Zorggroep Raalte) en een groep vrijwilligers uit Lettele. Dan denk je: dat
is voor oudjes, daar hoor ik niet bij. Niets is minder waar. Het is gewoon gezellig, en
daar gaat het om.

DOOR WILMA SCHEPERS

Er klinkt een gezellig geroezemoes als ik op dinsdagmorgen tegen halfelf de Koerkampshoek in
Kulturhus De Spil binnenstap. Aan een lange tafel zitten zo’n 25 ‘Lettelenaren-op-leeftijd’. Ze zijn
gekomen voor ‘Ontmoeten in eigen dorp’. Ik schuif
mijn stoel aan en raak al snel aan de praat. Over
wie ik ben en wat ik kom doen (een artikel voor De
Letter schrijven). En natuurlijk mijn wedervraag:
wie mijn buurvrouwen zijn en wat zij komen doen.
‘Koffiedrinken’, is het antwoord van Mini Strunk,
Sia Kleine Koerkamp en Annie Marsman. En bijpraten.

‘Voor het koffiedrinken
kun je onaangekondigd
binnenlopen.’
En bingo spelen natuurlijk. Irma Nijenkamp medewerker welzijn van ZGR leidt de Sinterklaasbingo.
Al snel is het stil en hoor je alleen nog het opnoemen van de getallen en het verschuiven van de
schuifjes. Ik doe mee en merk dat het spelletje nog
aardig wat concentratie en oplettendheid vraagt.
Vrijwilliger Diny Meijerink rijdt de kar rond met cadeautjes. Verpakt in Sinterklaaspapier. Iemand zet
een Sinterklaasliedje in, een enkeling zingt mee.
Deze keer wordt er samen gegeten. Dat gebeurt een
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enkele keer, bij een speciale gelegenheid. Voor het
koffiedrinken kan iedereen onaangekondigd binnenlopen, maar voor het eten moet je je opgeven.
Het eten is smakelijk en de sfeer is gemoedelijk.
Één keer in de twee weken
Terwijl we zitten te eten, vraag ik: komen jullie
graag naar de koffieochtend van Ontmoeten in eigen dorp? ‘We komen vooral voor de activiteitenochtend, die is een keer in de twee weken’, vertellen
mijn tafelgenoten. ‘Om elke week te komen is een
beetje teveel van het goede.’ Het is ook niet zo dat
ze het nodig hebben. Ze hebben bezigheden genoeg
en zijn ook nog heel zelfredzaam. Maar het is leuk
om elkaar te zien en te spreken. Iedereen kent hier
iedereen. Dat maakt het vertrouwd’.
Natuurlijk is er alle vrijheid, begrijp ik later van

Electronische bingo!

Koffie drinken, bijkletsen en aan de bingo

Irma. De mensen moeten nog wat wennen. Voorheen heette het dagbesteding en het idee was dat je
daar pas naartoe ging als je om een of andere reden
meer zorg nodig hebt. Van dat idee wil ZGR nu juist
af. Ontmoeten in eigen dorp is voor iedereen die
het leuk vindt om mee te doen. Oud, en ook jong.
Mijn tafelgenoten vinden het prettig te komen als
ze zin en tijd hebben. Aan de andere kant, begrijp
ik, weet je dat het voor de anderen leuker is als je
ook komt. Dus doe je een beetje je best om er te zijn.
Napraten
Ik praat nog even na met Diny Meijerink, Hanna
van Ark, Diny Borren en Rita Wiggers. De koffiedrinkers zijn allemaal ruim boven in de 80. Diny
Meijerink is vrijwilliger. De vrijwilligers organiseren de ochtenden en bedenken de activiteiten.
Irma draait als vaste medewerker mee om zorg te
kunnen verlenen als er mensen zijn die meer zorg
nodig hebben.
‘Over tien jaar kom jij koffiedrinken en kom ik als
vrijwilliger, grap ik tegen Diny. ‘Want dan ben ik 74
en jij 82.’ Zo gaat dat wel, begrijp ik. De generaties
nemen elkaar mee. ‘40 jaar geleden heb ik de Peuterspeelzaal opgericht’, vertelt Diny, ‘en nu werk ik
met de ouderen. Ik vind het mooi om zo in de gemeenschap bezig te zijn.’
‘Maar vroeger was het toch wel echt anders’, vertelt
Rita. ‘Toen was het niet gewoon dat je vrijwilligers-

werk deed. Als je trouwde, dan kwam je thuis te zitten en was er niks. Al die activiteiten zijn pas veel
later gekomen.’
‘En de zorg voor de ouderen’, vraag ik, ‘hoe ging
dat dan?’ De jongeren die op de boerderij gingen
wonen, brachten hun ouders naar het eind, begrijp
ik. ‘Of ze gingen al met hun 65ste naar het bejaardenhuis’, zegt Hanna. ‘Dat gebeurde in de jaren 50.
De mensen waren nog heel kwiek als ze naar Het
Dijkhuis gingen. Nu kun je er pas terecht als je helemaal niks meer kunt. Je bent nu veel meer afhankelijk van mantelzorgers.’

‘Een beetje op elkaar letten,
of het zelfstandig wonen niet
te zwaar wordt.’
‘En van de professionele hulp’, zeg ik dan. ‘Want
er komt een moment dat je wel zorg nodig hebt en
dan kun je via Irma makkelijk aankloppen bij het
wijkteam.’ Misschien is daarom samen koffiedrinken óók een goed idee. Het is ook om er samen op te
letten dat het niet te zwaar wordt om zonder hulp
zelfstandig te blijven wonen.’
Meer informatie over ‘Ontmoeten in eigen dorp’ op volgende pagina.
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Ontmoeten in eigen dorp
‘Ontmoeten in eigen dorp’ is de nieuwe naam
voor wat voorheen in Lettele de dagbesteding
heette. ZGR organiseert Ontmoeten in eigen
dorp in Lettele en in andere dorpen zoals
Raalte, Heeten, Nieuw Heeten, Luttenberg,
Mariënheem, Broekland en Heino.
Geen indicatie
‘Waarom hebben jullie de naam veranderd?’,
vraag ik Irma Neijenkamp van Zorggroep
Raalte. Irma is de vaste begeleidster van Ontmoeten in eigen dorp. ‘De dagbesteding was
een activiteit die bedoeld was voor mensen
die nog geen indicatie hadden voor de dag-besteding in Stevenskamp, maar die wel behoefte hadden aan wat extra zorg en aandacht. Bijvoorbeeld, als mensen wat eenzaam werden,
omdat zij de deur niet meer uitkwamen, of
mensen die veel zorg vroegen van hun partner
of mantelzorgers. Een indicatie vragen doen
de mensen niet zo gauw. Daarom melden veel
ouderen zich pas als het echt nodig is, terwijl
wij denken dat het goed zou zijn als zij eerder
bij ons zouden aanhaken. Dan kunnen wij ze
beter helpen.’
Zo lang mogelijk thuis
‘Een achterliggend doel is het mogelijk te maken dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Als wij de mensen kennen,
kunnen we ook helpen bij het regelen van
extra hulp in huis, of andere ondersteuning
als dat nodig is. ZGR is gaan overleggen met
Kulturhus De Spil, Plaatselijk Belang en de
gemeente Deventer. De vraag was: wat kunnen we doen om eerder in contact te komen
met mensen die al op leeftijd zijn en op enig
moment ondersteuning nodig hebben? Het
antwoord was: gezelligheid maken, iedereen
uitnodigen om te komen en zo laagdrempelig
zorg aanbieden voor wie dat nodig heeft.’
Lang zelfstandig
Het lukt heel veel ouderen in Lettele om lang
zelfstandig te blijven, omdat hun kinderen
dicht in de buurt wonen en het in Lettele gewoon is een beroep te doen op je buren. Familie en buren zijn er voor de lichte hulp. Als
er meer hulp nodig is, moeten ouderen een
beroep kunnen doen op de zorg vanuit ZGR.
Door Ontmoeten in eigen dorp te organiseren waar iedereen aan mee kan doen, hopen
we dat de mensen ons leren kennen en dat
wij makkelijk te vinden zijn als ze ons nodig
hebben.’

Praktische informatie
Wanneer, wat en hoe
Ontmoeten in eigen dorp is er elke dinsdagochtend en donderdagochtend. U bent welkom vanaf 9:30 uur in Kulturhus De Spil.
De ochtenden eindigen om 13:30 uur. Er is koffie van 9:30 tot 11:30
uur. Daarna kunt u mee-eten. De maaltijd wordt klaargemaakt in
de keuken van Stevenskamp in Raalte. Voor de koffie kan iedereen
aanschuiven. Als u wilt mee-eten, moet u zich van tevoren aanmelden.
Eenmaal per twee weken wordt er op dinsdag van 9:30 tot 12:30
uur een gezamenlijke activiteit gedaan. Een enkele keer wordt er
na aﬂoop samen gegeten.
Van en naar huis
Voor wie het vervoer van en naar Kulturhus De Spil een probleem
is, kan contact opnemen met Ontmoeten in eigen dorp. In overleg
kan dan geregeld worden dat u opgehaald en thuisgebracht wordt.
Informatie vragen en aanmelden
U kunt voor vragen en aanmelden terecht bij Maria Aarnink. Maria
is contactpersoon voor Lettele. Telefoon: 0570 551 349 of mail
mariaaarnink@live.nl.
Voor de komende tijd staan de volgende activiteiten op het programma voor de dinsdag:
• Nieuwjaarsbingo: dinsdag 7 januari 2020
• Rummikub en kaarten: dinsdag 21 januari
• Sjoelochtend: dinsdag 4 februari
• Workshop vogeltaart maken: dinsdag 18 februari
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Uit het dorpsarchief

Over de angst die de V1
ons inboezemde
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 HENK HAVERKAMP

In de laatste maanden voor de bevrijding bouwden de Duitsers in het geheim aan de Oerdijk in
Lettele (vlakbij de driesprong met de Oostermaatsdijk) een lanceerinrichting voor de V1. De
V1 (de ‘V’ staat voor Vergeltungswaffe) was in
de oorlogsjaren een zeer modern wapentuig. Het
was een soort raket, een vliegende bom, van ruim
acht meter lang en met een breedte – inclusief de
vleugels – van ruim vijf meter. Vanaf de lanceerplaats werden de vliegende bommen gelanceerd

‘Vanaf deze plek werden
tussen 16 december ‘44 tot
29 maart ‘45 ongeveer 400
V1‘s afgeschoten.’
door middel van een soort katapultinstallatie.
Een pneumatisch kanon bracht de V1 langs een
startbaan van ruim 46 meter met een helling van
6 graden in een vliegende baan. De snelheid van
de V1 was bij de lancering ongeveer 250 kilometer
per uur.
De Duitsers zetten vanaf 13 juni 1944 vanaf de
Kanaalkust in Noord-Frankrijk met V1’s de aanval
in op Londen. Door de oprukkende geallieerden
werden de V1’s echter al op 5 september 1944 uit-
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geschakeld. Hierna begon op 16 december 1944
vanuit Nederland de beschieting met V1 ’s op de
haven van het al bevrijde Antwerpen.
Vervoer en montage
De V1 ’s werden per trein in onderdelen op het emplacement in Deventer of Bathmen aangevoerd,
vervolgens overgeladen op vrachtwagens waarna
ze ’s nachts naar de basis gebracht werden over
door bomen goed gecamouﬂeerde wegen, zoals de
Holterweg, de Bathmenseweg en de Oerdijk. Vanaf deze plek gezien stonden aan de overkant van
de Oerdijk, waar nu de Soestwetering stroomt,
enige houten keten waar de onderdelen gemonteerd werden. Hierna werden de V1’s via een rail
(smalspoor) met mankracht naar de lanceerplaats
geschoven.
Lancering
Vanaf deze plek werden in de dagen tussen 16 december 1944 tot 29 maart 1945 ongeveer 400 V1‘s
afgeschoten. Op Witte Donderdag, 29 maart 1945,
’s avonds om 21.30 uur, elf dagen voor de bevrijding
van Lettele en Okkenbroek (maandag 9 april), hebben de Duitsers de baan opgeblazen. Wie het verwrongen staal heeft opgeruimd is onbekend.
Gevolgen
In het Oostermaet zijn nu nog talrijke kraters van
V1’s zichtbaar die kort na de start neerstortten
en ontploften. Ook een nieuw zomerhuis aan de
Bathmenseweg en een boerderij aan de Cröddendijk werden getroffen en totaal vernield.
Herdenking
Te Lettele nabij de kruising Oerdijk – Bathmenseweg bevindt zich het monument ter herdenking
aan de bezettingsperiode. Het monument is opgebouwd uit resten fundatie van de voormalige V1
baan. De gebruikte blokken zijn destijds tijdens
bosbouwwerkzaamheden vrijgekomen.

Verhalen uit het dorp
Een verhaal van Gerrit Daggenvoorde –
Op zondag 5 november 1944 om ongeveer 11 uur kregen de bewoners van zes
boerderijen en twee burgerwoningen te
horen dat zij dezelfde dag ’s avonds om 6
uur hun huizen en boerderijen leeg moesten achterlaten. Het waren de gezinnen
Bronsvoort, Daggenvoorde, Kloosterboer,
Flierman, Marsman, Welbergen, Heuvink
en Nolten (oude school). Veertien dagen
later kregen Velderman en Tuitert dezelfde onheilstijding. Veel bewoners waren
die zondag in de kerk, hetgeen inhield
dat veel bewoners deze onheilstijding
in de kerk te horen kregen. De pastoor
in Lettele en de dominee in Okkenbroek
maakten hiervan dan ook gebruik om de
kerkgangers aan te sporen deze gezinnen
zo veel mogelijk te helpen met de verhuizingen van have en goed. Er moest onderdak komen voor een vijftigtal mensen,
tientallen stuks vee, huisraad, veevoer en
landbouwwerktuigen.

Wat onmogelijk leek te zijn, bleek mogelijk door de inzet van de bewoners zelf, de
hulp van buren, familieleden en van allen
uit de naburige dorpen. Hiervoor nog
hartelijk dank.
De vraag wat dit alles te betekenen had,
werd ons al spoedig duidelijk door de
komst van Duitse soldaten die zich de
volgende dag huisvestten in de boerderijen van Daggenvoorde, Welbergen en
Marsman. Bij Marsman gebruikten zij de
stal, bij Daggenvoorde de keuken en in
alle drie de boerderijen werd er door de
soldaten geslapen.

Zo zag een V1 en
lanceerbaan eruit.
Niemand van ons
heeft dat ooit
gezien en meegemaakt, tenzij
men boven de 80
jaar is.

Oostermaet
De 400 V1’s die tussen 16 december 1944
en 29 maart 1945 vanaf de lanceerbasis
in Lettele zijn afgeschoten, zijn niet allemaal in Antwerpen aangekomen. Als ze
van de startbaan afkwamen en de motor
sloeg niet aan, dan vielen ze in de bossen
van het Oostermaet waar ze ontplof-
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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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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

ten of door de Duitsers tot ontploffing
werden gebracht. Er zat een kleine
1000 kilo aan springstof in hetgeen te
zien is aan de kraters in de bossen van
het Oostermaet. Ook viel een VI op een
zomerhuisje aan de Bathmenseweg en
een op de boerderij aan
an de Cröddendijk
in Lettele. Deze mensen
sen konden maar
amper het vege lijf redden
edden door in pyjama
het huis uit te vluchten.
en. Ze hadden nog
maar net hun huis verlaten
erlaten toen de VI
met een enorme knall ontplofte. Van hun
boerderij was niets meer over. Ook gebeurde het weleens dat zo’n VI stuurloos
rond cirkelde, wat dee bewoners van dit
gebied de nodige angst
gst bezorgde van hoe
of waar hij naar beneden
eden zou storten.

Opgeblazen
Nadat de startbaan op Witte Donderdag
29 maart 1945 ’s avonds om ongeveer
half 10 opgeblazen was, konden de
bewoners weer naar hun huizen terug.
De Duitsers vertrokken en het spergebied
werd opgeheven. De boerderijen waar de
Duitsers gewoond hadden, waren zwaar
gehavend en vervuild, onder andere
zaten er wandluizen in.

Hierin kun je duidelijk de twee ballen
met zuurstof voor de
besturing zien. Deze
liggen nu ook bij de
V1-locatie en zijn
geschonken door Ben
van Oldeniel.

Op deze kaart is met
een rode lijn de route
van de V1 richting Antwerpen ingetekend.
De rode sterretjes zijn
de plaatsen waar de
V1’s vroegtijdig zijn
neergestort. Deze
plekken zijn bekend
en de verhalen over de
inslagen zijn verteld
door mensen die dat
als kind hebben meegemaakt. De inslagen
veroorzaakten veel
angst en onzekerheid
bij de bewoners.
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In de bovenbouw van de Sancta
Maria Basisschool maakten de
Sinten en Pieten de mooiste
sinterklaassurprises.
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Electric Comfort,
specialist in
elektrische
vloerverwarming
Nu de overheid het gasgebruik
ontmoedigd en steeds meer woningen gasloos moeten worden
is het zaak na te denken hoe ook
in de toekomst te voorzien in de
behoefte aan warmte.
Veelal wordt begonnen met het
isoleren van de vloer, zodat er
geen warmte verloren gaat,
daarna worden de verwarmingselementen, folies of draden,
aangebracht.
Wij zijn u graag behulpzaam bij
het maken van de juiste afweging. Bel ons of stuur een mail.

info@electriccomfort.nl
www.electriccomfor t.nl
T 0570 - 55 11 96
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Basisschool Sancta Maria

Programma Kerstavond woensdag 24 december
17:30 uur Kerstdiner voor alle leerlingen
van school
18:00 uur Midwinterhoornblazers
18:15 uur Muziek van het More Music
Orkest
18:30 uur Start lampionnenoptocht
19:15 uur Terug bij de Levende Kerststal >
Kerstverhaal
20:00 uur Gezellig samen zijn op het
plein.
Er is voor iedereen chocolademelk en/of glühwein
20:30 uur Einde
De lampionnenoptocht start om 18:30
uur aan de voorkant van de school. De
route loopt als volgt: Kruispunt rechtover

– Bathmenseweg – (nieuwbouw in) Hein
Braakhuisstraat – oversteek Oerdijk –
Korenkamp helemaal rond – Wichinksweg – Bathmenseweg naar de Levende
Kerststal op het schoolplein.
In het dorp zullen langs de route de Midwinterhoorns weer te horen zijn. Ook zal
er muziek klinken op het schoolplein van
het More Music Orkest en het zangkoor uit
Lettele staat voor de Korenkamp en zorgt
tevens voor een muzikale Kerstsfeer.
Wanneer u langs de route woont en u in
het bezit bent van een vuurkorf of ander
Kerstsfeer verhogende verlichting zal het
voor de kinderen een mooi gezicht zijn als
deze op dit tijdstip branden.

Rond 19:15 uur komen de kinderen op het
schoolplein aan waar het Kerstverhaal
wordt uitgebeeld. U bent van harte uitgenodigd om dit Kerstspel bij te wonen. Na aﬂoop
kunt u samen met de kinderen, ouders en de
leerkrachten gezellig samenzijn op het plein
onder het genot van een glaasje glühwein
of warme chocolademelk. Voor kinderen is
dit gratis, aan de volwassenen vragen we
hiervoor een vergoeding van 1 euro.
Deze avond brengt uiteraard kosten met
zich mee voor de basisschool. Heeft u genoten van deze avond, vergeet uw vrijwillige
gift dan niet te doneren in de collectebus,
waarbij de kinderen van groep 5/6 staan te
zingen. We kijken uit naar een sfeervolle
avond en hopen veel mensen te ontmoeten.

Sint Nicolaaskerk

Werkgroep Lettele Schoon

Rondom de stal

Lettele Schoon,
heel gewoon

Op eerste kerstdag, 25 december 2019 wordt om 11:30
uur in de Sint Nicolaaskerk te
Lettele het kerstverhaal bij de
kerststal verteld. Iedereen is
van harte welkom.

De kinderen mogen zich als
herder of engel verkleden en
natuurlijk mogen de ouders,
opa’s, oma’s of buren mee!
Het is rond 12:00 uur afgelopen.

Een bericht van de werkgroep
Lettele Schoon – Op 2 januari
2020 staat er weer een kraampje bij het oorlogsmonument in
het centrum van Lettele. U kunt
daar het bij elkaar geveegde
vuurwerkafval gratis inleveren.
Wij staan daar met oliebollen
en chocolademelk, verzorgd
door Cambio. Voorheen deden
we dat zelf. Nu heeft de gemeente ons voorbeeld gevolgd
en gaat men in heel de stad
ook op 2 januari het vuurwerkafval inzamelen en de actieve
burgers belonen met oliebol en
warme chocola. Waar een klein

dorp groot in kan zijn!
Wij zien u graag tussen 11:00
en 13:00 uur. Als u eerder
klaar bent met opruimen, mag
u de dozen en zakken alvast
neerzetten. Wilt u zelf bij het
kraampje van de inzameling
actief zijn? Bel dan met P. Ypma
(0570)551709.
Tot ziens en alvast een heel
veilige en gezellige jaarwisseling gewenst!
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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

Lettele Darts Open
Met de feestdagen in het vooruitzicht,
moeten de overbodige kilo’s er in 2020
natuurlijk wel weer af worden gesport. En
waar kan je dit nu beter doen als bij een van
de gezelligste evenementen van het jaar:
Lettele Darts Open!
Op zaterdag 11 januari 2020 mogen er weer
64 darters hun dart-kunsten vertonen op
de 16 dartborden die in de zaal van Spikker
staan uitgestald. De aanmeldingen stromen
inmiddels binnen, maar er zijn nog altijd
een aantal plekken vrij. De deelname kost

Kerstbrief van
Jan Brinkhof

een tientje en de bezoekers betalen een
klein bedrag van € 3,–.
Of je nu de armen traint door het gooien van
een 180 of de koude biertjes die je met een
soepele beweging achterover gooit. Wees
welkom! (Stuur wel even een mailtje naar
letteledarts@hotmail.com)

Pater Jan Brinkhof heeft een brief gestuurd
aan Lettele. Gerrie Lodeweges heeft hem
uitgetypt en op Lettele.nl geplaatst.
Wilt u hem liever op papier? Stuur dan een
berichtje aan redactiedeletter@gmail.com.
Dan zorgen wij daarvoor.
Jan Brinkhof wenst alle Lettelenaren een
prettige kerst en een voorspoedig, gezond
en gelukkig 2020.

Wie kleurt de kleurplaat?
Voor deze De Letter tekende Wessel Schilstra een mooie kerststal om in
te kleuren.
Wessel stopte zijn ingekleurde tekening (die Isis Somsen voor de vorige
De Letter maakte) in de brievenbus van Irene Kleine Koerkamp. Daarom kreeg hij van De Letter een echt kunstenaarscadeau: een potlood,
houtskool en een kneedgum.
Wessel heeft zijn cadeau gebruikt om zijn tekening te maken. Je ziet het

Naam:

potlood en de houtskool, en je ziet ook dat hij veel gegumd heeft. Als
jij de tekening inkleurt, zie je niks meer van de gum-lijnen. Zo doet een
echte kunstenaar dat!
Alle kinderen die de ingekleurde tekening in de brievenbus stoppen
van Irene Kleine Koerkamp (Bathmenseweg 28, tegenover de school),
krijgen ook een (ander) cadeautje van De Letter.

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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Oostermaetloop
Door Mark te Boekhorst - Sport verbroedert, sport maakt blij. Doar raak ie goed
te passe van! En er waren er veel goed te
passe op 1 december op ons Sportcomplex
bij De Spil. Je kon kiezen voor 1, 2, 5 of
10 kilometer rennen door het prachtige
landgoed De Oostermaet. Ruim 500
atleten, jong en oud, hebben de stoute
loopschoenen aangetrokken en genoten
van onze perfect georganiseerde Oostermaetloop. Ook dit jaar weer onderdeel
van het Sallands crosscircuit.
Voor een toeschouwer als ik was het mooi
om een beste koppel kinderen als eerste
het bos in te zien dartelen voor de 1 en 2
kilometer. Pieten erbij en het feest was
compleet.
De grote mensen liepen veelal de 5 en de
10 kilometer en werden hier en daar tot
glimlachen gebracht tijdens het afzien met
grappige tekstjes langs het parcours als:
‘je bent er bijna’ en 40 meter verderop: ‘Oh
nee, toch niet.’
Veel vrijwilligers hielpen graag mee om
alles weer net zo vlot te laten verlopen als
bij de voorgaande edities. Samen met de
mooie accommodatie die we tegenwoordig
in Lettele hebben, kom je dan tot een evenement waar we trots op mogen zijn.

Naast het sportieve is er ook het sociale
aspect. Er wordt een eerste ludieke basis
gelegd voor de kennis van de Nederlandse
taal, en ook Nederlandse verkeersveiligheid wordt aangeleerd.
Omdat de vluchtelingen vaak niets hebben, worden zij van schoenen en kleding
voorzien door middel van giften (dus als
Lettele nog hardloopschoenen en -kleding
over heeft, graag contact opnemen!).
De vluchtelingen worden vaak overgeplaatst. Daarom kent Team on the Run
geen vaste samenstelling, maar wel wordt
er met iedere groep telkens getraind voor
wat regionale wedstrijden waaronder dus
de Oostermaetloop.
Hoe kwamen de begeleiders erbij om dit op
te starten?
‘Mensen hebben snel een mening over
iets of iemand of een groep mensen als
asielzoekers die ze helemaal niet kennen.
Wij houden van sport en met hardlopen,
samen met deze asielzoekers, hebben we
een laagdrempelige manier gevonden om
elkaar als mens , als individu, wel goed te
leren kennen.’
‘Wij leren hoe Syrische koffie, Afghaanse
thee en Ethiopisch eten smaakt. Wij leren
wat gastvrijheid is. Wij leren dat verdriet,

angst en plezier heel dicht bij elkaar liggen.
We leren hoe dapper deze mensen zijn
en we leren hoe dankbaarheid eruitziet.
We leren dat deze mensen veel liever een
gewoon rustig leven hadden geleid zoals
jij en ik, maar dat ze door omstandigheden
waar zij part noch deel aan hebben tot een
vlucht gekomen zijn; wij leren begrijpen.’
Voor de vluchtelingen betekent deelname
aan de Oostermaetloop meer dan een dagje
uit de sleur van het AZC zijn: zij ervaren
de gastvrijheid en vriendelijkheid van de
Nederlandse sportcultuur, ze worden vaak
aangesproken omdat ze herkenbaar in
knal-oranje shirts lopen. En ze weten voor
altijd waar de Oostermaet in Lettele ligt!

Internationaal
Met deelnemers uit Iran, Afghanistan en
Eritrea kende de afgelopen editie van de
Oostermaetloop een internationaal deelnemersveld. Deze lopers maken deel uit
van Team on the Run en zijn momenteel
bewoners van het asielzoekerscentrum in
Schalkhaar, waar zij getraind worden door
een drietal vrijwilligers hier uit de regio.
‘We hoeven niet met naam en toenaam
op de voorgrond te treden. Nee liever de
aandacht naar de mensen om wie het
werkelijk gaat’, antwoordt een van de vrijwilligers, op de vraag of ik een stukkie over
hen mag schrijven in De Letter.
Het initiatief tot deze loopgroep ontstond
geheel spontaan een jaar of vijf geleden
en de bedoeling is om deze groep mensen
een sportieve uitlaatklep te geven in de
stressvolle situatie waarin zij in deze fase
van hun leven terecht zijn gekomen.
Wekelijks op woensdagavond worden
daarom de hardloopschoenen aangetrokken om vervolgens in de buurt te trainen.

Team on the Run
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Lettelse Sinterklaasservice verovert Nederland
De winkel van Roesink is niet weg te denken uit Lettele. Wie herinnert zich niet de benzinepomp en
gasﬂessen voor het pand? Ook benodigdheden voor de ﬁets, verf, doe-het-zelf artikelen, stomerij,
speelgoed, huishoudelijke artikelen, vuurwerk, bloemen en planten. Bij Roesink was altijd alles te
koop. De winkel bestaat nog steeds, al ging dat niet vanzelf.

DOOR YVONNE HAAXMAN

ELE
LETT T
WERK
Nieuwe rubriek
rubr

Lettele Werkt
In de rubriek Lettele
Werkt vind je verhalen over bedrijven
en het werk van
Lettelenaren. Heb
je ook een bijzonder
beroep of unieke onderneming? Of ben
je nieuwsgierig naar
de functie of bedrijf
van iemand in het
dorp? Bel Yvonne
voor een interview
0623 188 513.
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Het is maandagavond als ik bij Roesink de
winkel binnen wandel. Overal kleurige dozen
met speelgoed en spelletjes. Erwin Kleine
Koerkamp zit half verstopt achter zijn computer. ‘Zeker een drukke tijd zo begin december,’
zeg ik. ‘Valt mee. Onze grootste klus zit erop,’
meldt hij voldaan.
Erwin runt nu 22 jaar het familiebedrijf, dat
zijn opa en oma in 1932 begonnen. De winkel
is ingrijpend veranderd. Geen gereedschappen, kantoorartikelen of potten en pannen
meer. Het assortiment van nu bestaat voornamelijk uit speelgoedartikelen. ‘Vroeger pakten
we alles aan. We trokken meer klanten, daardoor deden we alles maar half. Nu richten we
ons met Kies-je-sinterklaaskado volledig op
dienstverlening naar bedrijven en op de verkoop van buitenspeelgoed. Omdat we ons nu
hebben gespecialiseerd op deze onderdelen,
leveren we meer kwaliteit aan de klant,’ concludeert Erwin.
Kies-je-sinterklaaskado.nl
Als ondernemer moet je met de tijd meegaan.
De komst van internet was een bedreiging voor
de winkel, maar heeft Erwin inmiddels ook
veel goeds gebracht. Tien jaar geleden is Erwin
het internetavontuur aangegaan. Hij bedacht
een manier om bedrijven te ondersteunen
bij het organiseren van hun sinterklaasfeest
voor de kinderen van de medewerkers. Met
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zijn webshop Kies-je-sinterklaaskado.nl verzorgt hij cadeautjes voor een onbezorgd sinterklaasfeest op het werk. Hierbij neemt Erwin de organisatie ook veel administratieve
rompslomp uit handen. ‘Bedrijven weten ons
steeds beter te vinden en zijn enthousiast over
onze speciale aanpak. Wij zijn de enige speelgoedleverancier in Nederland die op deze manier bedrijven helpt. Deze unieke oplossing
wordt erg gewaardeerd. Onze klantenkring
groeit gestaag.’
Hoe werkt het?
Als een bedrijf of organisatie interesse heeft,
bespreekt Erwin eerst de wensen. Ook geeft
hij vaak advies over hoe je het sinterklaasfeest succesvol kunt laten verlopen. Aan de
hand van het budget, aantal kinderen en de
planning wordt de website op maat ingericht
voor de klant. Via de contactpersoon in het

10.000 sinterklaascadeautjes inpakken...

Het inpakteam van Kiesjekado

bedrijf krijgen de medewerkers die met hun
kinderen meedoen aan het sinterklaasfeest
op hun werk, inloggegevens van de website
Kies-je-sinterklaaskado.nl. Zij bestellen voor
hun kinderen online de cadeautjes, vermelden
kenmerken van het kind en schrijven eventueel een anekdote voor het grote sinterklaasboek.
Samen inpakken
Met deze informatie gaat Erwin en z’n inpakteam aan de slag. De meeste sinterklaasfeesten bij bedrijven zijn in de periode tussen
half en eind november. ‘Vóór die tijd moeten
alle bestellingen binnen zijn, ingepakt en
verstuurd zijn. Daarvoor werken we met een
heel team van inpakkers uit Lettele. Naast de
winkel hebben we een ruimte ingericht waar
de voorraad is geordend en twee inpaktafels
staan. Zodra een order van een bedrijf is verzameld, pakken we de artikelen in en voorzien
het van naam. Je moet systematisch werken
om alles goed te laten verlopen. Dit jaar hebben we 10.000 sinterklaascadeautjes ingepakt, waarvan mijn 85-jarige moeder er meer
dan 2000 voor haar rekening heeft genomen.’
Betrouwbare webshop
In de webshop bieden we bijna 1000 artikelen
aan. De webshop van Kies-je-sinterklaaskado
is gekoppeld aan de voorraad in ons magazijn.

Zodra een artikel is uitverkocht, is het ook
niet meer zichtbaar in de webshop. Zo kan het
nooit gebeuren dat we bestelde artikelen niet
kunnen leveren,’ legt Erwin uit.‘ Ik heb wel geleerd dat je op de techniek moet kunnen vertrouwen. Het is een keer gebeurd dat de website anderhalve dag niet bereikbaar was. Dat
had enorme gevolgen voor het bestelproces en
alles wat daarop volgt. De wet van Murphy in
het kwadraat. Daardoor moest ik op de avond

‘Hals-over-kop door
Nederland crossen met
noodcadeautjes…’
vóór het sinterklaasfeest hals-over-kop door
Nederland crossen om noodcadeautjes af te
leveren bij bedrijven in Breda, Opheusden, Den
Haag, Hilversum en Apeldoorn. Dat was enorm
stressen! Nu heb ik een betrouwbare webmaster die snel ingrijpt als er problemen zijn met
de website en de site voortdurend verbetert. Al
doende leert men.’
Op tijd bezorgen
Transport is een belangrijk onderdeel van de
service. Alles moet kloppen, want de pakjes
moeten op het juiste moment op de juiste plek
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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

gend jaar te groeien naar een klantenkring
van 200 met 12.000 pakjes,’ laat Erwin zelfverzekerd weten.

Pallets staan klaar voor transport

worden afgeleverd. Dat is een grote uitdaging.
Soms brengt Erwin de pakjes zelf naar het afleveradres. Maar het zijn hoofdzakelijk koerierdiensten die de bestellingen rondbrengen.
Vaak gaat dat met pallets tegelijk. Erwin: ‘Het
is aan het eind van het jaar altijd erg druk bij
de pakketbezorgers. En dan kom je weleens
voor verrassingen te staan. We nemen nu
meer tijd voor transport om vertragingen bij
de pakketdiensten op te kunnen vangen.’
Goed concept
Vaak staat Erwin versteld door wie hij wordt
benaderd. ‘Het is onvoorstelbaar welke organisaties bij me aankloppen. Kies-je-sinterklaaskado heeft inmiddels 165 klanten van
klein tot groot en door heel Nederland. Ik heb
inmiddels sinterklaascadeaus geleverd bij onder meer Ikea, Ziggo, Ministerie van Buitenlandse Zaken en vliegveld Eindhoven. Sommige klanten haken af, maar het merendeel
blijft. Vorig jaar was er een bedrijf in Utrecht
dat na 4 jaar verder wilde kijken. Prima, maar
dit jaar hebben ze ons weer gevraagd voor hun
sinterklaascadeaus. Blijkbaar hebben we een
goed concept te pakken. Ons doel is om vol-

Mooi en veilig buitenspeelgoed
Buiten de drukte van de sinterklaascadeaus,
houdt Erwin zich bezig met buitenspeelgoed.
‘Ik richt me nu op kwaliteitsproducten in het
duurdere segment. Ik vind het belangrijk dat
mijn trampolines, schommels en klimtoestellen mooi en veilig zijn. Ze hebben allemaal het
CE-keurmerk. Bij mij krijgen de mensen die
dat willen een goed advies en kwaliteit. Als ze
goedkopere massaproducten willen, kunnen
ze terecht bij bouwmarkten en dergelijke. Ieder zijn eigen keus.’

‘Cadeautjes op maat
voor een onbezorgd
Sinterklaasfeest.’
Bijdrage aan het dorp
Bijzonder is dat je in de winkel ook de lokale
bibliotheek aantreft. Een heel andere tak van
sport. Maar waarom dan wel de bibliotheek
als je je volledig wilt richten op Kies-je-kado
en buitenspeelgoed? Erwin heeft een goede
reden daarvoor. ‘Ik vind dat we in het dorp allemaal iets moeten doen voor het maatschappelijk belang. De één staat achter de bar in het
Kulturhus, de ander zit in een bestuur van een
vereniging. Ik heb de bieb hier een plek gegeven en ik help mee als vrijwilliger. Dat zie ik als
mijn bijdrage aan de lokale samenleving.’

De Lettelse voorraadkamer van sinterklaas

De lokale bibliotheek vindt onderdak in de winkel
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Nieuw bestuur Plaatselijk Belang
We zijn verheugd te kunnen melden dat het
bestuur er drie nieuwe leden heeft bijgekregen. Dat zijn Frans Hulman, Thijs Limburg
en Martin Obdeijn. Het bestuur bestaat nu
uit 6 personen. Dat is nog wel onder het
vereiste minimum aantal van 7 leden. Maar
nu kunnen we toch de taken beter verdelen
en is er meer draagvlak in het bestuur om
beslissingen te kunnen nemen.
We proberen ook met bepaalde voor het
dorp belangrijke onderwerpen met werkgroepen te gaan werken. Op het moment
zijn er al enkele werkgroepen actief bezig:
• Wonen (uitbreiding woningaanbod in
Lettele);
• Woonzorgcombinaties (voorzieningen
voor mensen met een zorgbehoefte,
zodat zij langer in Lettele kunnen blijven
wonen);
• Bredere ﬁetspaden en goede voetpaden ;
• Energietransitie.
Als u informatie wilt over de activiteiten
van de werkgroepen, kunt u contact opnemen via e-mail: pb@lettele.nl

Van links naar rechts: Martin Obdeijn, Harry ter Beek, Oldrik Bulthuis,
Hanneke Miedema, Frans Hulman, Thijs Limburg

De duurzame energieplannen
van de gemeente Deventer
Het college van B en W van Deventer heeft
het plan om in het buitengebied drie extra
windturbines te plaatsen en legt daarnaast
de nadruk op maar liefst 791 ha. aan zonneweides in het buitengebied. In deze combinatie wil de gemeente een energieneutraal
Deventer realiseren in 2030.
Er is een verkenning gedaan om te kijken
welke plekken in het buitengebied ideaal
zijn om een windmolen te plaatsen en deze
staan vermeld in onderstaand plaatje. Er is
ook in Lettele aan de Koerkampsweg een
windmolen gepland van 225 meter hoog. De
gemeenteraad moet nog een oordeel vellen
over deze plannen.
Plaatselijk Belang zal bij de gemeente
nagaan hoe de inwoners van Lettele en
omgeving bij de plannen worden betrokken.
Draagvlak voor deze plannen vinden wij
onmisbaar.
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Gemeentelijke verkenning waar windmolens te plaatsen

Bestuur Plaatselijk Belang: even voorstellen
Martin Obdeijn:
Ik ben 56 jaar
geleden geboren
op Oerdijk 144 in
Lettele. Met een
onderbreking van
ruim 6 jaar woon ik hier al mijn hele leven.
Vroeger met mijn ouders, 4 broers en 1
zus. Nu met mijn vrouw Gerrie Lodeweges
en kinderen Rico en Nina. Mijn dagelijkse
werk is Key Accountmanager bij STILL
Intern Transport. Daarnaast heb ik samen
met mijn broers Marcel en Erik een bedrijf,
van waaruit we bedrijfspanden aan de
Schotwillemsweg verhuren aan bedrijven.
Lettele is een mooi, gezellig en klein dorp,
maar wel met veel voorzieningen en dat
willen we graag zo houden.
In 2015 ben ik toegetreden in het Plaatselijk Belang bestuur, maar in 2016 weer
teruggetreden in verband met ons nieuwbouwproject aan de Schotwillemsweg. Ik
heb me opnieuw aangemeld, omdat het
bestuur leeg liep en dreigde opgeheven te
worden.
Ik vind het vooral belangrijk dat jonge
mensen de mogelijkheid krijgen om in
Lettele te blijven. Dus gelegenheid creëren
voor het bouwen van betaalbare woningen, binnen of buiten de bebouwde kom.
Dat is heel belangrijk, want de jeugd heeft
de toekomst, ook in Lettele!

Harry ter Beek:
Ik ben al enkele
jaren secretaris van
Plaatselijk Belang
en woon met mijn
vrouw Willy in de
wijk de Bosrand. Ik ben inmiddels gepensioneerd en werk met plezier aan de afwisselende taken die uitgevoerd worden door
Plaatselijk Belang, zoals o.a. lid zijn van het
Dorpenplatform, een onderdeel van WijDeventer en doe dit tezamen met dorpsgenoot
Hein Kieffer.
In dit platform zijn alle dorpen en buurtschappen van Deventer vertegenwoordigd
en onze wijkambtenaar Johannes Vermeulen is de voorzitter. Om de twee maanden
komen we bij elkaar en wisselen we informatie uit over de voortgang in de dorpen en
bespreken de binnengekomen aanvragen

voor ﬁnanciële ondersteuning van acties of
voorzieningen die in het algemeen belang
van het dorp of buurtschap moeten zijn.
Vanuit Lettele wordt er ook regelmatig een
aanvraag gedaan, maar dat mag best iets
meer worden.
Heb je een leuk idee om de leefbaarheid,
sociale contacten of onderlinge hulp in het
dorp te verbeteren, dien dan een aanvraag
in bij www.wij.deventer.nl.

Oldrik Bulthius:
In 2007 kwamen
Geeske en ik wonen in het mooie,
sociale, groene
Lettele. Ik kon gaan
werken in Deventer en dan is Lettele een
ﬁjne plek om te leven en wonen. Het beste
van twee werelden spreekt mij aan: sociaal
en rust gecombineerd met voorzieningen
in of rondom het dorp. We leerden al snel
een leuke groep Lettelenaren kennen die
ons wegwijs hebben gemaakt. Gastvrij!
Sinds die tijd is er veel veranderd: we
kregen dochter Jante en zoon Derk, ik ben
gaan werken bij de provincie Gelderland
in Arnhem (reistijd). Ik hou van dingen
ontdekken, dichtbij (wandelen en hardlopen in onze omgeving) en verder weg
(reizen naar Slowakije, Ierland, Zuid-Italië,
Amerika…).
Ik zet mij graag in om samen met dorpsgenoten te werken aan een Lettele waar je
goed kan leven en wonen.

Hanneke Miedema:
Ik ben getrouwd
met Frederik en
moeder van onze
drie meisjes. Ik
woon alweer een aantal jaar in Lettele en
ben sinds 2015 bestuurder bij Plaatselijk
Belang. Een aantal jaar geleden werd ik
voorzitter. Een rol die ik met veel plezier
vervul.
Helaas kamp ik ook al een aantal jaar met
gezondheidsklachten en heb daarom besloten om tijdelijk mijn functie neer te leggen.
Ik hoop dat een periode van rust, en vooral
aandacht voor mezelf en het gezin mijn lijf
goed zal doen en dat ik volgend jaar weer

mee kan draaien met het bestuur. Dan
heb ik hopelijk weer voldoende kracht en
energie om ook aandacht te besteden aan
ons mooie dorp Lettele.

Frans Hulman:
Ik ben nu 55 jaar en
ik ben opgegroeid
aan de Bathmenseweg 42 in Lettele.
Samen met Willemien woon ik op de Bosrand in Lettele. We
hebben samen vier kinderen. Ik heb jaren in
de bouw gewerkt en ben bij Woonstichting
De Marken werkzaam geweest. Ik werk nu
als chauffeur bij CAVV Zuid-Oost Salland
in Haarle. Mijn hobby is motorrijden, on en
off road.
Ik heb me aangemeld voor het bestuur,
omdat ik het belangrijk vind dat Plaatselijk Belang blijft bestaan. Het is van grote
betekenis om in overleg te blijven met de
gemeente over allerlei zaken in Lettele.

Thijs Limburg:
Ik ben 38 jaar en
getrouwd met
Mariska Jansen.
Samen hebben we
een dochter, een
zoon, een hond en een kat. Wij wonen in
het buitengebied aan de Bolinksweg en
bij ons in het voorhuis wonen Harrie en
Johanna Jansen.
Oorspronkelijk kom ik uit Enschede. Ik ben
in Deventer gaan wonen voor mijn studie
Milieukunde aan Saxion. In Deventer heb
ik Mariska ontmoet en zijn we na een tijd
gaan samenwonen in het voorhuis. Ik werk
bij een adviesbureau in Arnhem als milieu
consultant/toezichthouder milieu en heb
opdrachten door heel het land.
Het wonen in Lettele bevalt me prima, het
is een mooie omgeving waarin ik graag en
geregeld wandel of ﬁets. Een paar keer per
jaar brouw ik bier en zo af en toe ben ik
actief bij mijn oude scoutingvereniging in
Enschede.
Ik heb me als vrijwilliger aangemeld bij
Plaatselijk Belang om meer met mijn omgeving in contact te komen en om mooie lokale initiatieven te kunnen ondersteunen.

NUMMER 3 • DECEMBER 2019 •

• 25

Wat wil de Lettelenaar als hij/zij op leeftijd komt?

Enquêteresultaten
‘WoonZorgCombinaties’
Voor de zomer heeft de werkgroep Woonzorgcombinaties van Plaatselijk Belang een enquête rondgestuurd om de behoeften van ouder wordende Lettelenaren te peilen als het gaat om wonen en zorg.
Het liefst blijft de Lettelenaar in Lettele wonen, met behoud van privacy, in een rustige omgeving en
in een buurt met diverse leeftijden.

DOOR WERKGROEP WOONZORGCOMBINATIES

Nou, dat heeft even op zich laten wachten maar eerlijk
gezegd hadden we het gevoel dat de respons wat aan
de lage kant was en daarom hebben we de mogelijkheid om te reageren op onze vragenlijst verlengd.
Uiteindelijk zijn we blij met 195 volledig ingevulde
enquêtes waarvan het merendeel (76 procent) 45
jaar en ouder is. Ervan uitgaande dat deze doelgroep
zich bewust is van en of bezig is met hun huidige
en toekomstige gezondheid en de impact ervan op
hun dagelijkse kwaliteit van leven, concludeert de
werkgroep ‘Woonzorgcombinaties’ dat de uitkomst
representatief is. Daarbij moet een kanttekening
worden gemaakt. Gezien de beperkte deelname van
onze bewoners die 75 jaar en ouder zijn (slechts 3,6
procent) is het lastig inschatten wat deze groep op dit
moment en in de komende jaren nodig heeft. Om op
hun behoeften toch goed in te kunnen spelen, zullen
een aantal werkgroepleden onze oudere bewoners
hiervoor persoonlijk benaderen.
Gezondheidstoestand
Lettele lijkt de plek waar je op gezonde wijze oud kan
worden. Een grote groep bewoners verkeert in goede
lichamelijke (81,5 procent) en geestelijke (95 procent)

gezondheid. Desondanks maakt een groot deel (44,1
procent) zich toch zorgen over hoe ze lang zelfstandig kunnen blijven wonen indien zij zorgbehoevend
worden.
(Toekomstige) woonzorg-wensen
De toekomst houdt bewoners bezig. Een derde van
hen (33,8 procent) heeft echter (nog) geen duidelijke
woonvoorkeur voor als zij zorgbehoevend worden. Het
overgrote deel van deze groep (56,4 procent) heeft de
wens tegen die tijd hun primaire woonruimten (woonkamer, keuken, badkamer, slaapkamer) op dezelfde
woonlaag te hebben. Daarbij gaat de voorkeur uit naar
een aanleunwoning dichtbij een kleinschalig zorgcentrum, een nultredenappartement of seniorenwoning.
Een kleine groep bewoners (9,7 procent) heeft de wens
om bij permanente zorg in een kleinschalig zorgcentrum te wonen en een derde (34,4 procent) geeft aan
deze zorg graag aan huis te hebben.
Levensloopbestendig
Indien de woning levensloopbestendig te maken is
kan dit ook in de bestaande woonsituatie. Slechts 8,7
procent geeft aan dat hun huidige woning hiervoor
niet geschikt is. Opvallend is dat 12,3 procent aangeeft
in goede gezondheid al bij 55-jarige leeftijd te willen
verhuizen naar een kleinere gemeenschappelijke
woonruimte (minder onderhoud en meer gemeenschappelijke voorzieningen).
Als het gaat om de toekomstige woonlocatie en -situatie dan geeft ongeveer de helft (47,2 procent) van de
bewoners aan in de dorpskern en 15,9 procent in het

26 •

• NUMMER 3 • DECEMBER 2019

Oliebollen voor het goede doel
(de voetbal!)
buitengebied van Lettele te willen (blijven) wonen.
Onder de volgende omstandigheden: ‘behoud van
privacy’ (60 procent), rustige omgeving (47,2 procent)
en een buurt met diverse leeftijden (38,9 procent).
Kwaliteit van leven
Slechts enkele Lettelenaren voelen zich eenzaam of
onveilig. Ondanks deze positieve uitkomst zijn wij
van mening dat elke bewoner die zich zo voelt er één
te veel is. We hebben dit neergelegd bij onze vertrouwenspersonen die bereid zijn hier wat aan te doen als
dit bij hen wordt gemeld.
Naast eenzaamheid en veiligheid ervaart 11,3 procent
van onze bewoners niet de noodzakelijke lichamelijke/
geestelijke hulp te krijgen. De werkgroep wil bewoners
(bijvoorbeeld ouderen) met een hulpvraag benaderen
voor aanvullende en ontbrekende informatie. De
benaderingswijze zal indirect verlopen via begeleiders en vertrouwenspersonen. Daarmee hopen we
de noodzakelijke hulp van onze kwetsbare bewoners
inzichtelijk te krijgen.
Conclusie
De vraag naar een goede zorgwoonsituatie zal niet
met één concept beantwoord kunnen worden. Dit is
verklaarbaar omdat zorgbehoevende Lettelenaren
niet in vergelijkbare omstandigheden verkeren. Het
ligt daarom voor de hand diverse passende woonzorgconcepten en initiatieven uit te werken op basis
van bovenstaande bevindingen. Zeker is dat voor de
haalbaarheid en uitvoerbaarheid het noodzakelijk is
de samenwerking met diverse partijen binnen Lettele,
en daarbuiten, aan te gaan om het volledige takenpakket te kunnen bestrijken. Om de weg niet kwijt
te raken in het ‘bureaucratisch bos van regelgeving’
ligt het voor de hand om een centraal informatiepunt
te creëren. Bijvoorbeeld een ontmoetingsplek waar
Lettelenaren persoonlijk door een ‘zorg en welzijnsmedewerker’ met passende diensten en hulpverlening
geholpen kunnen worden. Deze plek kan tevens dienst
doen voor ontmoeting waar informatie kan worden
gedeeld en gezamenlijke activiteiten kunnen worden
ontplooid. Kortom één plek waar zorg- en welzijnsvragen en -aanbod bij elkaar komen.
Al met al concluderen wij dat een toekomstig ‘WoonZorg’-situatie de meeste kans van slagen heeft in het
dorp zelf – bijvoorbeeld aan de rand van het dorp – om
daarmee de bewoners landelijke woonwensen tegemoet te komen.
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen via de e-mail: pb@lettele.nl.

Ook dit jaar organiseert voetbalvereniging Lettele in samenwerking
met de bakker Nijkamp uit Holten
een oliebollenactie voor Lettele en
omstreken. Samen met de bakker
zal het eerste en het tweede elftal
van Lettele op zondag 29 december
in de vroege ochtend verse oliebollen voor u bakken, om ze vervolgens
’s middags vanaf 13:00 uur bij u
langs te brengen. Mocht u ze liever
op komen halen, dan bent u welkom
bij Kulturhus De Spil.
De oliebollen worden elk jaar met
veel liefde voor u gebakken en de
selectie doet dit met veel plezier.
Alle oliebollen zijn met krenten.
Bestellen? dat kan met het bestelformulier op de website:
vvlettele.nl/oliebollen

Zwembadnieuws
Door: het zwembadbestuur – 2019
is weer bijna voorbij en we kijken
terug op een geslaagd seizoen. We
willen dan ook iedereen die hieraan
bijgedragen heeft, zoals vrijwilligers
en sponsoren, hartelijk bedanken
voor hun inzet. Zonder jullie kan Het
Zwembad niet bestaan!
• EHBO: De EHBO-herhaallessen van
dit najaar zullen worden verplaatst
naar januari volgend jaar. Vrijwilligers krijgen hier zoals altijd vanzelf
bericht over in de e-mail.
• Bestuur: Marjolein de Jong gaat
na vijf jaar stoppen als bestuurslid
van Het Zwembad. Esther Buijsrogge zal het stokje van haar overnemen.
• Jubileum: 2020 is voor het Zwembad een jubileumjaar. Het Zwembad bestaat dan 50 jaar! We zullen
dit vieren op 27 juni 2020. Via de
website/Facebook en De Letter
volgt te zijner tijd meer informatie.

Handbal:
Grote Clubactie 2019
Door: Grote Clubactie Commissie
– Ook dit jaar hebben wij met de
handbalvereniging meegedaan met
de Grote Clubactie. Onze leden zijn
van half september tot half oktober
langs de deuren geweest en hebben
samen 498 loten verkocht, een heel
mooi aantal! Eén lot kost € 3,– en
hiervan gaat 80 procent naar onze
vereniging. Samen hebben we dus
€ 1.195,20 opgehaald met deze actie!
Dit bedrag spekt de clubkas en wordt
gebruikt voor bijvoorbeeld trainingsmaterialen.
• Trekking: Op woensdag 11 december is de trekking van de loterij
geweest, voor iedereen die loten
heeft gekocht; in uw bankafschrift
van de automatische incasso staan
uw lotnummers. Op de website
van de Grote Clubactie staan alle te
winnen prijzen beschreven.
• Prijs: Voor de jeugd gold ook dit
jaar: Wie de meeste loten verkoopt
namens de handbalvereniging wint
een mooie handbal! Dit jaar heeft
wederom familie te Boekhorst
gewonnen! Jasmijn (uit onze D1)
en Lenneke (uit onze E1) hebben
namens hun gezin wel 54 loten
verkocht, een prachtig aantal!
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Specialist voor huis, tuin & di
dier
9
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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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75 jaar bevrijding Lettele

Een mooi programma op 5 mei
Ook in Lettele wordt in 2020 aandacht
besteed aan 75 jaar bevrijding! Binnen de
werkgroep die de jaarlijkse herdenking
op 4 mei organiseert, is hiervoor een idee
ontstaan. De komende periode zullen we
daarover informatie verspreiden (via De
Letter en Lettele.nl) en dit is het eerste
bericht.
Het plan is een Bevrijdingsprogramma op
5 mei. Lettele zal met verschillende programmaonderdelen in het teken staan van
de bevrijding. Net als altijd werkt de 4 mei
werkgroep hierin samen met Lettelenaren,
Plaatselijk Belang, de parochie, de SECL en
More Music Orkest. Nieuw is dat ook het
Dorpsarchief en Welcome Again Veterans
Deventer betrokken zijn en we zijn in
overleg met onze basisschool.
Het volledige programma blijft nog even
‘geheim’, maar alvast twee onderdelen: een

nieuw Lettels boek en een tentoonstelling.
Natuurlijk gaat de herdenking op 4 mei
vooraf aan Bevrijdingsdag. Over het volledige programma later meer dus, maar we
hopen dat u 4 en 5 mei in uw agenda reserveert voor 75 jaar bevrijding in Lettele.
Voor het plan is geld nodig, maar we zijn
al goed op weg. Inmiddels hebben de Ondernemersvereniging, Plaatselijk Belang,
de Vrienden van de Nicolaaskerk, de Rabobank én Wij Deventer geld beschikbaar
gesteld. We willen hen daarvoor alvast
hartelijk bedanken.

Plastic doppen:
spaar mee
Wist je dat plastic doppen geld waard zijn?
Jazeker wel!
KNGF Geleidehonden ontvangt per kilo
een vergoeding. Inmiddels hebben vele
kilo’s gespaarde doppen al duizenden
euro’s opgeleverd voor de opleiding van
geleidehonden.
Dus gooi de dopjes van frisdrank en melkpakken niet weg, maar lever ze in bij de bar
in Kulturhus De spil.
Frits Ehren en Agnes Meijerink zorgen
ervoor dat ze op de goede plek komen.

Tot slot: is er iemand die ideeën heeft of
informatie of verhalen over Lettele in
oorlogs- en bevrijdingstijd? Laat het een
van ons weten!
Voor contact: Maria Aarnink,
mariaaarnink@live.nl

13 april 2020

Hoog bezoek uit Canada
Zoals bekend organiseren wij als werkgroep onder de vlag van het Plaatselijk
Belang de dodenherdenking op 4 mei. We
noemen dan ook altijd de namen van de
drie Canadese soldaten die in Lettele gesneuveld zijn. Zij waren onderdeel van The
Royal Canadian Ragoons en hun namen
staan, met het embleem van The Royal
Canadian Dragoons op de plaquette.

Nu zijn wij eind november gebeld door een
gepensioneerde luchtmachtofficier die nu
verbonden is aan de Canadese Ambassade.
Hij is tijdens dit kroonjaar 75 jaar bevrijding verantwoordelijk voor het bezoek van
Canadese groepen aan Nederland. Een
van die groepen is The Royal Canadian
Dragoons. Zij komen met 44 gepensioneer-

de Dragoons en misschien met een ‘echte’
Dragoon uit de tweede wereldoorlog naar
Nederland.
Ze bezoeken verschillende plaatsen in Nederland, maar de kolonel van het regiment
heeft de Burgemeester en ons laten weten
dat zij op 13 april 2020, tweede paasdag,
naar Lettele willen komen. Hun programma leidt via de Canadese begraafplaats in
Holten naar Lettele. Er is een lunch bij De
Koerkamp en aansluitend willen ze een
kleine herdenking plus kranslegging bij
ons monument! Dit als eerbetoon aan de
gevallenen uit hun regiment.
Hoe mooi is dit nieuws! En wat een kans
voor ons allemaal om hierbij aanwezig
te zijn en er voor The Royal Canadian
Dragoons een onvergetelijk bezoek van te
maken. We kennen nog niet alle details en
we gaan nog in overleg met de gemeente.
Maar zet de datum vast in de agenda en
houd daarom de berichtgeving in de gaten.
Namens de organisatie 4 mei herdenking:
Maria Aarnink en Marcel te Riele.

Paasvuur 2020

Snoeihout
brengen
Ook komend jaar zal het paasvuur weer
plaatsvinden aan de Diepeweg op de
Lettelse Enk.
Met ingang van maandag 6 januari kan er
weer snoeihout worden gebracht. Omdat
het terrein afgesloten is met hekken, is het
wel nodig om even van te voren te bellen:
(0570)543183 of 06 28147625 (Jan Spikker). Liefst minimaal één dag van te voren
bellen.
De vier zaterdagen voor Pasen (met ingang
van zaterdag 14 maart) kan er zonder te
bellen hout gebracht worden. Dan is het
terrein open en zijn er vrijwilligers aanwezig om te helpen met het lossen.
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Schrijf voor De Letter!
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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
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Lettels Activiteiten Bureau

Het LAB is ook interessant voor
buurtverenigingen!
Het Lettels Activiteiten Bureau (LAB) is
opgericht om (kleine) verenigingen, clubs,
losse activiteiten en op zichzelf staande
initiatieven te ondersteunen. Het LAB
heeft daarbij een faciliterende rol. Inmiddels hebben 10 initiatieven zich aangesloten bij het LAB.
De eerste buurtvereniging heeft het LAB
ook gevonden en maakt gebruik van de
voordelen die het LAB te bieden heeft!
Denk hierbij aan het gebruik van een
bankrekeningnummer, boekhoudkundige
ondersteuning en het innen van jaarlijkse
bijdrage. Andere buurtverenigingen zijn
van harte welkom om zich aan te sluiten
bij het LAB!
Meer informatie: activiteiten@lettele.nl
Digitaal samenwerken met jouw bestuur!
In 2020 organiseert het LAB een training
voor bestuursleden van verenigingen uit
Lettele. Binnen deze training kijken we
naar de applicatie Microsoft Teams (office
365). Bestuursleden van non-proﬁt organisaties in Lettele kunnen gratis gebruikmaken van dit computerprogramma via
het LAB.
Voordelen voor besturen:
• je kunt eenvoudig samenwerken rondom diverse thema’s;
• je kunt makkelijk documenten opslaan,
bewaren en delen;
• je kunt notities maken en delen;
• je kunt samen werken aan dezelfde
documenten;
• bestuursleden kunnen op afstand deelnemen aan een vergadering.
Duur: 2 keer een bijeenkomst van twee uur
Data: 22 januari en 5 februari 2020
Tijd: 20:00 - 22:00 uur
Locatie: Kulturhus De Spil
Middelen: eigen laptop (heb je die niet, laat
het ons weten)
Kosten: € 7,50 per persoon (voor zaalhuur
en koffie/thee)
Minimaal aantal deelnemers: 10 personen
De training wordt gegeven door Mark
Timmermans en Twan Munster.
Aanmelden via: activiteiten@lettele.nl

Basisschool
Sancta Maria

Open Dag
Woensdag 24 januari van 09:00 uur – 13:00
uur bent u van harte welkom om een
kijkje te komen nemen op basisschool
Sancta Maria. Daarnaast is er natuurlijk
de gelegenheid om uw kind aan te melden
voor het schooljaar 2020 – 2021. Mocht u
op bovengenoemd tijdstip verhinderd zijn,
bel of loop even binnen voor een andere
afspraak.

Ben jij ook een thuiswerker?
Thuiswerken heeft veel voordelen. Het
bespaart kosten, je bent vaak productiever
en efficiënter, het werkt motiverend en het
is vaak duurzamer (gebruik minder brandstof). Het kan daarentegen ook saai zijn en
je hebt weinig social talks met collega’s op
een werkdag.
We hebben een Kulturhus met mooie faciliteiten. Is het een idee om af en toe met een
groep thuiswerkers uit Lettele, kantoor te
houden in het Kulturhus of op een andere
plek in ons dorp? Zullen we het een paar
keer proberen? Stuur me bij interesse of
ideeën een e-mail. Mark Timmermans
(mail@marktimmermans.nl)

• Leren begint met je verwonderen
Ieder kind groeit door nieuwsgierig te
zijn en nieuwe uitdagingen aan te gaan.
Daar maken we ruimte voor. Ruimte om
te ontdekken en te ervaren.
• Leren gaat over groeien
Ieder kind groeit op de Sancta Maria op
zijn eigen manier en verantwoordelijkheid. Met zijn eigen talenten en doelen.
• Leren gaat over een sterke basis
Basiskennis en vaardigheden voor de
rest van je leven. Leerdoelen die motiveren door een persoonlijke aanpak. Ieder
kind is immers uniek.
• Leren gaat over leven
Samen verantwoordelijk zijn. Persoonlijke groei en successen vieren. Plezier
hebben, elke dag weer!
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Wist u dat...
• Anne Marie van Oldeniel per 1 januari 2020 de nieuwe voorzitter wordt
van Kulturhus De Spil?
In de Deelnemersraad van 7 november jl. is zij benoemd als lid van het
dagelijks bestuur.
De taken in het bestuur zijn m.i.v.
2020 als volgt verdeeld:
Voorzitter: Anne Marie van Oldeniel
Secretaris: Wilma Schepers
Penningmeester: Lowieke Oosterwijk
Vice-voorzitter: Ad van Wijlen
• Er druk gewerkt wordt aan de
aanpassing van de Cröddenhoek ten
behoeve van de fysiotherapie?
Begin volgend jaar zal de fysiotherapie verhuizen van het ‘EHBO-hok’
naar de Cröddenhoek. Daarvoor
worden aanpassingen gedaan aan
ondermeer de vloer, het plafond en de
ventilatie. Buiten de fysiotherapieuren zal de ruimte ook beschikbaar
blijven voor verhuur aan anderen.
• De horecaprijzen van Kulturhus De
Spil met ingang van 2020 worden
aangepast?
De prijzen worden aangepast aan
de gestegen inkoopprijzen en de
btw-verhoging. Koffie- en theeprijzen
blijven gelijk.

gekocht. Deze worden conform de
voorwaarden in gedeelten terugbetaald. Eind 2020 vindt er een loting
plaats, waarbij een aantal obligaties
worden uitgeloot en vervolgens
afgelost.
• Het Kulturhus nog steeds op zoek is
naar schoonmaakhulp?
Het Kulturhus wordt steeds meer gebruikt, wat ook consequenties heeft
voor de verzorging van het interieur. Wij blijven op zoek naar extra
handen. Handen van scholieren en
studenten zijn ook welkom. Deze
hulp wordt goed betaald! Inlichtingen bij het bestuur.
• De ﬁtness over een extra halterbank beschikt?
Voor het afwisselend gebruik van
benen en armen hoeft het toestel
niet meer omgebouwd te worden.
• 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.

• Ook de prijzen van de verhuurde
ruimtes aangepast worden?
Op de prijzen hebben we eveneens
een indexering toegepast.
• De eerste reeks obligaties in oktober
2020 worden uitgeloot?
Onderdeel van de ﬁnanciering van
het Kulturhus was een obligatielening. Veel mensen hebben obligaties

Nieuw
reserveringssysteem voor de
ruimtes en zalen
in De Spil
Het Kulturhus gaat in 2020 met een nieuw
reserveringssysteem werken. Dit systeem
vervangt het oude systeem. Om dit systeem te gebruiken moet de gebruiker zelf
(opnieuw) een account aanmaken. Hiermee
kan je eenvoudig zalen/ruimtes boeken.
Waarom een nieuw systeem zullen jullie je
afvragen?
• het nieuwe systeem is veel gebruiksvriendelijker en eenvoudiger;
• de planner van de zalen hoeft minder in
te voeren;
• de rekeningen zijn beter opgemaakt en
kunnen eenvoudiger worden verstuurd;
• er is direct een link met het informatiescherm in de hal van het Kulturhus, dus
bij binnenkomst zie je gelijk wie/wat/
waar. Ook is het scherm altijd up-to-date.
Het nieuwe reserveringssysteem is te benaderen via www.zaalreserverenlettele.nl
of via www.lettele.nl/kulturhus. Je kunt een
nieuw account aanmaken via de optie
‘inloggen|aanmelden’ en de gegevens in
te vullen in de kolom ‘registreren’. Na
inschrijven moet je jouw e-mailadres bevestigen via de opgegeven mail (controleer
eventueel je spam-folder).
Reserveringen voor dit jaar (2019) kan je
nog op de oude manier plaatsen.

• Deze rubriek met ingang van volgend jaar een nieuwe auteur krijgt?

Nieuwjaarsbijeenkomst
De handbalvereniging (HVL), de voetbalvereniging (VVL) en
Kulturhus De Spil organiseren dit jaar gezamenlijk de nieuwjaarsbijeenkomst.
Alle dorpsgenoten zijn van harte uitgenodigd op zaterdagavond 4
januari vanaf 20:00 uur in De Spil.
Niet meer op de eerste zondagmiddag in het nieuwe jaar, maar op
zaterdagavond. Hopelijk wordt het een begin van een mooie traditie!
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Het mooie motto is: voor elkaar, door elkaar en met elkaar in
Lettele!
Zo willen we aan het begin van het nieuwe jaar laten zien wat
samenwerking kan betekenen voor het dorp. Een mooi voornemen
voor een ieder.
Zie ook achterop deze De Letter voor de uitnodiging.

Interview met onze Manus van
Alles op technisch gebied
Naam: Theo de Brouwer
Leeftijd: 65
Functie: Lid van commissie Beheer en
Onderhoud, technisch beheer

Welke werkzaamheden verricht je voor het Kulturhus?
Verhelpen van storingen, de controle doen en het onderhoud van de technische installatie en
de contacten met installatiebedrijven onderhouden. Ik ben een soort Manusje van Alles op
technisch gebied.
Hoe ben je erin gerold?
Begin 2013 ben ik benoemd in het bestuur als opvolger van de vorige technische man, Jo
Elders. In 2015 ben ik weer afgetreden in verband met lichamelijke problemen, maar ik ben wel
altijd betrokken gebleven. Floor Zandbelt heeft voor mij in de bouwcommissie gezeten bij de
bouw van het nieuwe Kulturhus. Bij de start van het Kulturhus heb ik zitting genomen in de
huidige commissie Beheer en Onderhoud.
Vanaf wanneer?
Vanaf de start van het Kulturhus
Hoeveel tijd besteed je daaraan?
Een paar uur per week, gemiddeld genomen.
Waarom blijf je het doen?
Ik vind het leuk om te doen en heb er tijd voor. Ik krijg de gelegenheid om het op mijn eigen
manier en op mijn eigen moment te doen.
Wat vind je het lastigst?
Dat andere mensen aan dingen zitten (met de beste bedoelingen vaak) waar ze eigenlijk vanaf
horen te blijven. Dat is af en toe wel lastig.
Wat het mooist?
Dat je op deze manier betrokken blijft. Je doet mee en kunt wat toevoegen. Dat geeft voldoening.
Wat is het leukst/grappigst wat je hebt meegemaakt?
Het vervangen van de tussenwand in de gymzaal vond ik een geweldige klus.
Als jij voorzitter was, wat zou je dan veranderen?
Ik zou meer aandacht besteden aan de samenhang tussen bestuur en vrijwilligers.
Ik ken sommige bestuursleden bijna niet en zou graag ook meer horen over jaarplannen en
dergelijke. Het Kulturhus is ons gezamenlijke project en dat moeten we gezamenlijk trekken.
Wat mis je in/bij het Kulturhus?
Een biljart. Later als ik oud ben zie ik me daar met wat anderen graag een potje biljarten.
Hoe ziet het Kulturhus eruit over 10 jaar?
Met een biljart. Verder zie ik er ook veel evenementen georganiseerd worden. Het dorp en de
omgeving lenen zich ervoor: wandelen, crossloop, mountainbiken, ﬁetsen et cetera. Zie ook het
weekend van 30 november.

Lettels
vergeetwoordenboek:

de I en J
We hopen dat nieuwe én oude Lettelenaren deze
woorden weer dagelijks gaan gebruiken.

ie, ieie
• jij, u - Ie kabt ok woar ’t oe niet jökt.
Je slaat er maar een slag naar .
iekenholt
• eikenhout
ieleu, iele, ule
• jullie
ienderweggens
• enerzijds
iene
• een - He’j d’r weer iene op kousevoeten loaten goan?
Heb je weer een wind gelaten?
ienjoarig
• eenjarig
ies
• ijs - As t’r ies is, mu’j schaetsen.
Je moet de gelegenheid te baat nemen.
iesvriej
• ijsvrij
iewig
• erg
inkoelen, koelen in, in ekoeld
• inkuilen
jachtpetieje
• jachtpartij
jappel
• aardappelen - jappel met blote gat
aardappelen zonder vlees
japse
• flinke snee
jökken, jökken, ejökt
• jeuken - Det jökt oe nie meer.
Daar heb je geen last meer van.
jongvolk
• jongelui
juustement
• juist
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 K?
Mail de redactie: redactie.deletter@gmail.com.
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autobedrijf
tankstation
auto in- en verkoop
reparatie
schadeherstel
autorecycling
Rudi Welgraven
Spanjaardsdijk 96
7434 RT Lettele

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
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