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Wij denken aan jullie
Lettele.nl voorziet in behoefte, al 20 jaar!
75 jaar bevrijding: dit zijn de bevrijders van Lettele
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Coronacrisis
Vier weken geleden vroeg iemand mij: ‘Komt
De Letter wel uit?’ Ik was even in verwarring,
waarom zou De Letter niet uit kunnen komen?
Ik begreep de vraag wel, want opeens werd er
van alles afgelast, uitgesteld of vooruitgeschoven. Toen ik me dat realiseerde zei ik: ‘Dan
moet juist nu De Letter wel uitkomen!’
Maar wel met een aangepaste inhoud. Nee,
niet met de laatste coronacijfers, uitleg over
groepsimmuniteit, de nieuwste maatregelen
of een vooruitblik op hoe we de anderhalvemetersamenleving vorm moeten geven. Dat
zijn onderwerpen die u in de regionale en
landelijke media kunt vinden. In De Letter
gaat het over Lettele, over hoe we met elkaar
de coronocrisis beleven.

Dit krijtten de kinderen van
de
Bosrand op de straat voo
r de deur
van de ouderenwoningen
, de opa’s
en oma’s van de buurt.
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De kinderen van de Bosrand hebben op een
mooie zondagmiddag met stoepkrijt de stoep
van de ‘opa’s en oma’s’ versierd. ‘Wij denken
aan jullie!’ en ‘Hou vol!’ was hun boodschap.
Aan de meesters van groep 7 en 8 van de basisschool hebben we gevraagd of de kinderen
misschien willen schrijven en tekenen voor De
Letter nu ze niet naar school kunnen. Ze vinden het soms wel, maar vaak ook niet zo leuk,
vertellen ze. Ze missen vooral hun vriendjes en
vriendinnetjes.
De Zonnebloem en het vrijwilligersknooppunt, het Wijkteam en Ontmoeten in eigen
dorp laten weten dat zij er voor de mensen
willen zijn in deze moeilijke tijden. De redactie
ondersteunt hun oproep van harte: laat het
weten als u hulp nodig hebt. Laat het vooral
ook weten als u een idee heeft hoe u samen
met anderen iets voor elkaar kunt betekenen.
Dan kunnen ze u helpen met organiseren. (Zie
voor de telefoonnummers verderop in deze De
Letter).
Ondertussen gaat het gewone leven ook door.
De voorbereidingsgroep voor de dodenherdenking op 4 mei heeft een apart programma
gemaakt waardoor we toch een beetje samen
kunnen zijn op deze bijzondere dag.
Namens de redactie,
Wilma Schepers, hoofdredacteur
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Op de boerderij gaat het werk gewoon door

Het is stil in Lettele

De coronacrisis is ook in Lettele voor iedereen voelbaar. Tegelijkertijd gaat het
gewone leven ook door. Voor de een is deze tijd moeilijker dan voor de ander. Zorgen
en verdriet zijn niet gelijk verdeeld. Sommigen moeten heel hard werken, anderen
ervaren juist de rust. In het dorp is het anders dan in het buitengebied. De Letter
vraagt zich af: hoe is het nú om te leven en te werken op de boerderij?
DOOR WILMA SCHEPERS

Net als in de rest van Nederland ligt het ‘samen-leven’ in Lettele stil. De gevolgen van de
coronacrisis zijn zichtbaar. Het terras van de
Koerkamp is leeg. Op het raam van de basisschool hebben de meesters en juffen een tekst
geplakt: ‘Lieve kinderen, wij missen jullie’.
Voor de winkel van Evelien en Ronald staat
het bord met aanwijzingen hoe je je moet gedragen als je de winkel binnengaat. Loop je
verder naar De Spil, dan zijn de sportvelden
leeg en het kulturhus gesloten. Geen voetbal,
geen klaverjassen, geen kinderen van de bso.
Als ik ’s avonds om halfelf mijn hond uitlaat,
kan ik midden op de weg gaan lopen, er rijdt
geen enkele auto over het kruispunt van Lettele. De mensen in Lettele zijn thuis.

‘Eerder dronk je nog wel
eens een kop koffie samen.’
Dierbaren
Hoe zou het met ze gaan? In de media lezen
we over de eenzaamheid van ouderen in het
verzorgingshuis en de bezorgdheid van hun
kinderen die niet op bezoek kunnen gaan. We
horen over het verdriet van mensen die hun
dierbaren verliezen en over de ongerustheid
over de vraag: is er straks wel plek voor mij op
de ic als ik het nodig heb?
Als ik buiten ben, maak ik vaak een praatje
met mensen die ik tegenkom. Op anderhalve
meter afstand vertellen we elkaar de verhalen
die we gehoord hebben en dat het met ons gelukkig wel goed gaat.
Hoe zou het gaan met de mensen die ik niet
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tegenkom op weg naar de winkel of in het
bos, vraag ik me af? De mensen die buitenaf
wonen, op de boerderij? Ik besluit het te gaan
vragen voor deze De Letter en via via krijg ik
het telefoonnummer van Marian Kruit en
Sanne Klein Koerkamp. Marian woont met
Henk en twee volwassen zonen op de boerderij aan de Butersdijk, Sanne woont met
Christian en vier kleine kinderen op de boerderij aan de Koerkampsweg.
Nuchtere vrouwen
Sanne en Marian zijn gewend aan een leven
in en om huis. Wat dat betreft is er voor hen
niet zoveel veranderd, vertellen ze. In huis –
de boerderij – gaat het werk gewoon door. Vervelen hoef je je niet omdat er altijd wel wat te
doen is. ‘En het is ook niet zo dat er geen mensen op het erf komen’, vertelt Marianne. ‘De leverancier van voederbrokken komt nog steeds
langs. Maar eerder dronk je nog weleens een
kop koffie samen. Nu maak je een praatje en
gaat ieder weer zijn eigen gang. Ik denk vaak
terug aan de varkenspest. Die is niet echt vergelijkbaar omdat er nu mensenlevens op het
spel staan. Maar voor ons waren de maatregelen in die tijd ingrijpender dan nu, omdat je
voortdurend bezig was met ontsmetten. Daar
had de burgerij toen geen weet van. Nu denk
ik dat het voor burgers moeilijker is, vooral
voor de gezinnen met kleine kinderen die in
een flat wonen. Als je dan ineens hele dagen
thuis moet blijven, kan ik me voorstellen dat
de muren op je af komen.’
Sanne kan ervan genieten dat de kinderen de
hele dag thuis zijn. ‘De oudste twee hebben
schoolwerk en ik vind het echt leuk om te zien
waar ze zoal mee bezig zijn. Ik probeer goed

Op het raam van de
school in Lettele

structuur in de dag te houden. Het is geen vakantie en het schoolwerk moet ook af. Maar
daarnaast is het ook gezellig en vind ik het fantastisch om te zien hoeveel plezier ze hebben
als ze buitenspelen.’
‘De eerste week was de plotselinge rust behoorlijk wennen. Ineens vielen allerlei afspraken weg. Maar ik merk dat het leven toch
weer op gang komt. Samen met stichting
IJssellandschap zijn wij bezig met de ontwikkeling van Heerlijkheid Linde. Vergaderingen
worden nu online gedaan, overleg gaat via
beeldbellen. Het is wonderlijk hoe snel we ons
aanpassen aan de nieuwe situatie. Ik heb de
stille hoop dat we sommige veranderingen
vasthouden na deze crisis. Bijvoorbeeld minder vliege, of meer lokale producten kopen.
De wereldwijde onderlinge afhankelijkheid
maakt ons kwetsbaar. En het is, dat zien we nu
ook, beter voor het milieu als we wat dichter
bij huis blijven.’
Zorgen
Sanne en Marian zijn nuchter en maken er
het beste van. Maar zorgen zijn er toch ook.

Marian: ‘Bij de varkenspest zijn wij er financieel flink bij in geschoten. En ook nu denk ik
dat ook wij de effecten zullen gaan merken.
Als de melkprijs omlaag valt – wat heel goed
denkbaar is in een teruglopende economie
– merken wij het ook in onze portemonnee.
Aan de andere kant zijn wij gewend om met
risico’s te leven. Dat hoort bij het boerenbedrijf.’
Voor Sanne en haar man Christian is het ook
spannend. Zij staan op het punt stadsboerderij
Heerlijkheid Linde, aan de rand van de Vijfhoek, te ontwikkelen. Sanne: ‘Het financiële
plaatje gaat er mogelijk anders uitzien mocht
er een economische crisis komen als gevolg van
het coronavirus. De laatste paar jaar ging het
goed met de economie, mensen hadden wat extra’s over voor mooie lokale producten. Of dat
zo blijft, is nu wel een vraag. Ik ben een realistisch mens, maar ook optimistisch. Er is afgelopen weken ook zoveel moois gebeurd, mensen
blijken ineens heel creatief te zijn en samen
mooie initiatieven te nemen. Ik heb er wel vertrouwen in dat we daar ook weer iets van leren
en daar in de toekomst wat aan hebben.’
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Uit het dorpsarchief:

De bevrijding van Lettele
Dit jaar viert Nederland 75 jaar bevrijding. In het Dorpsarchief Lettele zijn verschillende verhalen te vinden uit het laatste oorlogsjaar. Deze keer vertellen we u meer over de
dag van de bevrijding en over onze bevrijders Steve, John en William. Laten we ze niet
vergeten.

Op zondag 8 april 1944, laat in de
avond, wordt de boerderij van Jan
Haverkamp bevrijd. Hevige gevechten
vonden die dag plaats in en om de Bannink, Colmschate en Weteringen. Vele
boerderijen werden in brand gescho-

DOOR HENK HAVERKAMP EN JOSÉ DISSELHORST

ten. Ook in Lettele was de rode gloed
te zien. Het maakte de mensen bang en
men trok zich terug in de schuilplaatsen, in de hoop veilig te zijn voor het
naderend geweld. Voor de een was dat
een kelder, voor de ander een plek

iets van het huis af, soms zelfs in het
bos. Maar er waren ook families die
van de Duitsers het advies kregen om
hun huis te verlaten en hun heil verderop te zoeken.
Hierover vertelt Wim Aarnink:

De bevrijding aan de Essenhuizerweg in Linde
Het verhaal van Wim Aarnink, die in die tijd aan de Essenhuizerweg woonde.
‘Zondagavond 8 april waren we met
een groep jongens in de weide aan het
voetballen. Uit de richting van Bathmen en Colmschate konden we het kanon- en geweervuur duidelijk horen.
Op een gegeven moment kwam er een
granaat dicht over ons heen gieren
en suizen en boorde zich een eindje
verder in de grond. We zijn hevig geschrokken snel naar huis gerend.

van de boerderij op een wagen met
daarop wat hooi liggen rusten. Ik
heb gezien dat er een soldaat van de
wagen afrolde en op de stenen vloer
viel, hij kroop weer overeind en moest
maar weer verder; enkele waren ook
kreupel. De boomgaard achter de
boerderij hebben ze omgezaagd en
daar eenmansputjes in de grond gegraven.’

In de kelder
Van zondag- op maandagnacht hebben we in de kelder van de schuur
doorgebracht, we waren bang dat het
huis in brand geschoten zou worden.
De kelder in de schuur is dan veiliger
dan de kelder in huis. Daar kon je in
geval dat er brand zou komen gemakkelijker uit wegvluchten.
Op maandagmorgen, de dag van de
bevrijding liep het helemaal vol met
Duitse soldaten die er erg vermoeid
uitzagen; enkele hebben op de deel

Veilige plaats
‘De Canadezen kwamen vanuit de
richting Lettele. De Duitsers hebben
ons aangeraden om naar een veiliger
plaats te vertrekken en de koeien in de
weide te doen; er was een grote kans
dat er gevochten zou worden.Daar
hebben wij gehoor aan gegeven en we
besloten om te vertrekken; de koeien
in de weide gedaan, paard voor de wagen gespannen en met wat huisraad
en goederen op de wagen op weg gegaan. Vader en moeder zaten voor op
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de wagen en wij als kinderen liepen er
achteraan.
Er was besloten om naar de boerderij
van Marsman te Heeten te gaan omdat mijn zus Beth daar als dienstmeid
was. We zijn vertrokken richting Anton Zandbelt, vervolgens de Butersdijk, Zandbelterweg, Spanjaardsdijk,
Daggenvoorderweg, over het Overijssels kanaal via de Hekkertsbrug.
Deze brug, die gedeeltelijk al in het
water lag, zijn we met moeite overgegaan. Er waren daar veel soldaten die
voorbereidingen troffen om de brug
op te blazen. Via Averlo zijn we naar
de boerderij van Marsman in Heeten
gegaan. Daar was het nog rustig en we
hebben er enkele dagen doorgebracht
en ’s nacht in de woonkamer op de
vloer geslapen. Er hebben daar geen
gevechten plaatsgevonden.
Op een gegeven moment kregen we te
horen dat we bevrijd waren.’

De plaquette op ons oorlogsmonument
Bij de bevrijding van ons dorp, op 9
april, zijn drie Canadese militairen
gesneuveld. Jonge mannen nog, in de
bloei van hun leven met plannen voor
de toekomst na hun terugkeer uit Europa. Ver van huis en haard, ver van
hun familie lieten ze hier het leven
voor onze vrijheid. Elk jaar worden ze
op 4 mei bij het oorlogsmonument herdacht. Ze behoorden tot het regiment
van The Royal Canadian Dragoons.
De plaquette met de namen van de
drie Canadezen die bij de bevrijding

van Lettele gesneuveld zijn, is in
1985 aan Lettele geschonken door Ian
Seymour, veteraan en kameraad van
Steve Michlosky, een van de gesneuvelden. rada Roessink, bewoonster
van het huis waar Steve Michlosky
tijdelijk begraven was in de tuin, nam
de plaquette in ontvangst. In dat jaar
is er een monument opgericht met
daarop aangebracht de plaquette. Het
monument bevindt zich in Lettele bij
de kruising van Oerdijk/Bathmenseweg.

Trooper John Frederick Winter
John Frederick Winter werd geboren op 11 juli 1923 in San Francisco, Verenigde
Staten. Vanaf 1931 woonde het gezin waarin hij opgroeide in Edmonton, provincie Alberta in Canada. Zijn ouders waren Frank Frederick Winter en Edna Gladys Winter.
Vader was schilder en overleed in 1943.
Het gezin telde 8 kinderen (5 jongens en 3 meisjes). John verliet de school op 16-jarige leeftijd. Voordat hij dienst nam in het leger was hij werkzaam als krantenverkoper
en de laatste twee jaar als boer. Hij wilde nadat hij uit dienst zou gaan, weer werkzaam zijn in de agrarische sector (het liefst op een eigen gemengd boerenbedrijf).
Maar hij was ook wel geïnteresseerd in de autotechniek. John ging in Canada in
dienst op 26 december 1942 en vertrok in augustus 1943 naar het Verenigd Koninkrijk. Van daaruit werd hij in gelegerd in Italië. Vanaf maart 1945 nam hij deel aan de
opmars van de geallieerden in het Westen van Europa. Hij kwam om in de strijd om
Lettele op 9 april 1945. Hij was 21 jaar.

Korporaal William James Miller
(Vertaling krantenbericht onder de kop ‘Gedood in Holland’)
Volgens het bericht dat zijn ouders, de heer en mevrouw William en Ellen Miller, 59
West Avenue ontvingen, is van de Royal Canadian Dragoons op 9 april Korporaal William James Miller gedood in Holland. Op de dag van zijn overlijden ontving mevrouw
Miller een brief van haar zoon waarin hij berichtte dat hij verplaatst was van Italië
naar België.
William James Miller werd geboren in Toronto op 2 juni 1916, volgde hij onderwijs
aan de Bolton Avenue Queen Alexandra en aan de Danford Technische School. Hij
was lid van de First Avenue Baptisten Sunday School Class. Hij had twee broers en
een zus. Zijn oudste broer Luitenant-commandant Allan Miller, RCNVR, dient aan
boord van een fregat op de Atlantische Oceaan. Korporaal Miller nam dienst in de
Royal Canadian Dragoons in 1940 nadat hij gediend had bij de York Rangers Reserve.
Hij werd opgeleid in London, Camp Borden en St. Johns.
Kerst 1944 was het al zijn vierde kerst overzee. Hij werd 28 jaar.

NUMMER 5 • APRIL 2020 •

•7

8•

• NUMMER 5 • APRIL 2020

Trooper Steve Michlosky
Steve Michlosky werd geboren in 1923 op een boerenbedrijf in
het zuidoosten van Lake Winnipeg. Hij volgde acht jaar onderwijs op een plattelandsschool. Hij toonde interesse in de motormechanica en hij stond bekend als ‘Truck en Tractor Man”.
Steve was een knappe man met een goed karakter met veel
vrienden, een harde werker en een goede danser, die regelmatig
op de zaterdagavond in de dansschuur te vinden was. Hij was
een gentleman die respect toonde voor de dames en die hem op
hun beurt aanbaden.
Op 19-jarige leeftijd ging hij in dienst. Hij kreeg zijn basisopleiding als bestuurder van een gepantserde auto klasse III. In
maart 1943 ging hij naar Engeland en in oktober op een Amerikaanse troepentransportschip naar Sicilië. Van daaruit ging hij naar Italië en nam deel aan een aantal
grote veldslagen. In maart 1945 landde hij in Frankrijk en stak later België over. In
Nederland kreeg hij de taak te patrouilleren bij het Twente-kanaal met het 8e Canadese verkenningsregiment. Tijdens zijn opdracht werd trooper Steve Michlosky door
machinegeweervuur in een gevecht met de Duitsers op zondag gedood. Het was 9
april 1945, hij werd 22 jaar. Steve werd begraven met religieuze rituelen op 14 april
in de buurt van waar hij viel. In maart 1946 werden zijn overblijfselen zorgvuldig
opgegraven en eerbiedig herbegraven in graf 14, rij G, perceel 10, van de Canadese
oorlogsbegraafplaats Holten.
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LETTELE

LETTELE

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

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

Waarom kiezen voor ZONNESCHERMSHOP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Bij ons kunt u terecht voor:
Binnen zonwering
Buiten zonwering
Terrasoverkappingen
Rolluiken
Garagedeuren
Huis Domotica systemen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Opbrengst zonnepanelen
monitoren
Nadat alles netjes is aangelegd
door onze beste specialisten
kan u de opbrengst elke dag
volgen met de
speciale app
voor zowel
uw smartphone
als uw
tablet.

BEL OF MAIL VOOR EEN GEHEEL VRIJBLIJVEND GESPREK

BEL OF MAIL VOOR EEN GEHEEL VRIJBLIJVEND GESPREK

Uw adviseur
Jeroen Leuvenink
Lettele

Uw adviseur
Jeroen Leuvenink
Lettele

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

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

maaiers, kettingzagen, heggenscharen en
bosmaaiers

Agroshop Tuin en park Technische dienstverlening
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Dodenherdenking en
bevrijdingsdag
De organisatie van de 4 mei-herdenking heeft een aangepaste vorm
bedacht voor de dodenherdenking op 4 mei a.s. Met inachtneming
van alle maatregelen van de overheid in verband met corona, zien
we toch kansen om aandacht te schenken aan deze dag.
Herdenkingsdienst
Op 4 mei zal een herdenkingsdienst
worden opgenomen. Bij deze herdenkingsdienst hoort ook een kranslegging. De
opnames komen rond 16:00 uur beschikbaar via Lettele.nl .
Bloemen leggen
U wordt in de gelegenheid gesteld om uw
eigen bloemen te brengen bij het monument tussen 16:00 - 19:30 uur. Er zullen
vazen met water klaar staan. Wij rekenen
er op dat we gezamenlijk hierbij ook de
regels van de overheid die dan gelden in
acht zullen nemen.

Vlaggen halfstok
Wij stellen u voor om de vlaggen halfstok
te doen vanaf ongeveer 16:00 uur.
Het boek komt uit!
Op of rond 4 mei krijgt iedereen die het
boek Geen grip meer – Oorlog in Lettele,
door de ogen van Marie Groot Koerkamp
– besteld heeft, dat gewoon geleverd. U
kunt het ook nog bestellen, zie het kader
hieronder.
Royal Canadian Dragoons
U weet dat het bezoek van de Royal
Canadian Dragoons uit Canada niet door

Geen grip meer

Geen grip meer
Oorlog in Lettele door de
ogen van Marie Groot
Koerkamp
Marion Kogelman-Bloo

In de Tweede Wereldoorlog
woonde Marie Groot Koerkamp samen met haar man
Tone en hun vijf kinderen op
de boerderij aan de Bathmenseweg, achter het kerkhof,
midden in Lettele. Haar kleindochter Marion vond enkele
jaren geleden het dagboek
van Marie waarin ze nauwgezet de oorlog in Lettele en
het dagelijkse leven op de
boerderij beschrijft.
Marion volgde de voetsporen
van oma Marie en dook in de
oorlogsgeschiedenis van Lettele, nu 75 jaar geleden. Met
de dag worden de bewoners

is gegaan.Het goede nieuws is, dat zij toch
willen proberen om in 2021 wel een bezoek
aan Lettele te brengen. Zodra wij hierover
meer weten, hoort u dat van ons.
Programma Bevrijdingsdag
wordt verplaatst
Laten we op 5 mei wel de vlag uitsteken.
De organisatie voor bevrijdingsdag heeft
besloten het programma op 5 mei af te
gelasten en mogelijk later in het jaar een
bijeenkomst te organiseren die in het
teken staat van 75 jaar vrijheid. Daarbij
wordt geprobeerd ook de tentoonstelling
alsnog te laten plaatsvinden.

in hun vrijheid beknot. Zelfs
de opbrengst van het melken
en dorsen wordt door de
bezetter gecontroleerd. Marie
verliest de grip op haar leven.
Vooral wanneer er op het eind
van de oorlog Duitse soldaten
bij hen thuis verblijven. Er
wordt flink geschoten rondom de boerderij en de ‘beste
kamer’ wordt ingericht als
operatiezaal.
Het is een verhaal over angst,
armoede en het verlies van
autonomie. Maar ook een
verhaal over hoop!
Bestel nu het boek dan heeft
u het 4 mei in huis!
Iedereen die het boek bestelt,

zal het boek op of rond 4 mei
ontvangen.
U kunt het boek bestellen en
betalen in supermarkt Lekker
Makkelijk en de winkel van
Roesink of via de website
binnenenbuitenspeelgoed.nl.
De prijs van het boek is
€ 10,00.
De uitgave is zonder winstoogmerk en wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen
van de Rabobank, de Ondernemersvereniging Lettele,
St. Vrienden van de Nicolaaskerk, stichting Wesselings
van Bremen, WijDeventer,
Binnenenbuitenspeelgoed,
de gemeente Deventer en
Marion Kogelman-Bloo.
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De zorg in het zonnetje, ook na de coronacrisus
Van het vrijwilligersknooppunt
Een van onze vrijwilligers
kwam op het idee om nu
zonnebloemen te zaaien om die
straks – na de coronacrisis –
aan de zorgverleners, zorginstellingen en andere zorgenden
te kunnen geven.
Het vrijwilligersknooppunt
pakt dit idee op, want wie zaait
gelooft in de toekomst, gelooft
in een wereld na de coronacrisis. En zonnebloemen zijn een
prachtig symbool voor licht,
voor betrokkenheid, toewijding en warmte. Stuk voor
stuk zaken die we ook na deze
verwarrende tijd goed kunnen
gebruiken.
Hierbij vragen we uw hulp!
Wat is de bedoeling?
Het vrijwilligersknooppunt
gaat met een bijdrage van Wij-

Deventer zonnebloemenzaad
kopen. U kunt dit gebruiken
om in uw eigen tuintje, in uw
groentetuin of op een veldje
zonnebloemen te kweken. Wij
zullen ook nog kijken naar een
zichtbare plek in Lettele.
Straks, als de bloemen gaan
bloeien spreken we een moment af om alle zonnebloemen
te verzamelen en uit te delen.
Aan mensen die nu heel hard
werken in de zorg of mensen
die het nu zwaar hebben.

keur aan strookjes grond langs
wegen en wandelpaden. Heeft
u een strookje beschikbaar op
een mooie plek?
Laat het ons weten!
zonnebloemenvoorzorg@
lettele.nl

Wilt u meedoen?
Stuur voor 20 april a.s. een
mail aan zonnebloemenvoorzorg@lettele.nl. Vermeld uw
naam en adres in de mail, dan
zorgen wij dat de zaden bij u
komen.
Heeft u wel ruimte, maar bent
u niet in de gelegenheid om te
zaaien? We denken bij voor-

Gaf u iets aan de Religieuze Markt?
Heiligenbeelden, wijwaterbakjes, kruisbeelden of rozenkransen. Heeft u religieuze objecten van uzelf of van iemand anders
gedoneerd aan de Religieuze Markt in
Lettele? Daar zou ik graag wat meer over
willen weten!
Mijn naam is Kirsten van Kempen en ik
studeer in Amsterdam, maar ben opgegroeid
in Deventer en heb affiniteit met het dorp
Lettele. Voor mijn masterscriptie bij de opleiding tot museumconservator wil ik graag

meer weten over de herbestemming van religieuze objecten in tijden van ontkerkelijking.
Daarbij richt ik mij specifiek op objecten die
bij mensen thuis werden gebruikt.
De objecten die zijn ingebracht voor de
Religieuze Markt in Lettele vormen mijn
casestudy. Om me te kunnen verdiepen
in de achtergrond en betekenis van deze
objecten en de beweegredenen om ze
voor de markt te doneren, zou ik graag
enkele vragen stellen aan diegenen die ooit
spullen voor de markt hebben gedoneerd

(dit hoeft niet recentelijk te zijn geweest).
Ik hoop dat u mij wil vertellen over uw
religieuze objecten.
U kunt contact met mij opnemen via kmvankempen@hotmail.com. Victor Munster
en Diny Meijerink kunnen u ook meer
vertellen over mijn onderzoek.

Bedankt!
Lieve mensen,
Langs deze weg willen wij u
hartelijk bedanken voor de vele
kaarten, berichten en bloemen
die wij mochten ontvangen na het
overlijden van mijn lieve man, onze
vader en opa

Frans Jansen
Dit is voor ons een grote steun en
troost in deze moeilijke, bijzondere
tijd.
Ria, kinderen en kleinkinderen
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Vraag hulp als u dat nodig heeft! Nieuws voor
dames uit
Lettele en
omgeving
Het vrijwilligersknooppunt is extra behulpzaam en bereikbaar van 9:30 - 18:00 tijdens
de coronacrisis in Lettele.
Iedereen wordt getroffen door de maatregelen in het kader van het coronavirus.
Voor een deel van de Lettelenaren betekent
dit dat zij nog meer aangewezen zijn op
hulp van anderen. Daarom wil het vrijwilligersknooppunt extra hulp bieden in deze
vreemde tijden.
Het coronavirus is gevaarlijk voor kwetsbare mensen en ouderen. Behoort u tot
de risicogroep, dan is het beste advies om
grote groepen mensen te vermijden. Blijft
u dan zo veel mogelijk thuis. Heeft u hulp
nodig bij het doen van boodschappen, of
gewoon behoefte aan een praatje, dan kunt

u rekenen op het vrijwilligersknooppunt.
Het vrijwilligersknooppunt is de komende
periode niet alleen in de ochtend bereikbaar,
maar ook zo veel mogelijk de gehele dag van
9:30 - 18:00 op doordeweekse dagen.
Heeft u behoefte aan een luisterend oor,
kunt u hulp gebruiken bij het doen van
boodschappen, of lukt het koken even niet
meer zelf, kan u wel wat ondersteuning
gebruiken bij het thuisonderwijs van de
kinderen of heeft u heel andere vragen?
Bel dan alstublieft naar T: 0620 15 35 81.

We merken dat mensen nog weinig bellen
met hulpvragen. Wees echt niet te verlegen
om hulp te vragen!
We helpen u heel graag!

Verse groente uit Lettele
In het voorjaar van 2018 zijn vijf mensen
uit Lettele met medewerking van de parochie gestart met een groentetuin voor de
Voedselbank Deventer. Daarmee werd een
moeilijk te realiseren wens vervuld.
De parochie stelde een volkstuin en een
budget voor de aanschaf van zaad en
pootgoed beschikbaar. Frans Brinkhof was
contactpersoon en de tuinders Ben Bouwmeester, Willie Jansen en Ben Verwoolde
maakten de tuin klaar en verbouwden de
groente. Freerk Hoeksema zorgde voor het
contact met de voedselbank en het transport van de groente naar de voedselbank.
Het is een praktisch en slagvaardig team.
Het resultaat mag er zijn. In 2018 en 2019

heeft de Voedselbank Deventer wekelijks
verse groente kunnen verstrekken. Gemiddeld 10 kratten per week verdeeld over
ruim 20 groentesoorten. De voorbereidingen voor het seizoen 2020 zijn weer gestart
en in het voorjaar wordt de eerste groente
weer geleverd.
Extra helpende handen
In de loop van 2019 is Ben Verwoolde
gestopt. Het team zoekt nu enkele mensen
die regelmatig kunnen helpen bij het werk
in de groentetuin. De inzet bij onderhoud
en oogsten willen we met elkaar afspreken.
Lijkt het je wat of ken je iemand? Laat het
ons weten en neem contact op met Ben (T:
0629 586 079) of Willie (T: 0639 311 092).

In de vorige De Letter hebben we al verteld
dat Zij-Actief en CupL het voornemen hebben om zich te organiseren als één damesclub. Op dit moment werken wij daarom
hard aan een nieuwe opzet en een nieuw
programma voor september 2020 t/m juni
2021. In de volgende De Letter zullen we
hierover alles prijs gegeven.
Nieuwe naam en een nieuw logo
Goede ideeën heb je zelden alleen en
daarom willen we jullie vragen om ons te
helpen met het bedenken van een nieuwe
naam en een leuk logo. Je mag zowel een
logo als een naam insturen of een van
beide. De namen en logo’s kunnen jullie
insturen tot en met vrijdag 15 mei. Dit kan
naar of
damesvanlettele@gmail.com of
damescupl@gmail.com.
In de volgende De Letter maken wij bekend
welke namen en logo’s er zijn ingestuurd.
Wij willen dan een poll opzetten, zodat
iedereen kan stemmen op de naam en het
logo die zij het leukste vindt. De naam en
het logo waar het meest op is gestemd,
zullen wij tijdens onze eerste activiteit
onthullen.
Schrijf daarom al de eerste activiteit in je
agenda! Die staat gepland voor vrijdag 4
september 2020 om 19:00 uur. Wat we gaan
doen blijft nog even geheim!
De bovenstaande emailadressen kun je
ook gebruiken om ideeën, gedachten en
wensen naartoe te sturen die ons kunnen
helpen met de nieuwe opzet en een nieuw
programma voor de nieuwe ‘damesclub’.
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wij maken
verhalen
die raken

Schoonheid is balans tussen innerlijk en uiterlijk

Creatieve naailes
Creativiteitsontwikkeling
Diverse workshops
Healing

Docent
Kunstenaar
Energiewerker

www.josepraat.nl
www.textielmeteenziel.nl

Creatief geluk
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Hein Braakhuisstraat 17, Lettele

Het plezier van het maken!

info@textielmeteenziel.nl
mob 06-18209307

Haaxman Communicatie
0570 - 83 22 47
info@haaxmancommunicatie.nl
www.haaxmancommunicatie.nl

Voor al uw feesten, partijen, koude en
warme buffetten.
Of gewoon lekker genieten op het terras.

www.dekoerkamp.nl
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Schoolwerk = thuiswerk - Paula Venema
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Buitenspelen in quarantaine - Lenneke te Boekhorst
Coronavirus Belevenis
Het begon allemaal in China, en uiteindelijk kwam
het ook in Nederland.
Het coronavirus. Het ging
uiteindelijk de hele wereld
over.
16 maart moesten de scholen dicht. Dat vond ik in
het begin wel leuk, maar
ik merkte na een week dat
ik er al klaar mee was. Ik
mis vooral mijn vrienden
en mijn meester met zijn
flauwe grapjes. Helaas is
het zo. Eigenlijk vind ik
dat ik niet mag zeuren,
want sommige mensen
wonen helemaal alleen
en dat vind ik heel zielig.
De regering zegt wel zo
van, ja, anders ga je met je
familie videobellen maar
sommige mensen hebben

geen mobiel of ze hebben
geen familie of ze weten
niet hoe dat moet. Doordat
het virus er is kan ook het
paasvuur niet doorgaan.
En let ook goed op of je
koorts krijgt.
Ik raad je aan om elke
avond of elke ochtend je
koorts op te meten, ook al
zit je niet in de risicovolle
groep, zou ik het toch voor
de zekerheid doen. Als
we met zijn allen aan de
regels houden dan zijn er
ook minder slachtoffers.
Het is een rare en heftige
periode, maar samen
kunnen we alles aan. Hou
je aan de regels die de
regering ons opleggen.
Marit Brinkhof

Coronatijd
Toen ik hoorde dat de school dicht
zou gaan, dachten mijn klasgenootjes en ik, joepie vakantie! Lekker
laat naar bed en lang uitslapen.
Maar helaas was dat niet zo. Nu
moeten we de hele dag thuisblijven
en dat is niet leuk. Ook moet ik best
wel veel huiswerk maken. Gelukkig
helpen papa en mama mij hier wel
mee. Ik vind het jammer dat ik nu
tijdelijk niet met mijn vriendinnetjes mag spelen. Ook vind ik het
niet leuk dat ik nu niet naar mijn
opa en oma en andere familie mag
gaan. Wat ik ook niet leuk vind is
dat onze vakantie denk
ik nu niet doorgaat, daar had ik me

zo op verheugd. Mijn vader zegt
dat we niet weten of alles dan
weer veilig is om te gaan reizen.
Maar de reden van dit alles is
een heel raar virus. Veel mensen
worden heel ziek of gaan zelfs
dood door deze enge ziekte. Ik
hoop dat er snel iets voor gevonden
wordt om alle zieke mensen weer
beter te maken. En dat we met zijn
allen weer naar buiten mogen en
leuke dingen kunnen doen. Ik wens
iedereen het beste en hoop dat we
allemaal gezond blijven.
Anouk Stegeman

Wanneer moet ik mijn
handen wassen?
• Na niezen of hoesten
• Als je zorgt voor zieken
• Voor, tijdens en na het berei-

den van eten

Limerick voor De Letter - Roan Timmermans
Voor alle kinderen in onze woonplaats
Is school verplaatst naar een keukentafel-zitplaats
De corona houdt ons thuis
achter toetsenbord en muis
Maar het meest mis ik de buitenspeelplaats
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• Na toiletbezoek
• Als je handen zichtbaar vies

zijn

• Als je een dier of dierlijk afval

hebt aangeraakt.

Marit Brinkhof

Hoe vermaak ik me thuis? - Lieve Reurink
Thuis van school vanwege Corona
De traktatie voor school staat al bijna klaar. Maar
dan komt minister Mark Rutte, zondag 15 maart,
met het bericht, dat de scholen dichtgaan vanwege Corona. Geen verjaardag vieren op school dus.
(Het is jammer maar ik begrijp het ook wel een
beetje). Dit is zeker tot 6 april. Dan maar trakteren
op school, als de school weer opengaat.
We krijgen van school te horen dat we thuis moeten werken. Dit is wel een beetje wennen, maar
het gaat goed. Ook krijgen we te horen dat de
Cito-toets niet doorgaat. Dit is wel raar want dit
hoort bij groep 8. Net als de andere leuke dingen,
die nu misschien niet doorgaan. Zoals Bedrijf in
Beeld, schoolreisje, Schiermonnikoog en de eindmusical. Maar de gezondheid van de mensen gaat
voor al deze leuke dingen.
Mendy Ten Have

Hallo, Ik ben Tymo van de Pol en dit
is hoe ik de quarantaine beleef.
Toen de scholen dichtgingen dacht
ik wat ga ik nu doen? Ik doe nu veel
klusjes thuis en veel spelletjes met
mijn gezin en game met mijn vrienden.
Ik wandel en hardloop ook in het bos
met mijn honden. En ik heb ook afval
opgeruimd wat in het bos lag.
Voetballen doe ik ook met mijn vader.
Mijn vader, moeder en ik hebben al
2 puzzels van 1000 stukjes klaar en
zijn nu met de derde bezig.

Bakken vind ik leuk om te doen en
we hadden nog kruidnotendeeg dus
die ging ik bakken.
Wij hebben paarden thuis en ik heb
de stallen uitgemest. Ik heb het mos
tussen de tegels weggehaald.
En ik bel heel veel met mijn opa’s en
oma’s.
Meester belt ook elke week met ons
om te horen hoe het gaat met het
huiswerk maken, want dat moet ook
gebeuren.
Dit was mijn quarantaine.
Tymo van de Pol

Gekke tijden door Corona
Vanaf 16 maart leren we thuis i.p.v. op
school. Dat was zeker in het begin best
wel even wennen. We krijgen elke week
een planning om thuis de verschillende
opdrachten te kunnen maken. Dat gaat
wel goed, maar ik hoop natuurlijk wel

dat we binnen niet al te lange tijd weer
naar school kunnen en weer gewoon
over straat. Ik mis het contact met mijn
vriendinnen, via de telefoon is toch wel
heel anders…
			Kiki Obdeijn
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C O R O N A
C: Crisis dat is er nu en dat merken we! Vooral de mensen die
ziek zijn, maar eigenlijk merken we het allemaal doordat
we heel veel leuke en gewone
dingen niet meer kunnen
doen.
O: Opa en Oma videobellen, want
vooral de ouderen zijn kwetsbaar en daar moeten we nog
meer voorzichtig mee zijn!
R: Rekenen dat vind ik nog best
wel lastig zeker nu we geen
uitleg krijgen, maar ook taal,
spelling en alle andere vakken
doen we nu vanuit huis. Ook
belt meester elke week en dat
vind ik best wel fijn.
O: ‘s Ochtends dan blijf ik liever
nog even in bed liggen totdat
mijn moeder me roept. En om
09:00 begint dan ons dagschema.
N: Niks doen de hele dag door
is maar saai, dus behalve
schoolwerk vermaak ik me
met tekenen, bakken en doe ik
trucjes op de trampoline.
A: Afscheid: ondanks het corona
hoop ik dit jaar met de rest van
groep 8 leuk af te sluiten met
schoolreisje, de musical en de
kinderfeestjes die nog moeten
komen!
Merle Draaijer

Coronatijd door de ogen van een bijna 12-jarige
Hallo, ik ben Jinke en ik ben 11 jaar. Ik weet nog de vrijdag voor het debat
in de 2de Kamer. Toen zei iedereen nog: ‘tot maandag!’ Maar dat ging niet
door. De minister vertelde dat school niet doorging. Eerst was ik wel blij,
maar toen besefte ik dat als de scholen dichtgingen dat het dan wel ernstig
was. Eerst dacht ik namelijk dat het wel meeviel. Alleen het virus kwam
dichter en dichtbij. Op een gegeven moment drong het tot me door dat het
helemaal niet meeviel. Het was veel erger dan wat de meeste mensen dachten. De scholen gingen dicht tot 6 april; ik ben jarig op 2 april dus ik wist
dat ik het niet kon vieren. Stiekem hoopte ik dat ik het toch kon vieren,
maar die hoop heb ik ook al opgegeven. Het is nu dinsdag en donderdag is
het mijn verjaardag. Eigenlijk verheug ik me niet op mijn verjaardag, omdat er niemand komt. Verder hebben we van school schoolwerk gekregen
wat we thuis kunnen maken. Dat gaat prima, alleen ik vind het persoonlijk
op school eigenlijk veel leuker. Vooral omdat je dan in de pauzes gezellig
kan kletsen met vriendinnen enzo. Ik weet dat er ergere dingen zijn in deze
tijd dan niet je verjaardag kunnen vieren, maar dat is waar ik aan denk en
dat wilde ik graag delen met jullie. Nu moet ik verder met mijn aardrijkskunde (ook voor school).
PS. Het is 17:00 uur en mijn verjaardag: het is tot nu toe toch een hele fijne
en bijzondere dag!
Jinke Rutgers

3-4-2020

Buitenspelen in quarantaine - ammiedema

Buitenspelen in quarantaine
Door:
ammiedema
door
Linde
en Isis Somsen
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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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Zo blijft Lettele op de hoogte van wat er gebeurt

Lettele.nl al 20 jaar hét
platform voor het dorp
De website Lettele.nl bestaat al bijna 20 jaar en heel veel
Lettelenaren weten de site te vinden. Zo’n website blijft niet
vanzelf in de lucht. Daar zorgt de werkgroep Lettele Digitaal
voor. Anne Marie van Oldeniel vraagt Ans Rekveld en Mark
Timmermans wat daar allemaal bij komt kijken.

DOOR ANNE MARIE VAN OLDENIEL

Zoals zoveel activiteiten in Lettele is Lettele.nl
een initiatief van vrijwilligers. Het begin ligt in
2001. In dat jaar werden zogenaamde ‘internetcorners’ geplaatst in het dorp, onder andere bij
Café Spikker. De groei van het internet bracht
een aantal mensen op het idee om Lettele digitaal bereikbaar te maken. Dat was de start
van de werkgroep Lettele Digitaal, de drijvende kracht achter de website. Plaatselijk Belang
en de Ondernemersvereniging omarmden het
idee. Een projectplan was snel gemaakt en in
een dorpsbijeenkomst werd het idee voorgelegd aan ondernemers, verenigingen en stichtingen van Lettele. Het plan werd enthousiast
onthaald en er werd geld bijeengebracht waarmee de eerste website gebouwd kon worden.
Lettele.nl ging live in oktober 2003.

‘Gemiddeld hebben we
100 bezoekers per dag
en dat is heel veel.’
De werkgroep Lettele Digitaal
Deze werkgroep functioneert onder het Plaatselijk Belang en heeft vijf leden: Annemiek Lorkeers, Gerry Obdeijn, Mark Timmermans, Ans
Rekveld en John Zwiers. Ans en John zijn vanaf
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het eerste uur lid van de werkgroep. De werkgroep doet eigenlijk alles: nieuws plaatsen, de
agenda bijhouden, de ontwikkelingen in het
dorp volgen en de techniek onderhouden. Op
de vraag hoeveel tijd het onderhouden van Lettele.nl hen kost, zeggen Mark en Ans: ‘Dat valt
mee omdat we vrijwel alles digitaal kunnen
doen op het moment dat het ons past. We hoeven maar een keer per jaar bij elkaar te komen.’
Ans voegt toe: ‘Gelukkig hebben we in het begin
veel aandacht besteed aan de vraag hoe we het
werk van de werkgroep Lettele Digitaal zo eenvoudig mogelijk kunnen houden. Daar hebben
we tot op de dag van vandaag plezier van.’
Leuk om te doen
‘Digitale Mark’, grapt Mark over zichzelf. Mark
is opgegroeid in de digitale wereld. In 1996
maakte hij zijn eerste website. Hij vindt het erg
leuk om zijn eigen dorp verder te helpen in de
digitale wereld. Als ik vraag welke digitale kansen hij voor Lettele nog ziet zegt Mark: ‘Lettele.
nl kan van belang zijn bij digitale zorg. Er ligt
her en der geld op de plank hiervoor en het zou
mooi zijn als wij daar met Lettele.nl voorloper
kunnen worden.’
Op de vraag hoe het Ans lukt om al bijna 20
jaar Lettele.nl te vullen, zegt ze spontaan: ‘Ik
vind het leuk! Toen Jo en ik de zaak nog hadden
deed ik zelf de boekhouding. Al snel hebben we
een computer gekocht en een eenvoudig boek-

houdprogramma. Daar heb ik me helemaal
in verdiept. Ik hou van foto’s bewerken, op de
hoogte blijven en nieuwtjes te plaatsen. En aan
die hobby kan ik met de website nog altijd invulling geven.’
Altijd ‘up-to-date’
De website is een aantal keren flink aangepast.
Dat gebeurde ook in 2016 toen Kulturhus De
Spil gebouwd werd. Mark vertelt: ‘In 2016 hebben we de dorpsgenoten de vraag voorgelegd
wat ze verwachten van de website. Iedereen
wilde vooral één portaal voor het dorp, alles
vindbaar op één website. De huidige website is
rondom die wensen toen helemaal opnieuw gebouwd. Ook is toen de narrowcasting opgezet.
Dat houdt in dat alle nieuws en de agenda ook
zichtbaar zijn op het scherm in de Huskamer
van het Kulturhus.’
Lettele.nl wordt financieel gedragen door het
dorp. ‘Alle deelnemers aan de website betalen
een jaarbedrag’, vertelt Ans. ‘Een deel daarvan
wordt besteed aan de vaste kosten en van een
deel wordt ouderwets gespaard. Daardoor
hebben we iedere vier tot vijf jaar voldoende
geld om de website weer te kunnen vernieuwen.
Nieuws en agenda
De belangrijkste taak van Lettele.nl is Lettelenaren op de hoogte te houden van wat er

gebeurt in het dorp en de nieuwspagina en de
agenda zo actueel mogelijk te houden door dagelijks nieuwe items toe te voegen.
De website biedt ook mensen buiten Lettele
veel informatie. ‘Mensen die in Lettele willen
komen wonen, pluizen de hele website uit’,
vertelt Ans. ‘Ik hoorde dat zij door dit digitale
bezoek aan Lettele precies weten wat er te doen
is, welke verenigingen er zijn en welke sport je
kunt doen.’

Mark Timmermans en Ans
Rekveld aan weerszijden van
het ‘Lettelse Netwerk’

Ook de regionale kranten en televisie weten
Lettele.nl te vinden.’ ‘De nieuwspagina’s en de
agenda worden veel gelezen. Dat kunnen we
als werkgroep zien. Gemiddeld hebben we 100
bezoekers per dag en dat is heel veel.’.
Kunnen Lettelenaren helpen?
‘Jazeker!’, zegt Ans. ‘We zouden zo graag alle
activiteiten die in Lettele gepland worden te
horen krijgen. Zo kan iedereen altijd zien wat
er te doen is. We zouden ook heel graag foto’s
ontvangen. Heb je foto’s en weet je zeker dat de
mensen die op de foto staan geen bezwaar hebben, stuur ze dan toe!’
Deel uw informatie op Lettele.nl
Heeft u nieuws of een activiteit voor de agenda? Mail de informatie naar info@lettele.nl. Ans zorgt ervoor dat het op de site komt.

NUMMER 5 • APRIL 2020 •

• 21

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.

Duurzaam
comfort
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 vanvoor
de juiste
afweEnergiezuinige verwarming
elke
vloer

ging. Bel ons of stuur een mail.
Een snelle, weldadige
en aangename warmte

Energiezuinige
www.electriccomfor t.nl
T 0570 - 55 11 96

Een snelle, wel

info@electriccomfort.nl
www.electriccomfor t.nl
T 0570 - 55 11 96
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De Young Band,
een nieuw initiatief van
het More Music Orkest
More Music Orkest heeft op
het moment 12 jeugdleerlingen in opleiding die diverse
instrumenten bespelen zoals
trompet, gitaar, piano, drums,
keyboard en saxofoon. Wij
willen deze leerlingen meer
betrekken bij het More Music
Orkest waarbij het plezier
hebben in het samen muziek
maken voorop staat.
Om dit te stimuleren gaan we
een band oprichten bestaande
uit leerlingen, ondersteund
door een aantal ervaren orkestleden. Een jonge, swingende
band, die talent, kwaliteit en
jeugdig enthousiasme uitstraalt
en aantrekkelijke, herkenbare
(film- en pop)muziek speelt.
Coole muziek voor de jeugd dus.
Een eigen stem
Als je jeugd wilt interesseren
moet je ze een eigen stem
geven. En… je moet vooral ook
naar die stemmen luisteren. In
de kop van dit bericht noemen
we de band Young Band, maar
tijdens de eerste repetitie
zullen we de leerlingen vragen
een naam te bedenken die echt
bij ze past.
Uiteraard mogen ze ook meebeslissen over welke muziekstukken er gespeeld worden
en waar er wordt opgetreden,
zodat ze zich daadwerkelijk
betrokken voelen. Daarnaast
leert de oudere garde, het
huidige More Music Orkest,
van de jongeren waar de echte
belangstelling ligt en wat we als
orkest zouden moeten doen om
het nog leuker voor ze te maken
en meer jeugd te bereiken.
Optredens
Deze band zal een aantal optredens per jaar verzorgen al dan
niet samen met het More Music

De Letter

Abonnementsgeld
voor komend seizoen
Dit jaar zullen de kinderen van groep 8 niet langs de deuren
gaan om het abonnementsgeld op te halen. U begrijpt het al:
vanwege de corona willen we de kinderen niet vragen contant
geld aan te nemen.

Orkest. Het eerste optreden
was gepland op 1 juni a.s. tijdens het traditionele Pater Jan
Brinkhof concert in Lettele.
Echter, COVID-19 gooit roet in
eten. Het ziet er nu naar uit dat
het eerste optreden zal plaatsvinden tijdens het najaarsconcert van het More Music Orkest
op zaterdag 7 november.
Heeft u kinderen die zich zouden willen uitleven in muziek?
Laat het ons weten via het
speciale emailadres jeugd@
moremusicorkest.nl. Voor
updates, zie onze website
moremusicorkest.nl en onze
Facebookpagina. Informatie:
Willem Poterman (T: 06120356).

Overmaken, voor 1 juli aanstaande
• Maak het abonnementsgeld voor 1 juli over op
NL12 RABO 0146 2157 96 t.n.v. De Letter.
Belangrijk: vergeet niet uw naam + adres + huisnummer
te vermelden in het vakje voor mededelingen. Als u deze
gegevens niet vermeldt, is het voor ons onmogelijk om te
achterhalen om welke ‘Klein Koerkamp’ of andere persoon
met een veel voorkomende achternaam het gaat en dan
kunnen we De Letter niet bij u bezorgen.
• Als wij geen betaling ontvangen, gaan wij er vanuit dat u
geen De Letter meer wilt ontvangen.
• Bedrag: € 15,00 voor abonnees bij wie we aan de deur
komen, € 30,00 voor abonnees die De Letter per post
ontvangen.

De kletsmajoor van het Sociaal Team
Het coronavirus is het gesprek
van de dag. Maatregelen
worden dagelijks aangescherpt
en de nieuwsberichten blijven
binnenstromen. Dit raakt ons
allemaal! Alle activiteiten om u
heen liggen stil en familieleden
en vrijwilligers komen minder
vaak op bezoek om u te beschermen tegen het virus. Ook
wij vinden dit erg vervelend en
daarom blijven wij graag met u
in contact!
Heeft u zin in een praatje, wilt

u even uw verhaal kwijt of gewoon iemands stem horen? Bel
ons! – onze kletsmajoor Toine
Kappert staat van maandag
t/m donderdag van 09:00 –
10:00 uur voor u klaar. Toine is
te bereiken op T: 0630 374 348

Voor vragen over uw (her)indicatie of een nieuwe hulpvraag
kunt u maandag t/m donderdag van 09:00 – 17:00 en op
vrijdag van 09:00 – 13:00 uur
contact opnemen met Team
Toegang op T: 0570 695399.
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HV Lettele bij de beste 50 van Nederland

Handbalsters willen weer
knokken voor de winst
De handbalsters van Lettele werden begin februari ongeslagen kampioen in de hoofdklasse en promoveren naar de 2e divisie. Dat brengt de nodige veranderingen met zich
mee. Wedstrijden spelen in Noord-Holland, spelen met hars aan de bal en mogen de
wedstrijden nog wel in Bathmen gespeeld worden?

DOOR
MILOU OOSTERWIJK
EN JEANNET TIBBE

De kracht van het kampioenschap zat volgens
aanvoerster Yara Kloosterboer, ‘jonkie’ Marjolein
Westerbeek en de Apeldoornse Ciska van Vessem in het feit dat het team al jaren bij elkaar is.
Marjolein: ‘We kunnen elkaar in het veld op veel
verschillende manieren vinden. In de aanval zijn
er verschillende wissels om uit te kiezen, die zijn
goed ingeoefend en ingeslepen.’ Yara: ‘We gebruiken veel verschillende verdedigingsvormen en
passen deze ook aan op de tegenstander. Hierdoor
bleven we het hele seizoen verrassend. Dat maakt
het moeilijker voor de tegenstander om zich op
ons voor te bereiden.’

‘Gaat de promotie naar de
2e divisie nog door dit jaar?’
Tegenstanders
Over het niveau van de tegenstanders in de tweede divisie blijft het gissen. Marjolein verwacht dat
de tegenstanders fysiek harder zijn en Yara weet
in ieder geval wel zeker dat we een heel ander niveau gaan zien dan in de huidige competitie: ‘We
zullen in iedere wedstrijd moeten knokken voor
de winst, dat hoeven we nu niet. Dat is leuk, maar
je weet ook dat je daardoor extra hard aan de bak
moet. Als we een keer een off-day hebben, zullen
we dat ook gelijk in de uitslag terugzien.’ Ciska
heeft al eerder in de tweede divisie gespeeld en
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kent nog een aantal tegenstanders: ‘Ik denk dat
Kwiek DS2 en DSO twee ploegen zullen zijn waar
we een uitdaging aan hebben. Kwiek is een technische ploeg en wil, net als wij, snel handbal spelen.
DSO uit Den Helder is een harde en fysieke ploeg.’
Marjolein vult aan: ‘En natuurlijk niet te vergeten
Pacelli, zij hebben vorig jaar net ons kampioenschap afgepakt. Met dit team hebben we nog een
appeltje te schillen.’
Het land door
Ondanks dat er volgend seizoen een aantal verre
uitwedstrijden in Noord-Holland op het programma staan, kijken de handbalsters uit naar nieuwe
uitdagingen om wedstrijden op hoger niveau te
spelen. Ciska: ‘Ik denk dat wij een team zijn wat
goed in de tweede divisie kan meekomen. Het zal
ons als team goed doen weer andere tegenstanders te zien. Het zal uitdagend zijn, maar nieuwe
prikkels zijn goed voor ons.’ Naast de verre uitwedstrijden, wordt er ook tegen teams uit de regio
gespeeld zoals Kwiek en Wijhe. Yara: ‘Ik kijk wel
het meest uit naar die potjes. Een derby is namelijk altijd leuk om te spelen, omdat er veel publiek
komt kijken en er een gezonde spanning is voor
zo’n wedstrijd.’
Op de vraag of de handbalsters een trouwe supportersschare hadden, klinkt een volmondig ‘ja’.
Yara: ‘Het is ontzettend leuk om te zien dat er zoveel mensen op een wedstrijd afkomen. Dat laat
toch wel zien dat het handbal leeft in het dorp. Dat
doet ons erg goed: als we het moeilijk hebben in
een wedstrijd kan het publiek ons er doorheen sle-

pen.’ Marjolein denkt niet dat verre uitwedstrijden heel veel invloed zullen hebben op het vaste
uit publiek, ze komen namelijk nu ook al mee naar
bijvoorbeeld Bunschoten-Spakenburg.

het veld zijn goed, maar de ruimte tussen het veld
en het publiek is een punt van aandacht, evenals
de plek van de wedstrijdtafel. Het liefst zouden we
natuurlijk echt thuis spelen, in Lettele.’

Hars
Er zullen teams zijn die spelen met hars aan de bal,
wat een andere manier van handballen vraagt.
Yara: ‘Als je met een harsbal gooit zoals je met een
normale bal doet, gooi je de bal vaak op de voeten
van je teamgenoot. Hier gaan we dan ook hard op
trainen, want het zou zonde zijn om ver te rijden
voor een wedstrijd en vervolgens geen bal te kunnen gooien vanwege de hars.’ Marjolein: ‘Hars is
zeker niet onze grote vriend, we hebben er tijdens
de wedstrijden nog behoorlijk moeite mee gehad.
Om dit volgend jaar te voorkomen zijn we nu aan
het onderzoeken of we ergens wekelijks kunnen
trainen met hars.’ Aan de trainingsintensiteit zelf
verandert niets, ze blijven twee keer in de week
anderhalf uur trainen. Yara grapt: ‘Of de trainingen zwaarder worden? Dat moet je aan onze trainer vragen. Haha!’

Teamsamenstelling
Ilse van Oldeniel en Anouk Oosterwijk nemen
afscheid van HV Lettele. De leemte in het team
wordt opgevuld door dames van binnen HV
Lettele. Yara: ‘Het is super jammer dat Ilse en Anouk
afscheid nemen, want dat zijn twee meiden waar
we altijd op kunnen rekenen. Gelukkig hebben we
veel jeugdspelers die op dit niveau makkelijk kunnen meedraaien.’ Nu er op een hoger niveau wordt
gespeeld, kan het zijn dat het eerste van Lettele
meer in trek is bij dames van verenigingen buiten
Lettele, maar ze hebben daar geen harde afspraken over gemaakt. ‘Als team hebben we afgesproken open te staan voor meiden van buitenaf. Wij
zullen zelf geen speelsters benaderen.’ Marjolein
en Yara vermoeden niet dat iemand nu naar een
ander team wil. ‘Het is toch veel te leuk om bij
Lettele te spelen!’

‘Thuis’-wedstrijden in Bathmen
Aan de thuiswedstrijden zal in ieder geval niets
veranderen. ‘Onze wedstrijden zullen op zaterdagavond zonder hars blijven. De uitwedstrijden hangen af van de tegenstander, maar zullen ook vaak
op zaterdagavond zijn en anders op zondag’, aldus
Ciska. Maar of de thuiswedstrijden in de toekomst
nog in de Uutvlog in Bathmen gespeeld mogen worden, is twijfelachtig. Marjolein: ‘De afmetingen van

Ten tijde van schrijven van De Letter, sloop het bericht van de
handbalbond rondom de Coronacrisis de Lettelse huiskamers
binnen. De competitie is per direct beëindigd en kent geen
reglementaire promotie/degradatie. Dat betekent dat de club
nog een jaar in de hoofdklasse zou moeten handballen. Maar er
is nog hoop via een speciaal aanvraagformulier, waarbij alsnog
promotie naar de 2e divisie wordt aangevraagd.
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Specialist voor huis, tuin & dier














Diervoeders
Diergeneesmiddelen
Dieraccessoires
Gewasbeschermingsmiddelen
Potgrond
Bemestingsmiddelen
Huishoudelijke artikelen
Tuinartikelen
Tuingereedschap
Kleding en schoeisel
Ruwvoeders en strooisel
Doe-het-zelf
seizoensplanten

Haarle
Stationsweg 4
Ma t/m vrij
7.30 – 16.45
0548-595 662
Heeten
Dorpsstraat 51
Ma t/m vrij
8.30 - 18.00
Za
8.30 - 16.00
0572-381 541

www.zuidoostsalland.nl

Voor uw nieuwe en gebruikte Renault,
en alle andere merken
moet je in Bathmen zijn!

26 •

• NUMMER 5 • APRIL 2020

Zonnepanelen op het dak van de
familie te Boekhorst
Ons mooie dorp Lettele wil ook klimaatneutraal en duurzaam zijn. Ook willen we laten
zien dat transitie werkelijk mogelijk is en willen we verantwoordelijkheid nemen voor de
volgende generaties. De gemeente praat over windmolens en zonneparken maar die zijn
alleen uit te voeren door commerciële bedrijven, omdat de aanvangskosten veel te hoog
zijn voor particulieren. Het goede nieuws is: wij kunnen zelf ook iets doen!

Wat kost deelname?
• je bepaalt zelf hoeveel panelen je aankoopt;
• op een agrarisch dak worden er in totaal
220 tot 260 panelen geplaatst;
• om te kunnen deelnemen koop je
minimaal 1 zonnepaneel, dan krijg je een
participatie;
• een participatie staat gemiddeld voor
294 kWh per jaar, u bespaart dan ca. 930
kg aan CO2-uitstoot per jaar.
• je wordt lid van Noaber-Energie voor
€ 20 per jaar.
Voor wie is dit interessant?
• eigenaren van (huur)woningen die niet geschikt zijn voor het plaatsen van panelen;
• Huishoudens die al zonnepanelen
hebben, maar niet zelfvoorzienend zijn
qua stroomopbrengst.

In Lettele hebben al veel mensen zonnepanelen geplaatst op hun eigen dak. Maar
er kan meer. Er zijn nog veel daken in
Lettele waar geen zonnepanelen liggen.
Denk aan de grote schuren van (agrarische)
bedrijven. De familie te Boekhorst aan de
Butersdijk heeft belangeloos het dak van
hun boerderij beschikbaar gesteld om een
ieder in de gelegenheid te stellen ook mee
te werken aan een duurzaam Lettele.
Hoe kan dat uit?, zult u zich afvragen?
Daarvoor heeft de werkgroep EnergieLettele samenwerking gezocht met
Noaber-Energie Bathmen. Noaber-Energie
Bathmen heeft een coöperatieve organisatie opgezet en volgens de postcoderoosregeling zonne-projecten gestart. Deze regeling is interessant voor burgers want de
inleg wordt terugverdiend door korting die
verkregen wordt op de energiebelasting.
Waarom is de postcoderoosregeling
interessant?
• je draagt tezamen met de eigenaar van
het dak bij aan een grotere lokale, duurzame stroomvoorziening;
• je werkt mee aan de noodzakelijke landelijke klimaatdoelstelling;
• je ziet dan dat je zelf een aanwijsbare

portie duurzame energie levert;
• je eigen dak is niet geschikt of je vindt
zonnepanelen erop niet mooi;
• je krijgt in de coöperatie wel de lusten
maar niet de lasten van zonnepanelen;
• je bent goedkoper uit dan met zonnepanelen op eigen dak;
• je geniet 15 jaar voordeel op de energiebelasting via de regeling verlaagd tarief.

Als u meer wilt weten over het project in
Bathmen, kunt u een kijkje nemen op de
website noaber-energie.nl.
Heb je interesse om mee te werken aan
duurzame energie en wil je deelnemen aan
dit project? Meld je dan aan op
pb@lettele.nl voor deelname aan een
informatieavond.
Dit is een bericht van de werkgroep
Energie-transitie Plaatselijk Belang
Lettele, Linde en Oude Molen

Rekenvoorbeeld van een van de deelnemers van Noaber-Energie Bathmen
Aantal gekochte panelen				10
Prijs per paneel					€ 285,00
Opgewekte stroom per paneel in kWh/jaar		
294
Energiebelasting per kWh (incl. btw)			
€ 0,1172
Looptijd participatie in jaren				
15
Totale investering					€ 2850
Opgewekte stroom per jaar (kWh)			
2940
Terug te ontvangen energiebelasting per jaar		
€ 344,69
Terugverdientijd in jaren				8,3
Rendement op je investering				
5,43%
Uitkering van het fonds na 15 jaar (in % uitgedrukt)
0,57%
Totaal rendement					6,00%
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Het is stil in het
Kulturhus
Wie had dat kunnen bedenken
dat het tussen de vorige De
Letter en deze zó stil zou zijn
in het Kulturhus. Wij allemaal
samen in ieder geval niet.
Inmiddels weten we dat het
Kulturhus gesloten zal moeten
blijven tot 1 juni. Hopelijk
wordt snel duidelijk of we
daarna weer open kunnen
gaan. Het allerbelangrijkst
vinden we echter dat we iedereen weer in goede gezondheid
kunnen verwelkomen.
Natuurlijk zullen de effecten
van het tijdelijk sluiten van
het Kulturhus merkbaar zijn.

Gelukkig zijn we financieel
gezond, maar de cijfers van
2020 zullen er wel onder te
lijden hebben. Als bestuur
proberen we de consequenties
goed in beeld te krijgen, de
juiste beslissingen te nemen en
alle gebruikers, vrijwilligers en
medewerkers goed te informeren. Waar nodig zullen we ook
berichten verspreiden via Lettele.nl. In deze De Letter ook
weer wat informatie vanuit het
bestuur.
Anne Marie van Oldeniel,
voorzitter

Actieve mannen
Vier actieve mannen vormen
de commissie Beheer en
Onderhoud van het Kulturhus: Jan Kommerkamp, René
Oosterwijk, Theo de Brouwer
en Gerard Gerritsen.
Hoe actief en betrokken deze
commissie is, hebben ze ook
laten zien tijdens de coronacrisis: beheer uitvoeren,
onderhoud blijven plegen en
reparaties doen. We hebben de
geplande vergadering digitaal
gedaan. Voor iedereen ook nog
eens een leerzame ervaring.
Ik ben nog steeds lerende als

Vacature
schoonmaak
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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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

Zoals bekend komt er een
vacature voor de schoonmaak.
Inmiddels hebben we een aantal kandidaten, maar pas in de
loop van de komende maanden
zullen we dit onderwerp weer
oppakken.

voorzitter. Misschien wist u
het wel, maar ik nog niet…
de commissie heeft mij laten
weten dat er serieus ‘fieldmanagement’ wordt gedaan in
Lettele. Blijkt dat de commissie te zijn die het terreinonderhoud verzorgt. Zij zijn een
commissie die valt onder de
voetbalvereniging, maar hun
taak veel breder opvatten en
ook werkzaamheden rondom
De Spil verrichten.
Klasse dat iedereen zich ook
nu blijft inzetten!

Lettels

Wist u dat...
• Antvelink sportfysiotherapie – beter
bekend als fysiotherapeuten Jeroen
en Menno – is verhuisd binnen het
Kulturhus. Op 1 maart jl. is de nieuwe
overeenkomst getekend voor de huur
van de Cröddenhoek.
De Cröddenhoek wordt op verschillende dagdelen door de fysiotherapeuten gebruikt en ook de voetbal
gebruikt deze ruimte. Op de andere
momenten is de ruimte straks weer
voor (heel) kleine groepjes beschikbaar voor overleg.

• Voedingscoach Simone heeft haar
werkzaamheden overgedragen
aan Linda Krieger (voor velen
bekend als Linda van de kapsalon
Annemiek). Linda voedingsadvies
en coaching heeft ervoor gekozen
om de werkzaamheden vanuit het
Kulturhus voort te zetten. De voormalige ruimte van de fysiotherapie
heeft ze fantastisch opgeknapt.
Ondanks alles wensen we zowel de
fysiotherapeuten en Linda veel werkplezier in het Kulturhus.

De huurovereenkomst voor de Cröddenhoek wordt getekend

Spilspeelbos
We merken dat het speelbos aanslaat en
kinderen, maar ook opa’s en oma’s met
hun kleinkinderen genieten van deze plek.
Rondom het Spilspeelbos staat aangegeven dat gebruik maken van het bos en de

(speel-) toestellen op eigen risico is. Wij
willen alle gebruikers en de ouders oproepen om het speelbos en de (speel-)
toestellen te gebruiken waarvoor ze
bedoeld zijn: spelen in de natuur.
Voor nu geldt ook: gebruikmaken van
het Spilspeelbos kan, mits iedereen de
regels van de overheid hanteert.

Kom met ideeën,
wensen en vragen
Als altijd: wij willen het Kulturhus zo goed mogelijk afstemmen op het dorp.
Kom met ideeën, wensen, vragen en punten van aandacht!
Juist ook nu, want we blijven ervan uitgaan dat we samen het coronavirus
‘verslaan’ en straks weer volop gebruik gaan maken van ons Kulturhus. Het land
laat veel creativiteit zien, dus misschien borrelen er ook goede nieuwe ideeën bij
jullie op.
Het Kulturhus blijft VAN Lettele, VOOR Lettele en DOOR Lettele.

vergeetwoordenboek:

de L

Voor de L van de lijst van Lettelse vergeetwoorden ben ik koffie gaan drinken bij Gerrit en Riek
Daggenvoorde. Er zijn heel veel woorden met een
L in het Sallands. Hier staan de leukste.
leat
• laat
laete kerk: de laatste mis op zondagmorgen
lammegie
• lammetje
lapcent
• extra cent bij het kaarten (bijlappen)
lappen, lappen, elapt
• repareren
een baand lappen: band plakken
• lappen
een gezicht van oale lappen: boos kijken
Lastied - leastied
• de laatste tijd
lefdukie
• lefdoekje (pochet)
leppel
• lepel
hi et een leppel en schit een scheppel: hij eet veel
maar blijft mager
leppelkost
• voedsel dat met een lepel wordt gegeten
leu - luu
• lieden
sommige leu bint net klokken, a’j ze niet opwindt dan sloat ze niet: sommige mensen tonen
geen enkel lef
loerbuis
• gluurder, nieuwsgierig iemand
lökke (lange lökke)
• lang slungelig meisje
lös
• open
lös-e-neid: kapotte naad
doar hebt ze ’t kleinvee löslopen: daar hebben ze
last van vlooien en luizen
Lulla
• praatgraag iemand
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 M?
Mail de redactie: redactie.deletter@gmail.com.
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jna vergeten,
We zouden het bi
nog kindermaar er was ook
e. Dat was
carnaval in Lettel
est.
een fantastisch fe
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Voorlopig zijn alle activiteiten opgeschort in verband met de coronacrisis. We willen u hier wat
korte informatie geven waar u mogelijk iets aan heeft in deze tijd.
4 en 5 mei
Voor de dodenherdenking en bevrijdingsdag is een aangepast programma. U leest er alles over
op pagina 11 van deze De Letter.
Dagelijkse gebedsdienst H. Nicolaaskerk
Een groep vrijwilligers verzorgt iedere ochtend een gebedsdienst voor de gebruikers van de
kerkradio. Vanaf maandag 6 april worden deze diensten zo mogelijk dagelijks opgenomen. De
videobeelden zijn in de loop van de ochtend beschikbaar via Lettele.nl zodat veel meer mensen
de diensten kunnen volgen.
Heeft u hulp nodig of behoefte aan contact?
Het vrijwilligersknooppunt is de komende tijd de hele dag bereikbaar op T: 0620 15 35 81.
Schroom niet te bellen als u behoefte heeft aan hulp bij bijvoorbeeld boodschappen doen of het
verzorgen van thuisonderwijs.
De Zonnebloem laat weten achter de schermen hard te werken aan het programma voor
volgend seizoen. Mocht u behoefte hebben aan ondersteuning of contact, dan kunt u altijd
bellen met Anneke Bijsterveld 0570 551 376.
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woensdag 17 juni
woensdag 2 september
woensdag 28 oktober
woensdag 16 december

E: info.deletter@gmail.com
T: (0570) 551317 (Na 18:00 uur)
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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.

Schrijf voor De Letter

Heeft u iets grappigs meegemaakt, of iets ernstigs, of wilt u iets
onder de aandacht brengen? Stuur uw verhaal in! Ook zijn wij
nieuwsgierig naar de onderwerpen waarover u graag iets zou
lezen in De Letter. Laat het ons weten!

Mail: redactie.deletter@gmail.com

-

Persoonlijk reisadviseur, voor ál uw reizen
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www.drukkerijevers.nl

Speciaal voor u gemaakt.

1

www.drukkerijevers.nl

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

ET0001_visitekaartje.indd

info@drukkerijevers.nl

www.drukkerijevers.nl

tel. 0570 - 62 18 77

info@drukkerijevers.nl

Pastoorsdijk 3

7433 DK Schalkhaar

tel. 0570 - 62 18 77

Pastoorsdijk 3

7433 DK Schalkhaar

14-01-14

M 06-50285783 | E annemarie@yourtravel.nl | W www.yourtravel.nl/annemarie

Pastoorsdijk 3
7433 DK Schalkhaar
tel. 0570 - 62 18 77
info@drukkerijevers.nl
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autobedrijf
tankstation
auto in- en verkoop
reparatie
schadeherstel
autorecycling
Rudi Welgraven
Spanjaardsdijk 96
7434 RT Lettele

32 •
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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

