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Lettele komt langzaam weer tot leven
School en Kulturhus: kloppend hart van het dorp

Dorpswinkel Lettele van start
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Lettele komt weer tot leven

Langzaam maar zeker gaat Lettele weer ‘open’: 
Kulturhus De Spil, de terrassen van De Koer-
kamp en Spikker, het zwembad, de damesgym, 
Ontmoeten in eigen dorp, de trainingen voor 
de voetbal en de handbal en de tennisbaan. Er 
bruisen weer activiteiten.
Het leek wel of Lettele in slaap was gevallen. 
Maar dat was niet zo. Hooguit werd er ge-
droomd over de toekomst van Lettele. 
In deze De Letter vertellen we over het ‘Master-
plan’. Als je je dromen met elkaar deelt, kan het 
zomaar zijn dat je beseft dat als je je dromen 
samenvoegt een nog mooiere droom waarheid 
kan worden.

Zo is het gegaan. Een grotere sporthal voor de 
handbal? Het leek een onvervulbare droom-
gedachte. Een nieuwe school? Dat is een wat 
realistischer wens, vooral als je bedenkt dat 
de huidige school genoeg dienstjaren gedraaid 
heeft. Maar zullen er ook in de toekomst genoeg 
kinderen zijn? Een levendig en leefbaar Lettele, 
waar plek is voor jonge én oude mensen en met 
voldoende voorzieningen? Daar moet je nú aan 
werken, anders ben je te laat.
Zo kwam het dat Plaatselijk Belang, Kulturhus 
De Spil en de basisschool samen in gesprek 
gingen en een plan ontwikkelden voor de toe-
komst van Lettele. Een plan is een plan en nog 
geen gelopen route. Er is nog alle ruimte voor 
nieuwe gedachten, wensen en dromen. Lees op 
pagina 4 wat het Masterplan inhoudt. Laat uw 
gedachten gaan en praat mee!

Nog een droom van Lettele: het behoud van 
de dorpswinkel. Dat lijkt nu toch te kunnen 
gebeuren dankzij het initiatief van een paar 
Lettelenaren. Maar… de Stichting Dorpswin-
kel Lettele (i.o.) kan het niet alleen. De winkel 
heeft helpende handen nodig, vrijwilligers, om 
overeind te kunnen blijven. Dat moet voor elke 
Lettelenaar een uitdaging zijn. Lees gauw meer 
op pagina 19.

Namens de redactie,

Wilma Schepers
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Op anderhalve meter in de rij voor de viskraam.
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Maar wat graag hadden Ad van Wijlen en Martin Obdeijn het ‘Masterplan’ al eerder 

willen delen met de inwoners van Lettele. Want de droom over het uitbreiden van de 

sporthal, de nieuwbouw van de basisschool en de planning voor woningbouw is volop 

in ontwikkeling. Maar de jaarvergadering van Plaatselijk Belang kon door de corona 

niet doorgaan. Daarom vertellen zij hun verhaal aan De Letter.

Kracht behouden en leefbaarheid vergroten

School en Kulturhus:
kloppend hart van het dorp 

DOOR  MILOU OOSTERWIJK

‘De vergrijzing is onze 
grootste zorg.’

De bedoeling was om eind maart bij de jaar-
vergadering van Plaatselijk Belang de hoofd-
lijnen van het plan aan het dorp voor te leg-
gen, vertellen Ad van Wijlen (Kulturhus De 
Spil) en Martin Obdeijn (Plaatselijk Belang). 
Waar een aantal jaren geleden uit de dorps-

visie naar voren kwam dat er behoefte was 
aan een Kulturhus, is het nu het ‘Masterplan’, 
een toekomstgericht plan voor Lettele waar-
in wonen, onderwijs en sport, dat centraal 
staat. Er staat nog niets definitief vast, en 
daarom is dit hét moment om de droom in te 
laten dalen in het dorp.  

Nieuwbouw basisschool
Anderhalf jaar geleden is het bestuur van het 
Kulturhus in gesprek gegaan met de directie 
van de basisschool. De school is aan renovatie 
of nieuwbouw toe: er moet een nieuw dak op 
en een aantal toiletten doen het niet meer. Er 
is aangegeven dat het bespreekbaar zou zijn 

om de school aan het Kulturhus te koppelen, 
op het huidige trainingsveld van de voetbal-
vereniging. Dat heeft een aantal voordelen: 
de school kan overdag gebruikmaken van de 
faciliteiten van het Kulturhus en ’s avonds 
zijn de lokalen van de school inzetbaar voor 
cultuur. Ad: ‘Het Kulturhus is ’s avonds vaak 
volledig in gebruik en de verwachting is dat 
het gebruik verder zal intensiveren. Overdag 
ziet het er ook naar uit dat wij voor de komen-
de jaren ruim voorzien zijn.’

Uitbreiden sporthal
Het volgende plan dat ontstond is het realise-
ren van een berging voor de voetbal, samen 
met de nieuwe sporthal in het verlengde van 
de huidige sportzaal.
Martin: ‘Het is een lang gekoesterde wens 
van het dorp om een grotere sporthal te heb-
ben.’ De thuiswedstrijden van de handbal 
kunnen dan in Lettele gespeeld worden en 
zullen dan ook een goede bijdrage leveren 
aan de exploitatie van de Huskamer. ‘Maar 
dat is niet voldoende. De sporthal kan niet 
gefinancierd worden voor alleen de handbal. 
Je moet het echt multifunctioneel maken zo-
dat het voor meerdere doeleinden geschikt is 
en gebruikt kan worden.’ 
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Martin Obdeijn en Ad van Wijlen

Een ander argument voor de komst van de 
sporthal zijn de ruimere mogelijkheden voor 
zonne-energie. De sportzaal is binnenkort 
toe aan groot onderhoud en op het moment 
dat er een stevig dak op de sporthal zit, kun-
nen er heel veel zonnepanelen bijgeplaatst 
worden. 

Leefbaar Lettele
Ad: ‘Het belangrijkste motief is dat we de 
voorzieningen in Lettele graag willen hand-
haven en daarmee de leefbaarheid van het 
dorp in stand houden. Wanneer we naar de 
toekomst kijken dan is de vergrijzing onze 
grootste zorg. Er is eigenlijk te weinig vers 
bloed om al die bestuursfuncties en vrijwil-
ligers te kunnen onderhouden. Als we geen 
extra woningen bijbouwen, gaan we steeds 
verder krimpen terwijl we eigenlijk moeten 
groeien als dorp.’ 
De school is de motor van onze gemeenschap. 
Er worden vriendengroepen voor het leven 
gesloten, maar het zorgt er ook voor dat de 
ouders de vrijwilligers bij de sportverenigin-
gen zijn. Op langere termijn is het kunnen 
binden van Lettelenaren niet voldoende om 
het bestaan van de basisschool te garande-

ren. Instroom van buiten is noodzakelijk. Ad: 
‘Lettele is bestwel uniek als je ziet hoe veel 
faciliteiten we hebben en hoe we die allemaal 
zelf in stand houden. Voor de mensen die hier 
komen wonen wordt het ook aantrekkelijk 
als je goede faciliteiten hebt. We moeten er 
met elkaar voor zorgen dat we de kracht van 
het dorp behouden en de nieuwe inwoners 
op een natuurlijke wijze onderdeel laten wor-
den van het dorp.’ 

Woningbouw
Martin: ‘We vinden het ook heel belangrijk 
dat de woningbouw gefaseerd gebeurt, dus 
dat er elk jaar een stuk of 10, 15 woningen bij-
komen. Het liefst op meerdere locaties, maar 
het is de vraag of dat lukt. Bovendien moet 
het ook bij het dorp passen, dat het aanzicht 
wel dorps blijft met grotere kavels en dat het 
wel Lettele is.’ Uit de enquête kwam naar 
voren dat jongeren wel graag zelfstandig in 
Lettele willen blijven wonen. En omgekeerd 

‘De school is de motor van 
onze gemeenschap.’
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ook: er zijn ouderen die nu in het buitengebied 
wonen of in een grote vrijstaande woning die 
toch weer wat kleiner willen wonen in het dorp. 
‘Daarom staat in het rapport dat een derde tot 
de helft van de te bouwen woningen bedoeld is 
voor Lettelenaren zelf.’ 
Wanneer de basisschool verhuist naar het Kul-
turhus, wordt het huidige parkeerterrein ver-
plaatst naar een deel van het trainingsveld aan 
de kant van de Bathmenseweg. De Sportweg 
wordt dan een fietspad richting de Oostermaet. 
Dat betekent dat op de huidige schoollocatie – 
mits de basisschool deze kant op komt – en op 
het parkeerterrein ruimte komt om woningen of 
wellicht een zorgcomplex te realiseren.

Verdunning bevolking
De 150 woningen die zijn opgenomen in het Mas-
terplan en de komende 10 jaar gebouwd zullen 
worden, gaan bijna allemaal op aan verdunning 
van de bevolking en is dus nodig om het aantal 
mensen op peil te houden. Martin legt uit: ‘De 
afgelopen 10 jaar is de bevolking nauwelijks ge-
groeid, maar we hebben ongeveer 110 woningen 
erbij gekregen in het binnen- en buitengebied. 
In 2010 had je een gemiddelde bezetting van 3,16 
mensen per woning en in 2019 was dat al afgeno-
men naar 2,63. In eerste instantie denk je: wat 
moeten we met zoveel woningen, maar je ziet 
dat het bijna allemaal opgaat aan verdunning 
van de bevolking.’

Woonzorg
Een ander punt dat uit de enquête naar voren 
is gekomen, is dat er ook behoefte is aan een 
woonzorgcombinatie. Het is een wens dat wan-
neer mensen afhankelijk zijn van zorg, ze in Let-
tele kunnen blijven en niet hoeven uit te wijken 
naar een omliggende plaats. Martin: ‘Er is altijd 
gezegd dat Lettele daar te klein voor is, maar we 
hopen toch nog te kunnen aansluiten bij een van 
de partijen in de buurt. Bijvoorbeeld als depen-
dance van ’t Dijkhuis in Bathmen, maar dat is 
nog het minst concrete punt wat uit de enquête 
naar voren is gekomen.’ 

Financiering
Het plan voor de sporthal is het meest uitge-
werkt, alles ligt klaar. De kosten zijn bekend. 
Maar ook hier geldt: alleen krijg je het nooit gefi-
nancierd. Ad: ‘Als je een nieuwe school bouwt en 
je doet het in combinatie met een sporthal, dan 
kan je kosten besparen en dan wordt de sporthal 
relatief goedkoop. Dat is ook de reden dat we 
naar de basisschool zijn gegaan om daarmee de 
stichtingskosten te drukken.’
Ongeacht het besluit van de basisschool, kan er 
verder gegaan worden met de woningbouw op 

andere locaties in het dorp. Martin: ‘Daar zijn 
we nu druk doende mee om die locaties in beeld 
te brengen samen met de gemeente. Als je rond-
fietst, dan denk je: we hebben ruimte zat hier. 
Maar voor woningbouw heb je naast grondei-
genaren ook te maken met omwonenden, met 
bedrijven die in de buurt zitten of met natuurge-
bieden waar je niet mag bouwen.’

Kunstgras en ledverlichting
Op de plek van het huidige trainingsveld komt 
mogelijk woningbouw of de basisschool. De 
voetbalvereniging is bereid om het trainings-
veld op te geven onder voorwaarde dat op veld 
2 kunstgras komt. Bovendien moet de veldver-
lichting van het trainingsveld, de tennis en het 
omniveld binnen afzienbare tijd worden vervan-
gen. Ad: ‘De wens van de besturen is om voor 
alle verenigingen tegelijkertijd nieuwe ledver-
lichting aan te leggen. Een ander voordeel als je 
het kunstgrasveld met ledverlichting verder van 
de bebouwde kom plaatst, is dat de woningen 
langs de Sportweg geen last meer hebben van 
strooilicht.’ 

Het Masterplan
Heel veel dingen zijn nog niet concreet, maar het 
is wel belangrijk dat dat ook een beetje landt in 
het dorp. Iedereen in het dorp wil wel graag wo-
ningen erbij, maar niet in de eigen achtertuin. 
Martin: ‘Daar moet je voorzichtig mee zijn en dat 
moet je ook in overleg met de bevolking doen. 
Het is nu een idee, een droom. Daar kan je van 
alles aan vastknopen aan dat Masterplan, maar 
je kan het ook weer opsplitsen. Het zijn eigenlijk 
allemaal losse blokjes, maar het werkt het best 
als je het allemaal gelijktijdig doet.’

Tijdsplanning
In het najaar wordt er een besluit genomen of de 
basisschool gerenoveerd wordt of dat er nieuw-
bouw komt. Voor nieuwbouw is dit de meest lo-
gische locatie, maar de school heeft daarin zelf 
de keuze. Ervan uitgaand dat het gebouw wordt 
afgekeurd, kan in 2021 het ontwerp gemaakt 
worden. In de tussentijd kan het kunstgrasveld 
aangelegd worden, tegelijk met de ledverlich-
ting. Ad: ‘Kunstgrasveld, sporthal, nieuwe par-
keerplaats en basisschool kunnen mogelijk in 
2022 gerealiseerd zijn, zodat vanaf 2023 de wo-
ningbouw op de oude parkeerplaats en de huidi-
ge schoollocatie kan starten.’ 

‘Er is ook behoefte aan een 
woonzorgcombinatie.’
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Enquête Woonbehoefte Lettele 2020 -2030

De belangrijkste conclusies
• Een grote meerderheid (77 procent) 

van de geënquêteerden vindt dat er 
vanwege de leefbaarheid van het dorp 
gebouwd moet worden.

• Indien men wil verhuizen wil 55 pro-
cent van deze groep graag binnen de 
dorpskern (bebouwde kom) van Lettele 
blijven wonen.  

• Met name ouderen willen graag op ter-
mijn verhuizen van het buitengebied 
naar het dorp: ± 4 woningen per jaar 
voor de ouderen.

• Thuiswonende zoon/dochter. Binnen 
5 jaar wil een groep van 32 jongeren 
graag woonruimte in Lettele hebben. 
± 7 woningen per jaar voor de jongeren. 

• Binnen 10 jaar wil 26 procent van de 
geënquêteerden verhuizen.  

• Graag wil men als voorzieningen: 
supermarkt, basisschool, zorgcomplex 
en sport-/cultuurvoorziening. 

• Doordat er steeds minder mensen in 
één huis wonen, zijn er meer woningen 
in Lettele nodig voor hetzelfde aantal 
inwoners. Door deze zogenaamde ver-
dunning verwachten we ± 2 woningen 
per jaar extra nodig te hebben. 

Ontwikkelingen
De vitaliteit van ons dorp ligt op 
een hoog niveau. Mensen kennen 
elkaar, burenhulp is voor velen een 
vanzelfsprekendheid en verenigin-
gen floreren. Tegelijkertijd komen er 
maatschappelijke ontwikkelingen 
op ons af: vergrijzing en ontgroening 
van de bevolking en de economische 
schaalvergroting. We bouwden wel-
iswaar extra woningen, maar door de 
huishoudensverdunning (steeds meer 
één- en tweepersoonshuishoudens) 
groeide het aantal inwoners van Let-
tele ondanks deze extra woningbouw 
maar in beperkte mate.

Het is wenselijk om gedifferentieerd te 
bouwen (appartementen, eengezins-
woningen en bouwkavels) en gefaseerd 
in de tijd. Daardoor kan ervoor gezorgd 
worden dat de lokale jeugd en de jonge 
gezinnen een woning kunnen kopen 
als zij toe zijn aan een volgende stap in 
hun wooncarrière. 

Door het Plaatselijk Belang is begin 2019 een Wooncommissie Plaatselijk Belang 
Lettele opgericht. De commissie kreeg als opdracht: onderzoek welke behoefte aan 
(nieuwe) woningen er is in Lettele voor de komende 10 tot 15 jaar. Belangrijke vragen 
zijn: hoeveel woningen? Wanneer moeten ze worden opgeleverd? Welk type wonin-
gen? Voor welke doelgroep moet er gebouwd worden? Dit onderzoek is gecombineerd 
met de vragenlijst naar de zorgbehoefte in Lettele waarvan de resultaten dit voorjaar 
gepubliceerd zijn in De Letter.
Om de woonbehoefte te bepalen hebben we in juni/juli 2019 een enquête gehouden. 
Aan de hand van de uitslagen van deze enquête is er een toekomstvisie voor de ko-
mende 10 jaar opgesteld.

Huurwoning
18%

Kamer/Appartement 
4%

Bestaande woning 
29%

Nieuwe koopwoning 
35%

Bouwkavel
14%

Bouwkavel 
14%

Huurwoning 
18%

Bestaande 
woning

29%

Nieuwe
koopwoning

35%

Kamer/
appartement

18%

Welke huisvesting zoekt men tot 2030? Is er voldoende woningaanbod?

Voldoende 
woningaanbod

15%

Onvoldoende 
kamers/appartementen 

21%

Onvoldoende 
huurwoningen

12%

Onvoldoende 
kavels/koopwoningen

27%

Geen passende 
koopprijs

25%

Onvoldoende
kavels/koop-

woningen
27%

Onvoldoende
huurwoningen

12%

Onvoldoende
kamers/

appartementen
21%

Voldoende
woningaanbod

15%
Geen

passende
koopprijs

25%

De presentatie van de ‘Conclusies 
enquête Woonbehoefte Lettele 
2020-2030’ zou eind maart 2020 
plaatsvinden tijdens de jaarlijkse 
bijeenkomst van het Plaatselijk 
Belang. Helaas gooide corona 
roet in het eten. Om de inwoners 
van Lettele en omstreken toch te 
informeren over deze ontwikke-
lingen is gekozen voor plaatsing 
hiervan in De Letter, zodat de 
discussie op gang komt en men 
met elkaar de voor- en nadelen 
kan bespreken en er mogelijk nog 
nieuwe inzichten komen.
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Leefbaarheid dorp Lettele
De basisschool kampt met een sterke daling 
van het aantal leerlingen en ook het aantal 
leden van de verenigingen wordt minder. De 
druk op de voorzieningen wordt daardoor 
groter. Een groei van het aantal inwoners is 
gewenst, daarom is woningbouw een must.

We willen ervoor zorgen, dat jongeren en 
jonge gezinnen die in ons dorp Lettele willen 
blijven wonen, de mogelijkheid daarvoor 
krijgen. Als er geen passende woning voor 
hen beschikbaar is op het juiste moment, 
wijken zij uit naar andere plaatsen en gaan 
zich daar vestigen. De kans dat ze daarna 
nog terugkomen is klein.

Wat wordt er verwacht in de toekomst?
• De leeftijdsgroep 0 tot 19 jaar wordt 

steeds kleiner.
• Lettele had in 2010 (dorp + buitengebied)  

518 woningen. In 2019 is dat aantal  
gegroeid naar 643. Gemiddelde groei van 
13,9 woningen per jaar. 

• Lettele had in 2010 (dorp + buitengebied)  
1638 inwoners. In 2019 zijn dat er 1693. 
Gemiddelde groei van 6,1 inwoners per 
jaar. 

(Bron: Onderzoek kennis en verkenning 
gemeente Deventer februari 2020)

Onze voorzieningen staan onder druk door 
afnemend inwonertal en inwoners die hun 
inkopen in de omliggende plaatsen doen. 
Het aantal leerlingen op de basisschool 
krimpt en winkels moeten steeds meer 
concurreren met internet en grote winkels 
in buurtdorpen. Het verenigingsleven en de 
voorzieningen die door vrijwilligers van onze 
gemeenschap gedragen worden, staan onder 
druk omdat het aantal vrijwilligers en leden 
afneemt.
De basisschool vormt het hart van het dorp, 
het is een basis voor veel voorzieningen 
(vrijetijds- en sportvoorzieningen) én voor de 
vrijwilligers die nodig zijn om die voorzienin-
gen draaiende te houden.
Daarnaast willen we onze oudere inwoners 
graag de mogelijkheid geven om in ons dorp 
te blijven wonen in hun eigen woning. Als 
ouderen niet langer thuis kunnen blijven 
wonen, verlaten ze ons dorp en verhuizen 
ze naar bijvoorbeeld Bathmen of Heeten. 
Ook Lettele wil graag de oudere inwoners 
de mogelijkheid geven om in hun eigen dorp 
te blijven wonen als ze naar een verzorg- of 
verpleeghuis moeten.

Plaats Inwoners Grootte supermarkt

Diepenveen ± 4000 grote supermarkt

Schalkhaar ± 4000 twee grote supermarkten

Heeten ± 3655 grote supermarkt

Bathmen ± 5328 grote supermarkt

Wesepe, Nieuw 
Heeten, Broekland 
en Lettele

± 1600 kleine supermarkt,
toekomst onzeker

Vroeger Nu

Basisschool 200 leerlingen 98 leerlingen

Handbal 150 leden 100 leden

Voetbal 325 leden 221 leden

Tennis 200 leden 107 leden

Vrijwilligers

Inwoners 
Lettele

Wens Lettele

2019 2026 2030

0 - 19 jaar 397 333 400 - 500

20 - 64 jaar 982 921 1.000 - 1.050

65 jaar en ouder 314 396 450 - 500

Totaal 1.693 1.650 1.850 - 2.050

Basisschool- 
leerlingen

Wens Lettele

2019 2026 2030

4 - 11 jaar totaal 143 118 150 - 170

4 - 11 jaar poten-
tieel voor Lettel-
se basisschool

117 101 120 - 135

Actief in Lettele

Winkelvoorzieningen in Lettele

Prognose aantal inwoners in Lettele

Prognose aantal leerlingen in Lettele

In verhouding met leden. Nog net voldoende. 

Weinig nieuwe aanwas.

Opgaaf gemeente Deventer

Opgaaf gemeente Deventer
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Waarom kiezen voor SOLAR2ENJOY

• Aangesloten bij Holland Solar (branchevereniging)
• Effi  ciënte manier van werken en technische kennis
• Alles in eigen beheer
• Adviseur uit de buurt
• Snelle levertijd
• Harde garantie met certifi caten
• 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 smart-
phone
als uw 
tablet.

BEL OF MAIL VOOR EEN GEHEEL VRIJBLIJVEND GESPREK

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

Uw adviseur
Jeroen Leuvenink
Lettele

ENERGIE NEUTRAAL WONEN. ENERGIE VAN DE TOEKOMST!

kan u de opbrengst elke dag 
volgen met de
speciale app 

LETTELE

Waarom kiezen voor ZONNESCHERMSHOP

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

Bij ons kunt u terecht voor:

Binnen zonwering

Buiten zonwering

Terrasoverkappingen

Rolluiken

Garagedeuren

Huis Domotica systemen

BEL OF MAIL VOOR EEN GEHEEL VRIJBLIJVEND GESPREK

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

Uw adviseur
Jeroen Leuvenink
Lettele

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

LETTELE

maaiers, kettingzagen, heggenscharen en 
bosmaaiers

Agroshop   Tuin en park   Technische dienstverlening
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Gewenste woningbouw in Lettele tot 2030
1. Ouderen willen graag verhuizen naar 

een kleinere woning in de dorpskern. 
Ouderen willen graag in Lettele blijven 
als ze naar een verzorg- of verpleeghuis 
moeten: ± 4 woningen per jaar.  

2. Jongeren willen in Lettele blijven 
wonen: ± 7 woningen per jaar 

3. Opvangen van de verdunning bevol-
king: ± 2 woningen per jaar 

4. Op peil houden voorzieningen, groei 
inwoners van buiten Lettele: ±  2 wo-
ningen per jaar. 

Om onze huidige voorzieningen goed in 
stand te kunnen houden dienen we ervoor 
te zorgen dat het inwonersaantal in Lettele 
de komende jaren gaat groeien.  Om dit te 
realiseren zullen er de komende 10 jaar 150 
woningen gebouwd moeten worden.
Ook de Gemeente Deventer geeft aan dat 
in Lettele, waar op dit moment nauwelijks 
nieuwbouwplannen meer zijn, de prognose 
is dat het aantal inwoners met circa 3 
procent afneemt als er verder geen nieuw-
bouw plaatsvindt.

Voor de gemeente Deventer zou dit beteke-
nen dat naast de geplande 3000 woningen 
in de hele gemeente tot 2030 er tevens de 
volgende aantallen in Lettele gerealiseerd 
zouden moeten worden:
Dorp Lettele: ± 130 woningen.
Buitengebied Lettele: ± 20 woningen.

Masterplan Lettele 
Opstellen Masterplan Lettele omdat:
• Behoud Leefbaar Lettele voor de lange-

re termijn waarbij uitbreiding van het 
woningaanbod noodzakelijk is.

• Jeugd in het dorp behouden. Dorp 
moet niet vergrijzen. 

• Goede balans in leeftijdsopbouw.
• Veel regelgeving m.b.t. dorpsontwikke-

ling. Nu starten.
• Deel woningbehoefte Gemeente De-

venter (3000) ook in de dorpen.
• Er is een tendens naar meer vraag naar 

kleinere betaalbare woningen.
• Lettele heeft behoefte aan divers aan-

bod: appartementen, huurwoningen, 
koopwoningen, bouwkavels.

• Er is een tendens dat randstedelingen 
naar het Oosten trekken.

• Infrastructuur aanpassen aan de nieu-
we bouwlocaties.

• Duurzaamheid is een belangrijk issue 
en daar waar realiseerbaar zal Lettele 
haar steentje bijdragen.

De eerste contouren van dit Masterplan 
worden – als ‘droom van Lettele’ – al een 
klein beetje zichtbaar. Daarover vertellen 
Martin Obdeijn en Ad van Wijlen op de 
pagina’s 4 - 6 van deze De Letter.
 
Lettele en Gemeente Deventer 
Gemeente Deventer is begin 2020 gestart 
met een inventarisatie van de groeiam-
bitie:  ‘Wonen en Voorzieningen van de 
dorpen in de Gemeente Deventer’.
Verschillende mensen uit Lettele, waar-
onder de Wooncommissie van Plaatselijk 
Belang hebben de presentatie bijgewoond 
en besproken. Het verheugt ons – de Woon-
commissie Plaatselijk Belang Lettele – dat 
de ambtenaren het Lettelse plan vrijwel 
compleet in hun (concept-) groeiambitie 
overgenomen hebben. Binnenkort zal dit 
plan voorgelegd worden aan het College 
van B en W. De ambtenaren hebben toege-
zegd dat de gemeente ons zal ondersteu-
nen bij het uitwerken van het  Masterplan.

Deze presentatie werd gemaakt en geschre-
ven door René Oosterwijk, lid van de Woon-
commissie Plaatselijk Belang Lettele.
Heb je vragen, mail dan naar pb@lettele.nl.

Deze foto geeft het gebied aan waarbinnen gezocht 
kan worden naar bouwlocaties. Voor nu geldt:

• Er zijn nog geen vastgestelde bouwlocaties 
voor nieuwbouw. 

• Er word in overleg met de gemeente Deventer 
gezocht.

• Voorkeur hebben locaties in de bebouwde of 
net buiten de bebouwde kom.

• De gronden moeten vrij zijn van beperkende 
voorwaarden, zoals hinderwetcirkels om 
agrarische bedrijven, historische bebouwing, 
natuur of andere beperkingen.

• Inbreiding in het dorp door herbestemmen van 
gebouwen of grondkavels.

• In het buitengebied gelden diverse regelingen 
zoals rood voor rood, splitsen van boerderijen 
of woningen, et cetera.

‘Gewenste groei in dorp Lettele 

plus buitengebied is 13 à 15  

woningen per jaar. ’
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De kinderen gaan 

weer naar school... We mogen weer 

naar de kapper...

Lettele komt weer tot leven!

We gaan weer naar 

het terras...
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We drinken weer 

samen koffie bij 

‘Ontmoeten in eigen 

dorp’...

Meer ‘In Beeld’? Ga naar pagina 24.

Johan Obdeijn

Mini te Boekhorst

Annie Zwiers

Mies ten Have

Tonnie Borgman
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Voor al uw feesten, partijen, koude en
warme buffetten.

Of gewoon lekker genieten op het terras.

www.dekoerkamp.nl

 
 

 

  Schoonheid is balans tussen innerlijk en uiterlijk 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HHeett  pplleezziieerr  vvaann  hheett  mmaakkeenn!!  

DDoocceenntt  
KKuunnsstteennaaaarr  
EEnneerrggiieewweerrkkeerr  

Creatieve naailes 
Creativiteitsontwikkeling 

Diverse workshops 
Healing 

www.josepraat.nl 
www.textielmeteenziel.nl 
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CCrreeaattiieeff  ggeelluukk        ……  ggeewwoooonn  ddooeenn!!  

  wij maken
   verhalen
die raken

Haaxman Communicatie
0570 - 83 22 47
info@haaxmancommunicatie.nl
www.haaxmancommunicatie.nl
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De dorpskern – het kruispunt Oerdijk/

Bathmenseweg – zag er ooit heel anders 

uit. In 1985 werd er achter de fontein een 

bevrijdingsmonument geplaatst, met 

dank aan de gemeente Diepenveen die dat 

financieel mogelijk maakte. In 2013 werd 

het monument gerenoveerd. Maar hoe zag 

het oude monument eruit?

Uit het Lettels archief

Het oorlogsmonument 
van Lettele

‘Monument op brokstukken van de 
V1-startbaan Lettele’ kopte het Deven-
ter Dagblad op 3 april 1985. In het artikel 
kunnen we de ontstaansgeschiedenis van 
het bevrijdingsmonument lezen. Op 24 
januari 1985 verscheen een schrijven van 
de gemeente Diepenveen, gericht aan het  
Bestuur van de School- en Volksfeest Com-
missie, waarin voor Lettele 1500 gulden 
beschikbaar werd gesteld ter stimulering 
van de herdenking en viering van het 8ste 
lustrum van de bevrijding en waarin even-
eens de mogelijkheid stond vermeld het 
bevrijdingsvuur vanuit Wageningen af te 
halen. 1500 gulden was in die tijd een be-
hoorlijk bedrag.
Naar aanleiding van deze brief organiseer-
de het bestuur van de School- en Volksfeest 
Commissie een bijeenkomst met alle ver-
enigingen in Lettele en wel op 7 februari. 
Gezamenlijk kwamen ze tot de conclusie 
dat er in Lettele geen enkel bevrijdingsmo-

Op de foto: de eerste be-

tonblokken worden op hun 

nieuwe plaats gezet.

Van links naar rechts: 

Jan Groot Koerkamp, 

Bennie van Oldeniel, Henk 

Nijland, Ben Schepers 

en Henk Obdeijn. De foto 

is gemaakt op 30 maart 

1985. 

Met behulp van vele 

vrijwilligers werd in korte 

tijd de klus geklaard. Het 

metselwerk werd uitge-

voerd door leerlingen van 

de MTS als een van de 26 

sociale projecten die in het 

jubileumjaar van de MTS 

werden uitgevoerd. De 

MTS bestond toen 20 jaar.

nument of herdenkingspunt met betrekking 
tot de Tweede Wereldoorlog was en dat men 
dat graag anders zou zien. 
Het voorstel van het Plaatselijk Belang (secr. 
Henk Obdeijn) om iets blijvends te creëren 
met iets authentieks uit de oorlog, werd door 
de aanwezigen als zeer positief gezien en 
men vond dat het verder uitgewerkt moest 
worden.

Betonpoeren
Met het ‘authentieks’ werd bedoeld: de be-
tonpoeren van de V1-lanceerbaan, gelegen 
aan de Oerdijk tussen Lettele en Okkenbroek, 
waar men kort daarvoor door boswerkzaam-
heden op gestuit was en die na veertig jaar 
dus weer zichtbaar werden. Een plan/ont-
werp van een herdenkingsmonument in de 
kern van Lettele bij de fontein, werd opge-
steld en de kosten werden geraamd. De ge-
meentelijke bijdrage werd met 300 gulden 
verhoogd tot 1800 gulden. Lees verder op de volgende pagina

DOOR HENK HAVERKAMP
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Achter het muurtje is zelfs een gasaansluiting gemaakt 
voor het ontsteken van het bevrijdingsvuur dat uit 

Wageningen werd opgehaald.

De eerste kranslegging in Lettele  op 4 mei 1985.

Dorpskern
De dorpskern is in 2013 geheel op de 
schop gegaan, de fontein is weg en 
het oorspronkelijke monument is her-
vormd tot wat het nu is. De betonpoeren 
en het schildje met de drie gesneuvelde 
Canadezen zijn gebleven. U kunt op de 
tentoonstelling die gepland staat op 
17 oktober (hopelijk kan het doorgaan) 
meer documentatie inzien over het 
Lettelse oorlogsmonument. 
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Zij-Actief
en CupL
In deze De Letter wilden wij jul-
lie meer informatie geven over 
het samengaan van Zij-Actief 
en CupL. Helaas hebben we 
op dit moment in verband met 
de coronasituatie nog niet alle 
informatie die we met jullie 
willen delen. 

We hebben al een aantal ideeën 
voor namen en logo’s ontvan-
gen, dank jullie wel! Dat wij nu 
wat extra tijd nodig hebben, 
geeft jullie ook wat extra tijd 
om nog verder na te denken 
over namen en/of logo’s. Mocht 
je nog een goed idee hebben 
voor een naam en/of logo, dan 
kan je dat nog steeds laten 
weten via damescupl@gmail.
com of damesvanlettele@
gmail.com.
Dit kan tot 31 juli 2020. 

Of onze eerste activiteit door-
gaat op vrijdag 4 september, 
laten we jullie zo snel mogelijk 
weten. 

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.

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 ervan uit 
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.

Wist u 
dat...
er een heleboel is afgelast, 
doorgelast of uitgesteld?

•  Kermis doorgelast
 Dit komt natuurlijk niet als 

verrassing, maar de Lettelse 
Karmse kan in huidige vorm 
niet doorgaan. Maar het is niet 
afgelast! De Secl is namelijk 
bezig om een alternatief 
programma op te zetten. Deze 
eventuele activiteiten vallen 
in hetzelfde weekend: 31, 1 en 2 
augustus. Er zijn al veel leuke 
ideeën langsgekomen, maar 
heb je zelf nog een idee dat ook 
in deze coronatijd past? Geef 
het door aan de Secl!

• Dit jaar geen religieuze markt 
 Het bestuur van de stichting 

Vrienden van de Heilige Nico-
laaskerk heeft besloten de re-
ligieuze markt te verplaatsen 
naar het kermisweekend van 
2021. U kunt meer informatie 
lezen op de site: 
vriendenvandenicolaas.nl 

• De buurtbus nog niet gaat 
rijden

 In de landelijke werkgroep is 
afgesproken dat de buurt-
bussen nog NIET per 1 juni 
gaan opstarten. Hiervoor zijn 
diverse argumenten voor of 
tegen te bedenken. De vraag 
is: wanneer wordt er dan wel 
opgestart?

 De vervoerders willen eerst 
bekijken wat opschalen met 
de ‘grote’ bussen betekent 
voor hun chauffeurs en de 
maatregelen die daarbij ho-
ren om later te gaan bekijken 
hoe ze qua maatregelen met 
de buurtbussen om moeten 
gaan.

 Als de bus weer gaat rijden, 
wordt dit zo snel mogelijk 
bekendgemaakt.
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Boxbergerweg 82, 7412 BG Deventer, 
Tel.: 0570 - 61 37 30
www.vanmourik-verfenwand.nl

SPECIALIST IN VERF, BEHANG, VLOEREN, 
GORDIJNEN EN RAAMDECORATIE
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Dorpswinkel Lettele zoekt vrijwilligers

Nieuwe dorpswinkel
Lettele van start

Goed nieuws: de dorpswinkel in Lettele gaat een nieuwe start maken 

in een nieuwe opzet. De huidige winkel wordt voortgezet op non-pro-

fit-basis door de Stichting Dorpswinkel Lettele (in oprichting). 

Voordat alles in kannen en kruiken is, moet er nog wel een en ander 

gebeuren. Wil je helpen? Heel graag!

Het was lange tijd onzeker wat er pre-
cies met onze levensmiddelenwinkel 
zou gebeuren. Verschillende opties en 
mogelijkheden zijn door de werkgroep 
dorpswinkel onderzocht en besproken. 
Het bleek uiteindelijk niet mogelijk een 
nieuwe ondernemer voor de winkel 
te vinden, waarna die optie afviel. Als 
een van de laatste activiteiten was een 
bezoek aan de dorpswinkel in het Gro-
ningse Sauwerd gepland, een dorp dat 
in veel opzichten vergelijkbaar is met 
Lettele (zelfs inclusief topsporter onder 
de bewoners) en waar de dorpelingen 
succesvol gezamenlijk een winkel 
runnen. Door de coronacrisis ging dat 
bezoek uiteindelijk niet door. 

Behoud voor het dorp
Ondanks alle narigheid die de corona-
crisis met zich meebrengt, zijn er her en 

der ook positieve effecten. Zo wisten 
heel veel mensen in Lettele de dorps-
winkel opnieuw of extra vaak te vinden 
en liep de klandizie flink op. Nu bleek 
extra hoe fijn en belangrijk het is om 
een eigen winkel in ons dorp te hebben, 
dichtbij huis. Voor een aantal mensen 
was het ook een extra stimulans om 
een nieuwe toekomst voor de winkel 
uit te werken. Achter de schermen is 
de afgelopen maanden het nodige werk 
verzet. 
Een aantal (ex-)Lettelenaren heeft het 
winkeldeel van het pand van de familie 
Lipholt (onder voorbehoud) gekocht. 
Met als doel de winkel voor het dorp 
te behouden. Vervolgens heeft Victor 
Munster het initiatief genomen om een 
stichting op te richten, die de exploita-
tie van de winkel op zich gaat nemen. 
De winst die de winkel gaat maken, 

komt ten goede van de winkel en deels 
ten goede van het verenigingsleven in 
Lettele, is de bedoeling. De details moe-
ten nog verder worden uitgewerkt. 

Voldoende menskracht
Komende zomer zal er verbouwd 
worden om de winkel te splitsen van 
de rest van het pand. Daarna zal de 
winkel opnieuw worden ingericht en 
vervolgens kunnen de deuren van de 
vernieuwde dorpswinkel open. Een 
en ander is nog wel onder voorbehoud 
van de definitieve formele afhandeling. 
Een van de ontbindende voorwaarden 
in de aankoop is, dat er voldoende 
menskracht blijkt te zijn om de winkel 
draaiende te houden. Er zijn dus een 
boel handen nodig: alle hulp is welkom! 
Dus of je nu weinig of veel tijd hebt: 
meld je voor 1 juli aanstaande aan, alle 
beetjes helpen.

Geef je op en help mee!
Er zijn verschillende werkzaamheden 
waar je bij kunt helpen, zoals: 
- Bestellen (inkopen)
- Administratie
- Schoonmaken 
- Vakken vullen / vracht lossen
- Boodschappen bezorgen
- Kassa bedienen en beheer van de 
winkel en het postagentschap
- Schapkaartjes met prijswijzigingen 
verwerken (nadat de datacom binnen is 
gekomen)
- Inrichting van de winkel.
Laat weten of je mee wil doen door een 
mail te sturen naar: dorpswinkel@
lettele.nl.
Geef ook even aan of je eventueel sa-
men met iemand anders wilt werken en 
welke dagdelen in de week je beschik-
baar bent.

Wil je eerst meer informatie? Bel dan 
met Victor Munster (0625 067 603). 

DOOR MICHIEL BUSSINK EN VICTOR MUNSTER
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In deze coronacrisis zien we regelmatig via de media hoe het er in de ziekenhuizen aan toegaat. 

Zorgmedewerkers werken overal keihard om het beste ervan te maken. Dorpsgenoot Agnes 

Meijerink zet in de operatiekamer (OK) van het Deventer Ziekenhuis al jaren haar beste beentje voor 

om de operaties perfect te laten verlopen.

OK-assistente Agnes Meijerink vertelt

Precisiewerk in de
operatiekamer

verpleegkundigen aanwezig. Agnes is een 
OK-assistente chirurgie en is er verantwoorde-
lijk voor dat de chirurg goed zijn werk kan doen. 

Drie taken van OK-assistent chirurgie
‘De functie van OK-assistent chirurgie bestaat 
uit drie verschillende taken: instrumenteren, 
assisteren of je bent de omloop,’ legt Agnes 
uit. ‘Vooraf bepalen we wie welke taak op zich 
neemt. Als je instrumenteert, werk je in sterie-
le kleding en geef je de chirurg het juiste ge-
reedschap aan. Je moet daarbij voortdurend 
opletten wat de chirurg doet en meedenken 
welke instrumenten  nodig zijn. Een andere 
taak van de OK-assistente chirurgie is de om-
loop. Dan ben je de buffer tussen het onsterie-
le deel en het steriele deel van de OK. Je maakt 
de spullen zodanig open, dat de instrumente-
rende dit steriel kan pakken, je verzorgt de ad-
ministratie, je staat de patiënt bij en je zorgt 
dat alles rond de operatie soepel verloopt. 
De chirurg wordt vaak geassisteerd door een 
co-assistent of arts in opleiding. Als er geen 
co-assistent is, is de OK-assistent de rechter-
hand van de chirurg tijdens de operatie.’ 

Juiste gereedschap en onderdelen 
Een perfecte voorbereiding is superbelangrijk 
bij een operatie. In de centrale ruimte achter 
de OK staat het gereedschap en de spullen 
klaar. Dat kan variëren van 1 tot wel 10 bak-
ken met instrumenten. Agnes controleert 
alles nauwgezet. Hebben we alle instrumen-
ten? Is de juiste maat prothese aanwezig? 
Als bijvoorbeeld een kunstknie de verkeerde 
maat heeft, hebben we een probleem. Nadat 

Agnes werkt al zo´n 40 jaar als OK-assistent 
chirurgie in het Deventer Ziekenhuis, hoofd-
zakelijk voor het cluster orthopedie. Gemid-
deld assisteert ze bij 5 à 6 operaties per dag. 
Werken op de OK is specialistisch, vraagt zorg-
vuldigheid en is vooral teamwork. Ingewikkel-
de medische vaktermen rollen over tafel, maar 
Agnes weet duidelijk uit te leggen wat haar 
functie inhoudt.

Opereren is teamwork
In de operatiekamer werk je met een heel 
team, tenminste vijf en maximaal tien per-
sonen. Iedereen heeft een eigen taak. Zelfs 
bij een kleine ingreep heb je minimaal een 
chirurg, anesthesist, anesthesie-assistent en 

OK-assistenten nodig. Agnes hoort regelmatig 
verbazende reacties als: ‘Foi, foi met hoevelle 
volk bint jullie hier wel niet?’ Het team bestaat 
uit de anesthesie-assistent die bloeddruk en 
hartslag in de gaten houdt. De anesthesist 
brengt de patiënt onder narcose of geeft de 
ruggenprik. De chirurg voert de operatie uit 
en de OK-assistenten chirurgie zorgen ervoor 
dat het operatieprogramma goed verloopt. 
Bij sommige operaties is ook een specialist 
aanwezig, zoals een kinderarts. Omdat het De-
venter Ziekenhuis een opleidingsziekenhuis 
is, zijn er vaak ook co-assistenten en leerling-  

DOOR YVONNE HAAXMAN
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‘Foi, foi, met hoevelle volk 
bint jullie wel niet?’
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ik akkoord heb gegeven, vraagt de chirurg 
of alle apparatuur werkt en al het materiaal 
aanwezig is. Is alles voor elkaar, dan kan de 
operatie beginnen. Hoewel een operatie voor 
de patiënt beladen en spannend kan zijn, is de 
sfeer in de OK over het algemeen relaxed. ‘De 
muziek staat aan, er wordt meegezongen en er 
worden grapjes gemaakt. Zeker als de patiënt 
bij kennis en ontspannen is, heerst er meestal 
een leuke sfeer. Samen maken we er altijd het 
beste van.’ 
  
Check, check, dubbelcheck
Agnes vertelt hoe een operatie in z’n werk 
gaat. ‘Patiënten die voor een operatie komen, 
gaan eerst naar de holding. Daar wordt al een 
infuus aangebracht en krijgt de patiënt aan de 
hand van een checklist allerlei vragen. De pa-
tiënt wordt de operatiekamer binnengereden 
en stapt over op de operatietafel. Ook hier stel-
len we weer een aantal vragen. Dit is puur ter 
controle. “Maar je weet toch wel waar ik voor 
kom?”, is dan een veelgehoorde vraag. Wij vin-
ken pas af of alles echt klopt. De anesthesist 
wordt gebeld voor de narcose en dan beginnen 
we met het operatieprogramma.’

De OK in de praktijk 
‘Als omloop stel je de patiënt op zijn gemak. De 
instrumenteerder rijdt de kar met instrumen-
ten binnen. Als ik de chirurg assisteer, begin 
ik met het desinfecteren van de plek, bijvoor-
beeld de knie, en dek het been af met doeken. 
Ik zorg dat de zuigslang en het coagulatieappa-
raat (voor het dichtschroeien van bloedvaten) 
zijn aangesloten. Alle instrumenten liggen in 

de juiste volgorde. Je hebt een mes nodig, ha-
ken om de wond open te houden, klemmetjes. 
Bij een bloeding of andere complicaties vraag 
ik aan de omloop extra materiaal klaar te zet-
ten. Via een spoedtelefoon kunnen we snel om 
spullen vragen bij de centrale voorraadruim-
te. Na de operatie moet de wond gehecht en 
verbonden worden of je plakt een pleister. 
‘Hechten is een van de favoriete bezigheden in 
ons werk,’ zegt Agnes. ‘We vinden het steeds 
weer een uitdaging om de patiënt met een 
mooie wond weg te laten gaan.’ 

In vliegende vaart naar het ziekenhuis 
Agnes heeft ook oproepdiensten. Bij  spoed- 
operaties wordt ze opgepiept en staat ze pa-
raat. Als er ’s nachts iemand in een vliegen-
de vaart door Lettele sjeest, kan dat zomaar 
Agnes zijn die haastig naar het ziekenhuis 
rijdt. ‘Heel raar, maar de meeste keizersnedes 
gebeuren rond vijf uur ’s nachts,’ is haar erva-
ring. Ze assisteert ook bij operaties na een on-
geval of bij andere acute situaties. Op de vraag 
hoe ze omgaat met levensbedreigende situa-
ties, antwoordt ze: ‘Wij proberen er alles aan 
te doen om de patiënt beter te maken. Als we 
niets doen, zal de toestand verslechteren. Na-
tuurlijk is het heel triest als bijvoorbeeld een 
kindje niet gaat huilen na een keizersnede. 
Dat blijft je wel bij, maar ik lig er niet wakker 
van. Het is mijn werk.’ 

‘Hechten is een van onze 
favoriete bezigheden.’

Lettele Werkt 

In de rubriek Lettele 
Werkt vind je verha-
len over bedrijven 
en het werk van 
Lettelenaren. Heb 
je ook een bijzonder 
beroep of unieke 
onderneming? Of 
ben je nieuwsgierig 
naar de functie 
of  het bedrijf van 
iemand in het 
dorp? Bel Yvonne 
voor een interview 
0623188513.

 
 LETTELE WERKT

Agnes Meijerink op de OK van 
het Deventer Ziekenhuis
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www.electriccomfort.nl

Energiezuinige verwarming voor elke vloer
Een snelle, weldadige en aangename warmte

Duurzaam 
comfort

 T 0570 - 55 11 96

www.electriccomfort.nl

Energiezuinige verwarming voor elke vloer
Een snelle, weldadige en aangename warmte

Duurzaam 
comfort

 T 0570 - 55 11 96

Electric Comfort, 
specialist in 
elektrische 
vloerverwarming

Nu de overheid het gasgebruik 
ontmoedigd en steeds meer wo-
ningen 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 verwarmings-
elementen, folies of draden, 
aangebracht. 

Wij zijn u graag behulpzaam bij 
het maken van de juiste afwe-
ging. Bel ons of stuur een mail.

 

info@electriccomfort.nl
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Vrijwilliger en mantelzorger pur sang

Een lintje voor
Johan Scholten

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd… Als je dit te horen 

krijgt als je de telefoon opneemt, kijk je toch wel vreemd op lijkt 

me. Dit overkwam onze dorpsgenoot Johan Scholten bij de jaarlijk-

se ‘lintjesregen’ op 24 april ter gelegenheid van Koningsdag. 

De broers en zussen van Johan Scholten 
organiseerden een ‘barbecue’ ter gelegen-
heid van het afronden van een verbouwing, 
waar ook Johan verscheidene steentjes aan 
had bijgedragen. Dit alleen om Johan naar 
een plaats te lokken zonder dat hij doorhad 
wat er werkelijk stond te gebeuren. Vanwe-
ge de corona-beperkingen was de gebrui-
kelijke ceremonie rond het uitreiken van 
Koninklijke onderscheidingen uitgesteld. 
De uitreiking zou zoals in veel gemeenten 
een telefonische ceremonie worden. Broer 
Theo had met burgemeester Ron König 
afgesproken dat hij gebeld zou worden 
tijdens deze kleine ‘coronaproof’ bijeen-
komst bij Gerard en Riet Scholten.

Brieven
Theo’s naasten waren al een jaar bezig om 
aanbevelingen voor een onderscheiding te 

verzamelen van verenigingen en organisa-
ties waar Johan actief is of was geweest. Je 
moet contact opnemen met verenigingen 
en instanties en uitleg geven waar je mee 
bezig bent en vragen om hun medewer-
king. In het geval van Johan was dat gezien 
zijn vele vrijwilligerswerk en mantelzorg 
geen groot probleem. Als je de brieven 
doorleest, zie je pas wat hij allemaal ge-
daan heeft en hoe hij zichzelf daarbij weg-
cijferde. Vooral de brief waarin staat ‘Alles 
voor een ander, niets voor hemzelf’ over de 
zorg die hij zijn vrouw Gerda gaf gedurende 
15 jaar. 

Alle motivaties die Johan kreeg op een rij-
tje gezet, zijn:

Vogelvereniging Ons Genoegen Lettele:
Johan is sinds 1965 lid en vanaf 1971 be-

stuurslid. Het bestuur waarin hij tal van 
functies bekleedde waarvan de laatste 20 
jaar als voorzitter. Sinds 1978 verzorger 
in de dierenweide achter de kerk. Mede- 
organisator van tal van activiteiten zoals 
de jaarlijkse tentoonstelling. Bovendien 
heeft hij een hele prijzenkast vol met prij-
zen voor zijn vogels, met als hoogtepunt 
de drie zelfgekweekte vogels die wereld- 
kampioen werden.       . 

Woon- en zorgcentrum ’t Dijkhuis:
Johan is hier vrijwillig taxichauffeur en 
gaat met meerdere cliënten ergens naar-
toe, om ze zo een prettige tijd te bezorgen. 
Zelfs op zondag staat hij ervoor klaar.

Voetbalvereniging Lettele:
Johan heeft 15 jaar de jeugdelftallen ge-
traind. Vanwege zijn voetbalkennis – hij 
was in zijn jeugd een goede spits met een 
keihard schot in zijn benen – heeft hij 
menig jeugdvoetballer de techniek en de 
kneepjes van het voetbalspel bij kunnen 
brengen.

Wzv Team Bathmen Buiten (Carinova):
Johan is vanaf 2002 mantelzorger geweest 
voor Gerda, zijn vrouw. Zelfs toen Gerda in 
aanmerking kwam voor opname in een ver-
pleeghuis hield hij haar toch thuis. ‘Als ze 
thuis is weet ik zeker dat ze goed verpleegd 
wordt. En voor mij is het geen extra belas-
ting.’ Hij heeft haar altijd goed verzorgd 
en ‘ik hoef ook niet elke dag op en neer te 
rijden’, was zijn verbazend nuchtere ant-
woord. Hij werd een complete verpleger 
voor Gerda. Zelfs het wisselen of ‘ontstop-
pen’ van de sonde voor sondevoeding, een 
handeling die alleen aan de verpleging 
voorbehouden is, kon hij zelf. Kortom niks 
anders dan lof. Zeker voor hen die Johan en 
de situatie kennen alleen al reden om hem 
voor zo’n eervolle Koninklijke onderschei-
ding in aanmerking te laten komen.  

DOOR BEN VERWOOLDE
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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

Openingstijden Landwinkel

dinsdag      09.30 - 13.00 uur
donderdag  09.30 - 18.30 uur
vrijdag      09.30 - 18.30 uur
zaterdag      09.30 - 18.30 uur
zondag      17.00 - 19.00 uur

... en op anderhalve 

meter een biertje 

drinken na de  
training.
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Lettele komt weer tot leven!

We gaan weer voet-

ballen, gymmen, 

zwemlessen, en 

twirlen...
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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!
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Hoogste tijd voor een JOL-activiteit!

De JOL in de coronacrisis
Hoe gaat het de Lettelse jongeren?, vroegen 

we ons af. Deze coronatijd moet super saai 

zijn voor hen. We vroegen het aan de JOL. 

Eline te Boekhorst klom in de pen en vertelt en 

passant ook nog even dat de JOL een enthousiast 

nieuw bestuur heeft.

Net een nieuw bestuur, bruisend van 
leuke ideeën voor de komende tijd, 
komt er een virus om de hoek kijken. 
Een virus dat zoveel invloed heeft, 
dat al onze ideeën onder geen enke-
le voorwaarde door kunnen gaan. De 
geplande datum, begin april, voor het 
eerste feest dat mede door de nieuwe 
bestuursleden is georganiseerd, wordt 
geschrapt. Flink balen... Dit was het 
feest waarin we wilden aankondigen 
dat er dit jaar weer een barcompetitie 
zou gaan plaatsvinden. Deze zal dus 
een jaar, of misschien wel langer, op 
zich moeten laten wachten.

FIFA-toernooi 
En dan, hoe nu verder? Bij elkaar ko-
men gaat niet meer. Ideeën genoeg, dus 
we werken een plan uit. We zetten een 
FIFA-toernooi op. Aangekondigd op Fa-
cebook en nu maar hopen op reacties. 
Weinig aanmeldingen... Geen succes 
dus, maar wat dan wel? Ondertussen 
zijn we druk bezig met andere zaken. 
Bussen voor de geplande tentfeesten 
afzeggen, nieuw logo ontwerpen en 
langzamerhand worden alle bestuurs- 
taken overgedragen naar de nieuwe be-
stuursleden. Genoeg tijd om dit rustig 
te doen, maar toch waren we liever vol-
op begonnen. 

Een anderhalve-meterfeest?
De weken vliegen voorbij en aan de si-
tuatie verandert niks. Hoe kun je in een 

1,5 metermaatschappij een feest of ac-
tiviteit organiseren,? vragen wij ons af. 
De versoepelingen kwamen, maar nog 
niet op een manier waar wij wat aan 
zouden hebben. Tot de aankondiging 

dat per 1 juni de terrassen weer open 
kunnen gaan. We zagen meteen een 
kans: hier kunnen we iets leuks van 
maken! Het vergt wat denk- en reken-
werk, maar we laten ons niet zomaar 
uit het veld slaan. Het wordt de hoog-
ste tijd voor weer een JOL-activiteit! 
Over de plek hoeven we niet na te den-
ken. Op het terras/de parkeerplaats 
van Spikker gaat het allemaal gebeu-
ren. In overleg met Alfons, samen om 
de tafel op 1,5 meter afstand, komen 
we met een plan waarmee we aan de 
regels kunnen voldoen. Een terrasdag 
en een muziekbingo met leuke prijzen 
van lokale ondernemers. Zo kunnen we 

elkaar  steunen in deze rare tijd. 
De uitnodiging stond net op Facebook 
en onze trouwe JOL-gasten overdon-
derden ons met aanmeldingen. Binnen 
een halve dag zaten we aan het maxi-
male aantal personen dat we verant-
woord op het terras mogen ontvangen. 
Dit hadden we nooit gedacht. Het en-
thousiasme van de jongeren uit Lettele 
stimuleert ons om er een fantastische 
dag van te maken, wij gaan hier ons ui-
terste best voor doen!

Vier nieuwe bestuursleden
Waar helaas Kevin Daggenvoorde, Ar-
jen Daggenvoorde en Dave Beltman 
na heel wat trouwe jaren het bestuur 
hebben verlaten, is de JOL sinds dit 
jaar vier(!) nieuwe bestuursleden rij-
ker. Marijn Kleine Koerkamp (21), Roos 
Groot Koerkamp (18), Joanne Bos (21) 
en Eline te Boekhorst (20) zijn vol en-
thousiasme bij het bestuur gekomen 
om wat nieuw leven in de brouwerij te 
brengen. Samen met Sven Spikker (26) 
en Marleen te Boekhorst (22) zullen zij 
de komende tijd het JOL-bestuur run-
nen. Een mooie groep van verschillen-
de leeftijden en vriendengroepen. 

DOOR ELINE TE BOEKHORST

‘Het enthousiasme van 

de jongeren uit Lettele 

stimuleert ons enorm.’
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Terug naar normaal
Gelukkig! Het Kulturhus kan weer een beetje terug 
naar ‘normaal’.  De oorverdovende stilte in en om het 
Kulturhus voelde voor iedereen vreemd aan. Hebben we een mooi 
complex, kunnen we er geen gebruik van maken!
Inmiddels zijn we op de weg terug en kunnen we de deuren weer 
openen. Dat doen we wel op basis van een protocol en hopelijk 
wordt nu snel duidelijk wat we nog meer kunnen gaan doen. Het 
allerbelangrijkste blijven we vinden dat we iedereen in goede 
gezondheid kunnen blijven verwelkomen. 

Anne Marie van Oldeniel, voorzitter

Gevolgen coronacrisis
voor Kulturhus De Spil
De (financiële) gevolgen voor 
Kulturhus De Spil zijn merk-
baar. Als bestuur hebben we de 
gevolgen zo goed mogelijk in 
beeld gebracht. 

Begroting
In eerste instantie heeft de 
penningmeester een aange-
paste begroting gemaakt. We 
hebben aanvragen gedaan voor 
de compensatieregelingen die 
de overheid biedt en we heb-
ben contact met de gemeente 
gelegd. Daarna hebben we een 
plan van aanpak opgesteld en 
zijn we (digitaal) in gesprek ge-
gaan met de deelnemersraad. 
De deelnemersraad is een 
vertegenwoordiging van de 
gebruikers van Kulturhus De 
Spil en wij bespreken tenmin-
ste twee keer per jaar met hen 
de ontwikkelingen rond De Spil 
en de besluiten die genomen 
moeten worden. 

Plan van aanpak
Het overleg was heel prettig en 
constructief. Iedere vereniging 
heeft natuurlijk een eigen 
belang en een eigen verant-
woordelijkheid, daarnaast zien 
de gebruikers ook het belang 
van Kulturhus De Spil en hoe 
dat samenhangt met hun eigen 
belang. Het plan van aanpak 
kreeg daarom de titel: ‘Samen 

Heropening met protocol
Al hebben we nog te maken 
met een streng protocol, we 
zijn weer open!

Regels, regels, regels
Zo’n protocol komt tot stand 
met behulp van landelijke or-
ganisaties voor cultuurhuizen, 
dorpshuizen en buurthuizen. 
We kregen een voorbeeldproto-
col met daarin de regels van de 
overheid en vrije ruimte voor 
ieder cultuurhuis. Het bestuur 
heeft ook voor Kulturhus De 
Spil een plan gemaakt in sa-
menspraak met de deelnemers-
raad, Huskamercommissie, de 
voetbal en onze beheerder Jan 
Kommerkamp. 
Natuurlijk hebben we allemaal 
zo ook onze eigen gedachten 
over de regels, maar we zullen 
het samen moeten doen en dan 

is het verstandig je gewoon te 
houden aan de algemene re-
gels. Ik vond het wel geweldig 
om te ervaren hoe iedereen 
zijn of haar best doet om er 
het beste van te maken. En dat 
geldt niet in de laatste plaats 
voor Jan en Gerda Kommer-
kamp, die steeds toezicht 
hebben gehouden. Jan is nu 
ook de spil bij de heropening. 
Geweldig bedankt!

Ook in juli open
We overwegen om in de hele 
maand juli open te blijven, zo-
dat iedereen gewoon terecht-
kan in ons Kulturhus. 

Heb je vragen over het protocol 
(het ligt ter inzage op de sta- 
tafels in De Spil) mail dan naar 
info@kulturhusdespil.nl.

overeind blijven en dan goed 
verder’. 

Van, voor, door Lettele
Hieruit volgt bijvoorbeeld 
dat we gelukkig bijna alle 
huurbijdragen ook gewoon 
hebben kunnen innen. Dat is 
echt van Lettele, voor Lettele 
en door Lettele. Als bestuur 
zijn we ontzettend blij dat we 
zo op onze gebruikers kun-
nen rekenen. Als binnenkort 
ook de fitness en binnenspor-
ten weer kunnen, dan krijgt 
iedereen ook weer ‘waar voor 
zijn geld’. 

Financiën
Natuurlijk hebben we best 
zorgen over de financiën. 
Door de coronacrisis zal 2020 
financieel een heel slecht 
jaar zijn, vooral omdat er 
ruim twee maanden geen 
omzet was in de Huska-
mer, we nu voor beperkte 
aantallen mensen open 
kunnen zijn en we daar geen 
alternatieve inkomsten voor 
hebben. Gelukkig hebben we 
een ruime liquiditeitspositie, 
zodat we in staat blijven om 
op de korte termijn aan onze 
financiële verplichtingen te 
kunnen voldoen. Zie hiervoor 
ook de jaarcijfers 2019 
verderop.
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Voor de M van de lijst van Lettelse vergeetwoor-
den ben ik  koffie gaan drinken bij Gerrit en Riek 
Daggenvoorde en Annie Zwiers. Er zijn heel veel 
woorden met een M in het Sallands. Hier staan de 
leukste.

maelmöppie
• biskwietje
maenvrog
• morgenvroeg
mangs
• soms
manluu, malluu, manskjels
• mannen
 manluu goat noa de kerke um wat te heuren, 

vrouwluu um wat te zien
mèènse 
• Die mèènse hebt nog gin naegels um de konte te 

krabben: die mensen leven in armoede.
mekaere, menander 
• elkaar
memme
• speen, tepel
meneuvel
• manoeuvres, oefeningen van soldaten
met
• mee
 As alles met löp… krie’j een lange processie.
meuje
• (oud)tante
minnigheid 
• kleindigheid
möaltie
• maaltje 
moespot
• stamppot
möppiestrommel
• koekjestrommel 
musse
• mus
• muts
 Den hef de musse verkeerd stoan: die is slecht 

gehumeurd.

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

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

Sinds 2017 geven we in De Letter, 
nadat de deelnemersraad de 
cijfers heeft goedgekeurd, een kort 
verslag van de jaarcijfers. In deze 
De Letter het resultaat van 2019. In 
2019 hadden we  voor het eerst na 
de vernieuwbouw een positief fi-
nancieel resultaat. Daarmee is ons 
doel om een klein positief resultaat 
te halen, behaald. Dit is nodig om 

de obligaties te kunnen aflossen. 
Onze enige zorg die we in 2019 
hadden was, dat de marge die in de 
Huskamer gerealiseerd wordt, ach-
terbleef bij de verwachtingen. De 
marge is ruim € 3.000,- minder dan 
begroot. Alle andere posten zijn 
conform begroting en dat is een 
groot compliment aan alle gebrui-
kers, vrijwilligers en deelnemers.

Kort financieel jaarverslag
2019

Cijfers 2019 op hoofdlijnen

Opbrengsten (x 1000 euro)
Verhuur sportzaal/ruimtes  € 90
Brutomarge Huskamer € 46

Totale opbrengst  € 136

*accountant, internet, kantoorbenodigdheden

Kosten (x 1000 euro)
Vrijwilligersvergoeding € 23
Schoonmaak  € 19
Energie   € 15
OZB/verzekeringen  € 13
Afschrijvingen  € 25
Rente/bankkosten  € 2
Onderhoud  € 11
Bijdrage Spilbos  € 10
BTW compensatie  € 6
Diversen*   €  11 

Totale kosten  € 135

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.

Kom met ideeën, wensen 
en vragen
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 Sluitingsdatum kopij Bezorging

 
Nummer 1 | 2021  maandag 24 augustus woensdag 2 september
Nummer 2 | 2022  maandag 19 oktober woensdag 28 oktober 
Nummer 3 | 2023  maandag 7 december  woensdag 16 december  

Lettele komt zoetjes aan weer op gang. Nu zijn er nog niet veel activiteiten, maar die komen er 
vast wel. Houd vooral de agenda op Lettele.nl in de gaten.

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

 24 juli  Samen eten
 8  augustus  MMO: inzamelen oud papier
 24-29 augustus  Collecte Gered Gereedschap
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Dodenherdenking was dit jaar vanwege de corona een hele stille ge-

beurtenis. Om 4 uur ’s middags werd er zoals altijd een krans gelegd 

bij het monument. Er waren maar een klein aantal mensen aanwezig. 

Marion Kogelman-Bloo presenteerde haar gedenkboek Geen grip 

meer; Oorlog in Lettele door de ogen van Marie Groot Koerkamp.

Tussen 4 uur en 8 uur ’s avonds brachten veel Lettelenaren bloemen 

voor in de vazen bij het monument. Om 8 uur blies Duco Schilstra 

vanuit het raampje van de kerktoren de Last Post.

COLOFON    

39e jaargang • Nr. 6

juni 2020

Onafhankelijk blad met nieuws en 

informatie uit Lettele en omgeving. 

Verschijnt 6 keer per jaar, oplage 360 

exemplaren.

Redactie
Wilma Schepers (hoofdredacteur), Yvonne 

Haaxman, Irene Kleine Koerkamp, Milou 
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-
Persoonlijk reisadviseur, voor ál uw reizen 

M 06-50285783 | E annemarie@yourtravel.nl | W  www.yourtravel.nl/annemarie 
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Pastoorsdijk 3

7433 DK Schalkhaar

tel. 0570 - 62 18 77

info@drukkerijevers.nl

www.drukkerijevers.nl

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

Speciaal voor u gemaakt.
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Pastoorsdijk 3
7433 DK Schalkhaar

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

www.drukkerijevers.nl

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
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autobedrijf

auto in- en verkoop

tankstation

reparatie

schadeherstel

Rudi Welgraven
Spanjaardsdijk 96
7434 RT  Lettele

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

autorecycling

zonder afspraak van 
8.30 tot 12.00 uur
op afspraak van

13.00 tot 17.00 uur

APK keuren


