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‘Een midwinterhoorn geeft zoveel extra sfeer aan het geheel.’ 

Dromen over de toekomst

In deze De Letter staat de prachtige teke-
ning die Majet maakte van de dromen van 
Lettelenaren. Ik zie een windmolen, een 
school mét kinderopvang, zorg voor oude-
ren en jongeren en genoeg vrijwilligers! Ook 
zie ik ruimte voor ondernemers, een dorps-
festival, genoeg huizen voor jonge gezinnen 
en een fiere kerktoren. Wensen genoeg.

Het is goed om deze wensen op te schrij-
ven. Ze komen in de nieuwe dorpsvisie 
van Lettele. De inkt van de dorpsvisie uit 
2012 is nog niet eens zo heel lang droog. Ik 
heb hem er eens bijgepakt en ik lees over 
de wensen en dromen van Lettelenaren in 
2012: een Kulturhus, snel internet, nieuwe 
woningen voor grote en kleine huishou-
dens. Ik kijk om me heen en denk: allemaal 
wensen die nu, vijf jaar later, dik gereali-
seerd zijn. 
Één belangrijke wens uit 2012 is niet 
vervuld. Dat is de wens dat er betere 
voorzieningen voor ouderen komen, zodat 
zij langer zelfstandig in het dorp kunnen 
blijven wonen. Aan die wens wordt nu 
hard gewerkt. Dat kunt u lezen in deze De 
Letter.

In 2012 nam de gemeente Deventer het initi-
atief voor het schrijven van een dorpsvisie 
voor Lettele. Ambtenaren van de gemeente 
hebben er hard aan gewerkt, natuurlijk in 
overleg met de inwoners van Lettele. 
Nu gaat het anders. Plaatselijk Belang 
heeft dit keer zelf het initiatief genomen 
om een nieuwe dorpsvisie te ontwikkelen. 
Immers, zo is gedacht, de oude dorpsvisie 
is ‘gedaan’, tijd voor nieuwe toekomstdro-
men! 
En zo is het. Zodra de gemeente een nieuwe 
visie gaat maken op wat zij voor de omlig-
gende dorpen – waaronder Lettele – kan 
betekenen, weten de Lettelenaren wat zij 
zelf willen. Zo kan Lettele zelf mee bepalen 
hoe het dorp zich ontwikkelt. 

Nu de dromen helder zijn, moeten er con-
crete plannen komen. Welke dromen willen 
we verwezenlijken? Hoe gaan we dat doen, 
en wat gaan we doen? Plaatselijk Belang 
roept iedereen op om mee te denken, pra-
ten en beslissen op 27 november.
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Het is bijna zover, het midwinterhoornblazen in ons eigen dorp. Deze bijzondere tra-

ditie begint op de eerste adventszondag en duurt tot Driekoningen. Jan Pleizier, Ben 

Verwoolde, Gerard Lorkeers en Gerard Haverkamp gaan weer op pad, met hun mid-

winterhoorns, om ons de bijzondere melodie van ‘De olde roop’ te laten horen.

midwinterhoornblazers. We hoorden het voor het 
eerst toen wij nog maar een halfjaartje in Lette-
le woonden en hadden geen idee wat het was. De 
zachte tonen klonken heel mooi en bijzonder. Tij-
dens het kerstfeest van de school, zagen we enkele 
blazers staan en zij waren het dus, die deze bijzon-
dere natuurlijke melodie speelden. Nieuwsgierig 
geworden, ben ik op zoek gegaan naar de huidi-
ge blazers in Lettele. ‘Bij toeval is het ontstaan’, 
vertelden Jan en Ben. Jan was voor zijn werk in 
Nieuw-Heeten en kwam daar in gesprek met Her-
man Klein Heerenbrink. Herman was midwinter-
hoornblazer in Nieuw-Heeten en vervaardigde de 
hoorns zelf. Jan werd helemaal enthousiast: ‘En zo 
is het balletje gaan rollen. Op dit moment hebben 
wij vier blazers en worden we voor verschillende 
locaties gevraagd om te spelen. Vorig jaar zong het 
koor Germania in de Kerk en wij stonden ieder aan 
een kant van de kerk om beurten te spelen, prach-
tig was dat. We staan op verschillende winter- en 
kerstmarkten, ook dit jaar weer bij de Oude Molen 
waar op 8 december de wintermarkt wordt gehou-
den.’ Ben speelt ook al verschillende jaren in Wij-
chen bij de kerstmarkt. ‘Een midwinterhoorn geeft 
zoveel extra sfeer aan het geheel’.

Er doen vele verhalen en mythen de ronde, maar 
één ding is zeker, het midwinterhoornblazen is 
al een eeuwenoude traditie. In de vroegste tijden 
was dit gebruik ingesteld om ‘de boze machten 
te verjagen’, meestal bespeelde men toen de os-
senhoorn. De ossenhoorn is de voorloper van de 
midwinterhoorn. Beide werden ook als commu-
nicatiemiddel gebruikt om de boeren bij elkaar te 
roepen. Vooral in Twente, de Achterhoek, Salland 
en in de grensstreek met Duitsland is dit al een 
oude traditie. Van de midwinterhoorn is bekend, 
dat hij in de grensstreek gebruikt werd om smok-
kelaars te waarschuwen.
Tegenwoordig worden er in de winterperiode de-
monstraties gegeven. Deze periode start op de 
eerste zondag van de advent met het ‘anbloazen’ 
tot Driekoningen met het ‘afbloazen’. Tijdens de 
schemering heb je de meeste kans om de melo-
die van de midwinterhoorn te horen. De blazers 
staan op diverse plaatsen opgesteld en spelen om 
beurten. Als de ene blazer is ‘uitgesproken’ gaat 
de volgende blazer verder.

Onze eigen midwinterhoornblazers
Ook in Lettele hebben wij sinds 2008 onze eigen 

‘De olde roop’ is binnenkort weer te horen

De midwinterhoornblazers
van Lettele gaan ervoor

DOOR LUCIA VAN KRUIJL
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Vervaardiging van een midwinterhoorn
De midwinterhoorn wordt gemaakt van een ber-
ken-, elzen- of wilgenstam die al van nature een be-
paalde kromming heeft. Na het schillen van de bast 
wordt de stam in twee delen over de lengte gezaagd 
en helemaal uitgehold. Daarna worden de twee 
helften van de hoorn met houtlijm weer met el-
kaar verbonden. Het mondstukje, de happe, wordt 
van vlierhout gemaakt. Deze houtsoort heeft een 
zachte kern en kan makkelijk bewerkt worden. De 
happe wordt meestal schuin afgesneden wat het 
blazen iets makkelijker maakt. ‘Het blazen is nog 
een hele kunst, toen ik het bij Herman, midden in 
de zomer, even wilde proberen was ik bang dat het 
veel lawaai zou maken en dát mag natuurlijk niet 
buiten de daarvoor gestelde tijd. Maar ik had mij 
voor niets zorgen gemaakt, er kwam geen geluid 
uit. Dat is gelukkig ondertussen wel veranderd’, 
vertelt Jan lachend. ‘Het is nog een hele techniek 
om goed te leren blazen. Je moet de in te ademen 
lucht zo veel mogelijk in het middendeel van het 
lichaam opslaan om de uitstroom van lucht goed te 
kunnen regelen en beheersen. Ook is het heel be-
langrijk om op de juiste manier je mond op de hap-
pe te zetten. Dat vergt ook nogal wat oefening. Het 
is behoorlijk intensief om het blazen uit te voeren 
maar gelukkig blaas je om de beurt zodat je even op 
adem kunt komen. Je moet daarom wel voldoende 
mensen hebben om te blazen’, geeft Ben aan. ‘We 
kunnen nog best wel een paar mensen gebruiken’.
‘De weersomstandigheden hebben echt invloed 
op het geluid. Bij licht vriezend en helder weer 

draagt het geluid heel ver en bij een klein laagje 
sneeuw lijkt het wel of het geluid wat warmer 
en zachter van toon wordt. Dat is zo bijzonder’, 
geven Jan en Ben aan. ‘Boven een put geeft 
het weer een veel vollere klank. Het is meest-
al wel koud en nat, maar dat maakt ons niets 
uit. Het is gewoon gezellig en leuk om te doen.’ 
Ze stralen er gewoon bij en kunnen volgens mij 
niet wachten om weer te beginnen. Want het is 
maar een korte periode waarin ze hun hobby 
kunnen uitoefenen. 

Een speciale verrassing
Onze midwinterhoornblazers hebben dit jaar 
nog een verrassing in petto. Tijdens de win-
termarkt bij de Oude Molen op zaterdag 8 de-
cember zal Jan op een alpenhoorn blazen. Deze 
speciale hoorn, gesneden uit essenhout en met 
een lengte van wel drie meter, werd niet alleen 
bespeeld maar is ook zelf gemaakt door de oom 
van Toke, Jans vrouw. Na het overlijden van 
zijn oom, kreeg Jan dit waardevolle instru-
ment. ‘Het is een hoorn met grote emotionele 
waarde. Ik vind ook dat deze hoorn het verdient 
om bespeeld te worden. De wintermarkt bij de 
Oude Molen is daarvoor een prachtige gelegen-
heid.’  

‘De weersomstandigheden 
hebben invloed op het geluid.’ 

Gerard Lorkeers, Jan Pleizier en Ben Verwoolde 
rond de put van De Koerkamp
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De bijeenkomst over een dorpswinkel 
voor Lettele vond plaats op 12 oktober. Er  
waren ongeveer 50 Lettelenaren aanwezig. 
Het doel van de bijeenkomst was inzicht te 
krijgen in verwachtingen en wensen van 
bewoners rondom een winkel. 
Als aftrap kregen aanwezigen de gelegen-
heid om aan te geven welke functies de 
huidige winkel voor hen heeft. Het bleek 
dat het merendeel de winkel bezoekt voor 
brood en banket, maar ook zuivel scoorde 
hoog. Een opvallend groot deel van de aan-
wezigen doet haar dagelijkse boodschap-
pen in de winkel en wat minder mensen 
doen er de laatste vergeten boodschappen.

Scenario’s
De volgende stap was een raadpleging aan 
de hand van drie verschillende scenario’s. 
Aan verschillende tafels werd hierover 
nagedacht. De scenario’s waren:
• wat als er helemaal geen levensmiddelen-

winkel meer is in het dorp?; 
• er komt een nieuwe ondernemer die de 

huidige winkel voortzet; 
• er komt een winkel waar het dorp geza-

menlijk eigenaar van wordt.

Er is druk gediscussieerd en goed nage-
dacht over de verschillende scenario’s 
en er volgden een aantal waardevolle 
conclusies. Allereerst werd met elkaar ge-
concludeerd dat als er straks geen winkel 

Een  nieuwe dorpswinkel?

meer is, we dat als dorp mede zelf hebben 
laten gebeuren. Een winkel, in welke vorm 
ook, kan alleen bestaan als we er ook onze 
boodschappen doen. Het verdwijnen van 
een winkel zou een groot probleem zijn 
voor mensen die minder mobiel zijn. En er 
wordt getwijfeld of een dorpssupermarkt 
nog wel kan concurreren met grotere 
winkels en online boodschappenbezorg-
diensten.
 
Doorzettingsvermogen
Maar er was ook doorzettingsvermogen: 
we moeten niet te snel opgeven, werd 
gezegd. En er worden mogelijkheden 
gezien. Wel anders en ook voor een nieuwe 
ondernemer. Het zou ideaal zijn als er een 
nieuwe ondernemer komt die ook feeling 
heeft met het dorp. Er werd gedacht aan 
een dependance van een grotere super-
markt, of een goede bakkerij of slagerij 
met aanvullend assortiment. Er is ook 
gesproken over online boodschappen 
bestellen en wellicht een ophaalpunt in het 
dorp. Gedacht is ook aan een zorginstelling 
die wonen, werk en zorg wil combineren, 
zoals dat ook in Mariënheem en Broekland 
het geval is. De huidige plek van Ronald en 
Everlien leent zich er uitstekend voor. 
Een winkel waar het dorp mede-eigenaar 
van is, werd niet meteen toegejuicht. Is het 
wel haalbaar, vroeg men zich af. En hoe 
regel je dat dan als dorp? Het kan alleen als 

je er allemaal ook je boodschappen doet en 
er bereidheid is in het dorp. Hoe houdbaar 
is dat?

Werkgroep
De meerderheid liet duidelijk weten dat 
ze vooral kansen zien in een combinatie 
van een internetwinkel en een fysieke 
winkel. De toekomst werd vooral gezien 
in een combinatie van lokaal en digitaal: 
online boodschappen bestellen en een 
ophaalpunt met winkel waar vooral lokale 
en Sallandse producten te vinden zijn, 
aangevuld met een beperkt assortiment 
met alledaagse producten. Zo kunnen de 
Lettelenaren in eigen dorp boodschappen 
doen en vormen de lokale producten een 
interessante aantrekkingskracht voor 
mensen van buiten Lettele.
Een kleine groep mensen heeft aangege-
ven verder te willen nadenken over de 
toekomst van een winkel in Lettele. Deze 
werkgroep is inmiddels aan de slag gegaan 
met de uitkomsten van de bijeenkomst.

Het was al met al een inspirerende avond, 
maar ook een avond waarin we ons 
bewust werden dat de aanwezigheid van 
een levensmiddelenwinkel geen vanzelf-
sprekendheid is. Willen we een winkel 
behouden, dan moeten we er ook onze 
boodschappen doen! Dat verandert nooit 
en het kan nu nog!

Naar aanleiding van het nieuws dat Ronald en Everlien Lipholt de winkel willen verkopen hebben de besturen van Plaatselijk Belang 
en Kulturhus De Spil een bijeenkomst georganiseerd voor het dorp om samen na te denken over de vraag: wat wil en kan het dorp?

Op de foto staat Piet Ehren (2e van 
rechts) samen met wat maten voor zijn 
bakkerij annex winkel. Piet opende de 
winkel in 1937 op de plaats waar nu de 
winkel van Ronald staat. De foto moet 
voor de oorlog zijn genomen. Het Lettels 
Archief weet niet wie de drie andere 
mannen zijn, maar wil wil het wel graag 
weten.
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Glasvezel in Lettele
Het zal u niet ontgaan zijn: er is de laatste weken veel gegraven 
in (het buitengebied van) Lettele en Okkenbroek. Het betreft de 
aanleg van glasvezel ten behoeve van snel internet.

In 2011 heeft een aantal mensen het voortouw genomen om snel 
internet te realiseren in het buitengebied van Salland. Een aantal 
dorpen had al snel internet, maar in het buitengebied wilden de 
telecombedrijven niet investeren. Vanwege de afstanden tussen 
de woningen buiten de bebouwde kom (gemiddeld ruim tien keer 
zo lang) en de daarmee gepaard gaande hoge aanlegkosten, heeft 
het de nodige moeite gekost om voldoende deelnemers te krijgen.
In eerste instantie zou een coöperatie worden opgericht, waartoe 
in 2014 de stichting SallandGlas in het leven is geroepen. Maar 
toen zich een investeerder meldde (CIF) kwam er pas echt schot 
in de zaak. Van meet af aan is het overigens de opzet geweest om 
alleen het buitengebied te ‘verglazen’, dat wil zeggen daar waar 
nog geen snel internet aanwezig is (kabel of glasvezel).
Na een succesvolle wervingscampagne in 2016 heeft ‘Glasvezel 
buitenaf’ het project overgenomen en kon SallandGlas worden 
opgeheven. De daadwerkelijke aanleg werd opgesplitst in Sal-
land-Noord, dat eerst is aangelegd, en Salland-Zuid.

Stukken van 500 meter
Nu is het dan (eindelijk) zover in Lettele! Verschillende graaf-
ploegen zijn her en der aan het werk. Eerst zijn er op een aantal 
plaatsen boringen verricht waar graven problematisch was. 
Vervolgens zijn de leidingen naar de woningen ingegraven. 
Daarna zijn de leidingen gelegd langs de openbare weg. Hierbij 
zijn steeds stukken van circa 500 meter gegraven, waarbij de sleuf 
die ’s morgens werd gegraven,  ’s avonds alweer was dichtgegooid. 
Na het leggen van de leidingen is de glasvezelkabel erdoorheen 
getrokken. Thans wordt overal in de meterkast de huisaansluiting 
gerealiseerd. Na oplevering van het netwerk maakt de provider 
een afspraak om het modem te plaatsen. Hopelijk kunnen velen 
nog dit jaar gebruikmaken van snel internet! 

Dorpsvisie: waar kies jij 
voor in Lettele?
Kom en denk mee over de toekomst van ons mooie dorp!
27 november 20.00 uur in de Koerkamp

Lettele is een fijn dorp, maar hoe houden we dat zo? Hoe wil je 
wonen, leven, werken, opgroeien, oud worden in Lettele en om-
geving? Dit jaar werkt Plaatselijk Belang samen met jullie aan de 
toekomst van ons dorp. We maken een nieuwe Dorpsvisie.
Het doel is om een Dorpsvisie te maken waar iedereen wat mee 
heeft. Hierbij hoort ook een concreet uitvoeringsprogramma voor 
de komende jaren, zodat we aan de slag kunnen. 
Op 30 oktober waren alle Lettelenaren uitgenodigd om hier samen 
mee aan de slag te gaan. Dit heeft veel mooie ideeën opgeleverd 
van 31 dorpsgenoten. De tekening op de volgende pagina vat de 
belangrijkste punten samen. We sommen er hieronder ook nog een 
paar op: 

• We willen meer betaalbare starterswoningen voor Lettelenaren 
en een coöperatie kan zorgen voor woningen voor kwetsbare 
groepen, jongeren, ouderen. 

• We organiseren een groot festival in Lettele. 
• We leggen glasvezel in de kern aan. 
• We bouwen een grotere sporthal. 
• We leggen bredere fietspaden, goede voetpaden en een veilige 

schoolzone aan. 
• De regelgeving voor bedrijven versoepelen we en bedrijven 

mogen zich vestigen in voormalige agrarische bedrijven. 
• Er worden Woonzorgcombinaties gemaakt, zodat zorgbehoeven-

den in het dorp kunnen blijven. 
• Er komt een spin in het web van alle zorgvoorzieningen, een 

zorgcoördinator. 
• We maken een Dorpsgids waarin je alles kan vinden.

We kunnen niet al deze dromen verwezenlijken, dus we zullen 
moeten kiezen. En niet iedereen was erbij, misschien verschillen 
de meningen. Daarom zijn alle Lettelenaren uitgenodigd om met 
elkaar te kiezen welke dromen werkelijkheid moeten worden. 
Welke dromen en ideeën mogen volgens jou verder uitgewerkt 
gaan worden de komende jaren?

En staat jouw droom er nog niet bij...
...wees er dan zeker bij
op 27 november!

Plaatselijk Belang is te vinden op 
Lettele.nl
U kunt contact met ons opnemen via 
een van de bestuursleden of mail : 
pb@lettele.nl
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WAT WIL JIJ OVER 10 JAAR....

HELP EEN DORPSVISIE MAKEN
WANT ELKE MENING TELT!!

ZORG VOOR OUD EN JONG IN HET DORP?

WAT DOEN WE MET DE KERK?

FIJNE WANDELPADEN?

BUURTPREVENTIE?

ALLES WAT JE MOET 
WETEN OP ÉÉN PLEK?

EEN GROOT FESTIVAL?

BETAALBAAR BOUWEN 
VOOR IEDEREEN?

KANSEN VOOR 
ONDERNEMERS?

BLIJFT DE BASISSCHOOL EN BSO?

ALLE VERENIGINGEN SAMEN?

ENERGIENEUTRAAL?
GENOEG VRIJWILLIGERS? ZELF BESLISSEN?
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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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Wie het weet, mag het zeggen

Koerkamp, Cuercamp, 
Kuirkampe of Koorkamp?

Ken uw geschiedenis! Dat dat niet altijd makkelijk is blijkt maar 

weer uit deze vraag die het Lettels Archief hier opwerpt. Soms 

spreken de bronnen elkaar tegen en dan is het een spannende 

vraag wie er gelijk heeft.

Voorafgaand aan de start van het 
‘Dorpsdiner’ in de Bongerd op zaterdag 
15 september jl. hield Michiel Bussink 
een openingspraatje. Hierin vertelde 
hij onder andere over het ontstaan 
van Lettele en de eeuwenoude band 
met het 1250 jaar oude Deventer. Hij 
illustreerde dit door de uitnodiging van 
een koor uit Deventer te koppelen aan 
het ontstaan van de naam Koorkamp of 
Koerkamp. Hieronder een korte samen-
vatting van zijn verhaal zoals ook terug 
te vinden is op de site van Lettele.nl en 
opgenomen is in het bestemmingsplan 
Lettele 2009, dat opgesteld werd door 
de gemeente Deventer.
‘De eerste bewoners van het gebied 
vestigden zich op de hoge, droge dek-
zandruggen in de nabijheid van hoger 
gelegen landbouwgronden. In de loop 
van de Middeleeuwen verplaatsten de 
boerderijen zich van de hoge delen van 
de dekzandruggen naar de flanken. Op 

de ruggen zelf legde men uitgestrekte 
bouwlanden aan, de enken, waarom-
heen de boerderijen stonden. Lager-
gelegen gronden waren in gebruik als 
gras- of hooiland. Zo ontstonden grote 
aaneengesloten, open akkercomplexen 
(essen). 
In 1390 wordt in de boeken voor het 
eerst melding gemaakt van ‘Letloe’. 
De naam wijst op de natuurlijke 
omstandigheden: een licht loofbos 
met veel open plekken (een ‘loo’), dat 
van bescheiden omvang was (‘luttel’), 
oftewel een ‘klein bos’. Gedurende de 
Middeleeuwen bezat het zangkoor 
van de Deventer Lebuïnuskerk twee 
stukken grond die voor de akkerbouw 
gebruikt werden: ‘Groot Koorkamp’ en 
‘Klein Koorkamp’. Later werden bij de 
akkers boerderijen gebouwd.’ 

Andere lezing
Ik wil hier een andere lezing tegenover 

zetten. Namelijk zoals die weergegeven 
in het Raap-rapport 2530. Dit rapport 
betreft het archeologisch onderzoek 
dat door Raap Archeologisch Adviesbu-
reau in opdracht van de gemeente De-
venter is gedaan op het gebied waar nu 
de Kapelweide gebouwd is. Het rapport 
is op internet terug te vinden.
In dit rapport staat onder andere het 
volgende:
‘Al in 1345 woonde er te Deventer een 
persoon met de naam Henricus Cuer-
camp (...).’ ‘Omstreeks 1397 woonde er 
een zekere Herman toe Ceurcampe op 
het erf (…).’ ‘Het guithe ter Kuirkampe 
(goed ter Koerkamp) was in 1399 met 
één waardeel (…).’ 
‘De eerste maal dat er in schriftelijke 
bronnen sprake is van een opgedeeld 
Koerkamp, was in 1610. Een scheids-
rechterlijke uitspraak maakte toen een 
einde aan het geschil tussen de neven 
Derk Kockman en Willem van Bruns-
velt door het erf te verdelen in Groot en 
Klein Koerkamp (…)’. 

De juiste
Welke lezing is de juiste? Of hebben ze 
in zoverre met elkaar te maken, dat de 
gronden een periode in het bezit zijn 
geweest van het koor, maar dat zij niet 
hun naam aan deze gronden verbon-
den hebben? 
Wie het weet mag het zeggen. Wel is 
het zeker dat ‘De Koerkampshoek’ later 
de naam Lettele kreeg.
Daarover schrijf ik een volgende keer. 

De foto is genomen vanaf de Bathmenseweg  
ter hoogte van café De Koerkamp. Te zien zijn 
de  oude pastorie met daarvoor de ‘dikke’ beuk 
op het kruispunt. Op de achtergrond staat de 
Kerk. De naam Lettele  bestond toen nog niet als 
dorp zoals we het nu kennen. Het kleine gebied 
rondom het kruispunt werd toen ‘De Koerkamp’ 
genoemd. Mensen gingen ‘noar den koerkamp’.
Met Lettele werd het hele gebied bedoeld, zoals 
we het nu ook nog kennen vergelijkbaar met 
Linde.

DOOR BEN VERWOOLDE
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Zaterdag 3 november trokken de leden 
van More Music Orkest hun aanhangwa-
gen weer over de wegen van Lettele. Oud 
papier ophalen. MoreMusic Orkest vult 
elke twee maanden drie grote containers 
met papier uit Lettele en ook nog eens een 
container in Okkenbroek.
MoreMusic is er blij mee. Met de op-
brengst van het oud papier (en oud ijzer in 
april) huren wij de repetitieruimte en ko-
pen we nieuwe muziekstukken, zodat we 
elke keer weer een verrassend repertoire 
kunnen brengen. Als het nodig is, kunnen 
we er ook nog nieuwe instrumenten van 
aanschaffen. 

Muziekles
Een deel van de inkomsten gaat naar de 
opleiding van nieuwe muzikanten. Zij 

More Music Orkest
Dank voor uw oud papier

krijgen les van professionele muzikan-
ten/docenten. De lessen worden, voor 
zover mogelijk, in Lettele gegeven. Op dit 
moment hebben wij 14 leerlingen, van jong 
tot oud, die onder andere lessen volgen op 
gitaar, slagwerk, piano en saxofoon.
Sinds de zomer repeteren we in De Koer-
kampshoek van het Kulturhus De Spil. Na 
jaren van volle tevredenheid bij Café Spik-
ker onderdak te hebben gehad, was het ook 
tijd voor een andere repetitielocatie, ook 
voor de vele lessen die er op maandagmid-
dag/-avond plaatsvinden.

Wilt u muziek maken? Of misschien een 
van uw kinderen? Kom eens een keer 
kijken op maandagavond in Kulturhus De 
Spil. Wilt u eerst meer informatie, mail dan 
naar info@moremusicorkest.nl

Paasvuur 2019
Snoeihout 
brengen
Ook komend jaar zal het paasvuur weer 
plaatsvinden aan de Diepeweg op de Lettelse 
Enk. Met ingang van maandag 7 januari kan 
er weer snoeihout worden gebracht. Omdat 
het terrein afgesloten is met hekken, is het 
wel nodig om even van tevoren te bellen: 
(0570) 543 183 of (06) 28 147 625 (Jan Spik-
ker). Liefst minimaal één dag van tevoren 
bellen. De vier zaterdagen voor Pasen (vanaf 
zaterdag 23 maart) kan er zonder te bellen 
hout gebracht worden. Dan is het terrein 
open en zijn er vrijwilligers aanwezig om te 
helpen met het lossen.

Zou u in uw nieuwsbrief 
willen vermelden dat het zo-
merdagkamp 2019 plaatsvindt 
in week 31 van 29 juli t/m 1 
augustus.

Veel dank van Jager Justin, 
hertog van Rozenboogland,
en Prinses Daniëlle

Redactie van De Letter

Lettele

redactie.deletter@gmail.com

Beste redactie van De Letter,
Oliebollen
Ook dit jaar organiseert de voetbalvereni-
ging Lettele in samenwerking met ‘de echte 
bakker’ Nijkamp uit Holten een oliebollen-
actie voor Lettele en omstreken. Samen met 
de bakker zal de selectie voor u de handen 
uit de mouwen steken voor een overheerlij-
ke oliebol rond de jaarwisseling. Deze olie-
bollen zullen volgens het recept gebakken 
worden dat bij velen van u bekend is! 

De oliebollen zullen voor u gebakken wor-
den in de vroege morgen van 30 december 
waarna deze vanaf 13.00 uur bij u aan huis 
worden afgeleverd. U kunt uw oliebollen 
ook ophalen vanaf 13:00 tot 18.00 uur bij 
Kulturhus de Spil Sportweg 1 te Lettele. 
Meer informatie kunt u vinden op onze 
website vvlettele.nl/oliebollen

Foto van: Wendy Verwoolde



   NUMMER 2 • NOVEMBER 2018 •  • 13

34e Lettelse Revue: TUULK!

U kunt Tuulk! bewonderen op de volgende avonden: 
• Vrijdagavond 25 januari
• Zaterdagavond 26 januari
• Vrijdagavond 1 februari
• Zaterdagavond 2 februari
• Vrijdagavond 8 februari
• Zaterdagavond 9 februari

Onze voordeur gaat open bij Café Spikker om 19.15 uur en wij 
tonen Tuulk! om precies 20.00 uur.

Voor de ouderen
U kunt Tuulk! ook komen bezoeken op zaterdagmiddag 2 februari 
om 14.00 uur. We hebben er voor gekozen om zondag als rustdag 
te gebruiken, vandaar de keuze voor de zaterdagmiddag. Deze mid-
dag is speciaal bedoeld voor ouderen. 

Aanmelden
Om het bezoek aan Tuulk! in goede banen te leiden, moet u zich 
wel aanmelden. Dat kan om te beginnen op zaterdagmorgen 15 
december vanaf 10.00 uur bij Binnenenbuitenspeelgoed.nl. U weet 
wel: bij Erwin Kleine Koerkamp aan de Bathmenseweg! 
Wij vragen wel een kleine vergoeding als u Tuulk! met een bezoek 
wilt vereren. Het Lettelse luttele bedrag van € 7 (zeum euri’s). 
Als u te lui bent – of er domweg geen zin in hebt – om in de rij te 
staan op 15 december, dan kunt u uw bezoek aan Tuulk! ook digi-
taal regelen. Vanaf maandag 17 december gaat de internetverkoop 
van start op binnenenbuitenspeelgoed.nl. U kunt natuurlijk ook 
vanaf maandag 17 december uw afspraak komen regelen tijdens de 
reguliere openingsuren van de winkel van Erwin. 
Voor zowel de kaartverkoop aan de toonbank als ook de internet-
verkoop geldt de regel maximaal 10 kaarten per persoon. 
Er is een mogelijkheid om kaartjes op te laten sturen, dit kost 

2 euro extra. Kaarten die gereserveerd zijn (nog niet betaald) 
moeten binnen 2 dagen afgehaald zijn, anders gaan ze weer in de 
verkoop. Klinkt streng maar is tegelijkertijd ook logisch gezien de 
snelheid waarmee de kaarten de deur uitvliegen! 
Telefonisch bestellen van kaarten bij Binnenenbuitenspeelgoed.nl 
of via de organisatie van de Lettelse revue is niet mogelijk. 

Wees er snel bij...
...want vorig jaar waren vier van de zes voorstellingen heel snel uit-
verkocht! En doe dat dan ook, want wij maken zowel in als buiten 
Lettele tegelijkertijd bekend dat de kaartverkoop op 15 december 
begint. Dus kunt u zomaar in de wachtende rij revue-liefhebbers 
uit alle windstreken, maar vooral uit Bathmen, Deventer, Raalte 
en natuurlijk Heeten tegenkomen. Nee, verder zeggen we (nu) 
niks over Heeten. Kom je toevallig leu uut Battum tegen, dan kun 
je een weddenschap afsluiten op de wedstrijd van een dag later: 
ABS-Lettele! 

Is er in Lettele een nieuw fenomeen opgedoken? Tuulk!  
Opnieuw een zeldzaam vogeltje in het Oostermaet gesignaleerd? 
Tuulk! 
Een nieuwe inwoner in Lettele geboren met deze fraaie naam? 
Tuulk!
Een nieuw fruitras in de Dorpsbongerd? Tuulk!
Een nieuw wormenras bij Mark te B.? Tuulk!
Wordt het niet weer eens tijd Lettele nog eens goed op de kaart te 
zetten? Tuulk!
Nadat we met Carlijn en met koe Hermien en al eerder met de zeld-
zame vogel in het Oostermaet de landelijke pers hebben gehaald, 
is het normale leven in het dorp hervat. Tuulk!
Gelukkig zegt de één, jammer vindt de ander. Een beetje reuring is 
altijd goed, toch? Tuulk!

Nou, Tuulk! Wat is dat dan? 
We hebben een genderneutrale geboorte in het dorp. Een nieuwig-
heidje, zullen we maar zeggen. Tuulk! is geboren. De trotse revue 
ouders maken hierbij aan iedereen in Lettele bekend dat de 34e 
Lettelse revue de mooie Sallandse naam Tuulk! heeft meegekre-
gen. 

De foto’s zijn gemaakt tijdens de Lettelse Revue 2018: Zeum!
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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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Gezellige activiteiten voor jong en oud

Dagbesteding Lettele breidt uit

Vanaf 3 januari a.s. krijgt Lettele in Kulturhus De Spil een unieke 

vorm van dagbesteding. Senioren en andere bezoekers zijn op dins-

dagen én donderdagen welkom voor koffie, een smakelijke maal-

tijd en een gezellige activiteit. Dit wordt begeleid door Lettelse 

vrijwilligers. ZGR (voorheen Zorggroep Raalte), de organisatie die 

staat voor welzijn, wonen en goede zorg in Salland, biedt daarbij 

professionele ondersteuning. 

Al sinds 2010 kunnen senioren bij de 
dagbestedingsgroep op de donderdag 
terecht. Verschillende organisaties, 
waaronder De Spil, Plaatselijk Belang, 
Lettele Schakelt, ZGR en gemeente De-
venter, hebben nu de handen in elkaar 
geslagen om te komen tot een nieuwe 
vorm. Het doel is dat iedereen in en 
rond Lettele die dat wil, mét of zonder 
zorgindicatie, terecht kan bij de dagbe-
steding. Dat kan zowel als deelnemer, 

als vrijwilliger of als ondersteuner. Ook 
in de activiteiten wordt onderlinge ver-
binding gezocht: kinderen en ouderen 
kunnen samen de natuur in, er kan een 
gezellige ochtend worden georgani-
seerd voor het hele dorp, et cetera.

Op de dinsdag- en donderdagochtend 
worden veel afwisselende activitei-
ten ondernomen. Er zijn creatieve 
activiteiten, geheugentraining, spel, 

DOOR  MARJA VIJN

bewegen, of u kunt naar buiten voor 
natuuractiviteiten. Ook uw eigen idee-
en of wensen voor activiteiten zijn wel-
kom.

Komt u ook?
Dus als u het leuk vindt om dorpsgeno-
ten te ontmoeten, dan kunt u vanaf 3 
januari a.s. terecht in De Spil, op dins-
dag en/of donderdag vanaf 9.30 uur. U 
kunt ervoor kiezen om tot ca. 11.30 te 
blijven, voor koffie met wat lekkers, 
een activiteit en een lekkere kop bouil-
lon. Voor dit alles betaalt u een eigen 
bijdrage van € 5,–. U kunt er ook voor 
kiezen om tot 13.30 uur te blijven, en 
nog te genieten van een smakelijke 
maaltijd. Voor deze maaltijd betaalt u 
dan € 5,– extra.

Voor meer informatie of opgave kunt u 
contact opnemen met:
Irma Nijenkamp, via ZGR Klantkom-
pas, tel. 0572 – 74 40 50 of per mail via: 
i.nijenkamp@zgr.nl. 

Oproep vrijwilligers: doet u mee?

Een initiatief zoals in het stukje over dagbesteding be-
schreven kán niet zonder vrijwilligers. Gelukkig zijn al 
vele vrijwilligers aangehaakt bij de huidige dagbeste-
dingsgroep. Dankzij hen kunnen ouderen in Lettele in 
hun eigen dorp blijven voor dagbesteding. 
Voor de nieuwe vorm worden extra vrijwilligers gezocht, 
want vele handen maken licht werk – niet alle vrijwilligers 
hoeven elke week actief te zijn. Per dag bestaat de begelei-
ding uit twee vrijwilligers. Zij worden ondersteund door 

Irma Nijenkamp, medewerkster welzijn bij ZGR. Irma 
denkt ook mee over het activiteitenprogramma. Ook voor 
het ophalen van de maaltijden bij ZGR Stevenskamp in 
Heeten zijn nog nieuwe vrijwilligers nodig.

Overweegt u zich aan te sluiten? Laat het dan weten aan 
Maria Aarnink, zij verzorgt de coördinatie van de vrijwil-
ligers. Maria is bereikbaar op T: (0570)  551 349, of per mail 
via mariaaarnink@live.nl.
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Natuur van Lettele
Wie vaak wandelt in het Oostermaet komt ongetwijfeld 
een keer Hans Kleine Koerkamp tegen, gewapend met 
een fotocamera. De Letter vroeg Hans of wij wat van 
zijn foto’s mochten plaatsen. 
Hans schreef erbij: ‘Hierbij wil ik enige foto´s met jullie 
delen, van waarnemingen die ik in de natuur rondom 
Lettele doe. Ondanks dat de natuur in Lettele ook hard 
achteruit gaat, is er nog veel leuks te zien.’

Zandlanglijfje

Oranjetipje Grutto

Ree

Grote Zilverreiger
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Blauwe Reiger

Gele KwikstaartIcarusblauwtje

Kleine Plevier

Zwarte Ruiter

Ooievaars

Vroege Glazenmaker

Vuurgoudhaan
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Voor al uw feesten, partijen, koude en
warme buffetten.

Of gewoon lekker genieten op het terras.

www.dekoerkamp.nl

 

 
 
 

Cursus Toetsenbordvaardigheid Lettele e.o. 
Geheel vernieuwde opzet. Klassikaal en/of Online 

Geschikt voor kinderen vanaf ong. 9 jaar 
Klassikale cursus is incl. Tekstverwerken 

Kijk voor meer informatie op www.olcn.nl 
Bel (0529) 480381 of mail ons info@olcn.nl   

Vragen is gratis en verplicht u tot niets. 
 
 

 
 

 

  Schoonheid is balans tussen innerlijk en uiterlijk 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het plezier van het maken! 
 Creatieve naailes 

Op vrijdag van 9.30 tot 11.30  
in mijn Atelier of 

In het Kulturhus de Spil van Lettele  
www.textielmeteenziel.nl 
info@textielmeteenziel.nl  
06-18209307 
Creatieve groet, José Praat 

.nl
kjilekkam

rekkel

BATHMENSEWEG 26 - 7434 PZ LETTELE

TEL. 0570-551225 - FAX 0570-551743

R. Lipholt
Alle boodschappen, gewoon in de buurt
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Op bezoek bij
Piggy’s Palace
Woensdag 3 oktober was er in zaal De 
Koerkamp weer een ledenmiddag, die 
bezocht werd door 49 personen.
Betty heette Eric Stegink, de eigenaar van 
Piggy’s Palace, en alle aanwezige leden van 
harte welkom. Hierna las Trees het toepas-
selijke gedicht ‘Een big in de modder’ voor.
Daarna vertelde Eric over zijn bedrijf dat 
hij samen met zijn vrouw Paula, drie vaste 
medewerkers en enkele stagiaires runt. 

Bijzondere varkenshouderij
Zijn bedrijf bevat drie locaties met 500 
zeugen en 2000 biggen in Bathmen en 2000 
vleesvarkens in Stadtlohn (Duitsland) met 
daarbij een eigen PiPaPorc vleesconcept 
waarbij varkens buiten lopen en van de 
glijbanen glijden. Daarnaast is er een biolo-
gische varkenshouderij met 100 zeugen en 
800 vleesvarkens in Raalte. Duurzaamheid 
in zijn bedrijf uit zich in de luchtwassers, 
zonnecollectoren en biomassakachel.

Hoge dierenwelzijnstandaard
Piggy’s Palace is bekend geworden door 
haar innovatieve en creatieve ideeën, zoals 
varkensglijbanen en de wereldprimeur van 
een echte varkenskaas. Hun PiPaPorkvlees 
is gegarandeerd zonder antibiotica. Var-
kens kunnen zich vrij bewegen in de wei 
en in de modderpoel. Door meer beweging 
groeien ze langzamer, dat komt de smaak 
ten goede.

Worst voor de winnaars
In de pauze met een drankje kreeg 
iedereen drie warme (bakleverworst, 
bloedworst en stukjes tong) en drie koude 
hapjes (zure zult, leverworst en boeren-
leverworst). Een paar personen die goed 
geraden hadden wat Eric en Tessa (de 
stagiaire die de hapjes gebakken had) ser-
veerden, kregen daarvoor een worst.
Hierna werden er nog vele vragen gesteld 
over zijn varkensbedrijf en beantwoord.

Het vrijwilligersknooppunt is op zoek naar 
een nieuwe coördinator! De coördinator 
houdt het overzicht over het reilen en zeilen 
van het vrijwilligersknooppunt. De taken zijn 
goed te overzien en kosten weinig tijd. Zo 
maakt de coördinator jaarlijks het schema 
voor wie wanneer telefoondienst heeft en 
stemt waar nodig dingen af met de vrijwil-
ligers die op doordeweekse dagen telefoon-
dienst hebben. De coördinator is bovendien 
het aanspreekpunt voor de gemeente en voor 

Vrijwilligersknoopppunt
Oproep nieuwe coördinator

andere organisaties. Daarnaast regelt de co-
ordinator de wat algemenere hulpvragen die 
via de e-mail naar de vrijwilligers verstuurd 
worden.

Wil je graag een handje helpen in Lettele 
en lijkt het je wat om coördinator van het 
vrijwilligersknooppunt te worden?
Neem dan contact op met Hanneke Miedema 
via (0570) 867 107 of mail naar 
am.miedema@gmail.com.

Meer activiteiten voor
ondernemers
De Ondernemersvereniging Lettele gaat 
haar activiteiten uitbreiden. Binnen de OVL 
heeft een werkgroep onderzocht welke 
mogelijkheden gewenst zijn om de Lettelse 
ondernemers meer te ondersteunen bij 
hun ondernemerschap. De leden van OVL 
steunen dit idee. 

OVL+
Onder de naam OVL+ is het plan om jaarlijks 
vier extra bijeenkomsten te organiseren 
voor de ondernemers die kiezen voor meer 
kennis en kunde op het gebied van onder-
nemen. OVL+ is bedoeld om van elkaar te 
leren, elkaar te ontmoeten, ervaringen te 
delen en elkaar te kunnen aanbevelen in 
je eigen netwerk. Ook wil zij samen vaker 
bijeenkomsten van MKB Deventer bezoeken. 
leden die mee willen doen aan OVL+ betalen 

jaarlijks 100 euro extra lidmaatschapsgeld. 
Daarvoor kunnen zij deelnemen aan ten-
minste vier praktische thema-avonden met 
een professionele trainer of gespreksleider 
over gewenste onderwerpen, bijvoorbeeld 
ondernemersverzekeringen, hoe ga je om 
met je website en social media of hoe breng 
je je product aan de man?

Interesse?
Binnen de Ondernemersvereniging is ruime 
belangstelling voor de nieuwe aanpak. Maar 
wellicht zijn er in Lettele of omgeving onder-
nemers of zzp’ers die graag willen aansluiten 
bij OVL en OVL+. Als je interesse hebt, meld 
je dan uiterlijk 1 december a.s. aan bij info@
ovl.nl of neem contact op met bestuurslid 
Ina Luitjens, T: (0570) 551 857. Zij kan je meer 
vertellen over de OVL en de activiteiten. 

Uitstapje KBO
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In de startblokken voor Oostermaetloop
Op zaterdag 1 december is 
Lettele weer het centrum van 
hardlopend Salland. De Ooster-
maetloop kent vier afstanden, 
1, 2, 5 en 10 kilometer, en is een 
van de tien wintercrosslopen 
van het Salland Cross Circuit. 

Taart en pepernoten
Bij de Oostermaetloop gaat 
het vooral om gezelligheid en 
plezier. Je kunt individueel of 

in teamverband genieten van 
de loopsport. Voor de beste Let-
telse dame en heer, die op dit 
moment in Lettele woont, staat 
een taart klaar. Vandaar de 
oproep aan dorpsgenoten zich 
massaal in te schrijven voor de 
Oostermaetloop.
Ook de jonge lopers gaan niet 
met lege handen naar huis. 
Sinterklaas heeft een paar 
Pieten naar Lettele gestuurd om 

Wie doet de laatste schoonmaakklussen?
Is het u opgevallen? Sinds tien 
jaar geleden de Werkgroep 
Lettele Schoon is gestart, zijn 
Lettele en het buitengebied 
veel netter. Nu gaat het goed en 
zoekt ze opvolging voor twee 
resterende taken.

Op pad met grijper
In het begin gingen werk-
groepleden enkele malen per 
jaar op pad met mededorps-
bewoners, bevlogen ouders en 
kinderen om de bermen schoon 
te maken. Gewapend met grote 
grijpers, vuilniszakken, bolder-
kar, skelter en wat snoep voor 
onderweg, haalden zij zakken 
vol papier, plastic en glas op. Te-
genwoordig zijn mensen eraan 
gewend om hun eigen straat 
schoon te houden, kinderen 
wordt geleerd om afval niet ach-
teloos weg te gooien, maar dit 
in blikvangers en prullenbak-
ken te doen, of mee naar huis 
te nemen. De gemeente heeft 

deze afvalkorven geplaatst en 
haalt ze regelmatig leeg. Een 
telefoontje naar (0570) 140 570 
werkt ook goed om illegale stort 
te laten ophalen door Cambio.

Nu zal er vast nog weleens 
ergens iets liggen als een voor-
bijganger iets achterlaat of als 
een hondenuitlater vergeet het 
plastic zakje te gebruiken. Maar 

dat zijn ongelukjes, toch?
Als ieder zijn verantwoorde-
lijkheid neemt, dan treden bij 
dezen de leden van Lettele 
Schoon graag af.

Nog maar twee taken
De enige taken die nog resten 
zijn: 
• het meten van de berg blad-

afval die de schoolkinderen 

bij elkaar hebben geharkt. Dit 
is een wedstrijd en meest-
al vragen wij hiervoor de 
Lettelenaar van het jaar om 
te meten en dit door te geven 
aan Bennie Bladman (Cambio) 
van de gemeente.

• het organiseren van vuur-
werkafval-inzameling. Dat 
betekent: een publicatie 
vooraf, een spandoek ophan-
gen en contact met Cambio 
opnemen, die de catering doet 
en het afval gratis ophaalt. Op 
2 januari 2019 van 11 tot 12 uur 
doet de werkgroep dit nog.

Welke organisatie in Lettele 
wil deze twee punten in zijn/
haar programma opnemen? 
Want dan Is Lettele Schoon en 
Blijft Lettele Schoon. Bedankt 
aan alle helpende handen van 
vrijwilligers groot en klein in 
Lettele. De werkgroep Lettele 
Schoon is te bereiken op T: 
(0570) 551 709.

te assisteren bij de Oostermaet-
loop. Ze nemen extra veel pe-
pernoten mee voor de kinderen. 
Doe daarom mee! Laat zien wat 
je kan! 

Schrijf je in
Iedereen kan meedoen aan 
de 5 of 10 kilometerloop! 
Individueel of samen met een 
team. Voor kinderen tot 9 jaar 
is er een speciaal parcours 

van een kilometer. Jeugd tot 
14 jaar kan meedoen aan de 2 
kilometerloop. De starttijden 
en het inschrijfgeld vind je op 
sallandscrosscircuit.nl. 

Inschrijven kan tot en met 30 
november op
mijninschrijving.nl. of op de 
dag zelf bij de start.  Meer 
informatie op facebook.com/
oostermaetloop.
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Kleine Cas maakt Lettele ‘wereld-
beroemd’ in Emmeloord
Van Anne Marie van Oldeniel - In oktober 
had ik een zakelijke afspraak in Kulturhus 
De Spil. Mijn gast, Petra, was al eens eerder 
in Lettele geweest maar kende ons Kultur-
hus nog niet. Daarom gaf ik haar een kleine 
rondleiding. Eenmaal aangekomen in de 
Huskamer viel haar oog op de Carlijnschaats 
buiten. Petra was even stil en zei toen: ‘Dat 
ik daar nooit aan heb gedacht, onze Cas heeft 
in februari een spreekbeurt gehouden over 
Lettele!’ Ik was verbaasd, maar toen ze zei 
dat hij een spreekbeurt had gehouden over 
een nieuwsitem in die week viel ook bij mij 
het kwartje. 

Cas (toen 7 jaar) heeft op zijn basisschool in 
Emmeloord zijn klasgenootjes verteld over 
een klein dorp dat in één keer wereldbe-
roemd werd: Lettele! Natuurlijk ging dat over 
Carlijn en koe Hermien! Hij vroeg in zijn klas 
of iemand Lettele al kende en liet de filmpjes 
zien van onder andere het Jeugdjournaal. 
Petra heeft mij nadien de powerpointpre-
sentatie van Cas gestuurd. Ik vond het 
enorm leuk om te zien hoe Lettele in beeld is 
gebracht door Cas. Daarom dit stukje in De 
Letter. Ik zal zorgen dat Cas deze editie van 
De Letter krijgt, kan hij in Emmeloord nog 
eens aandacht schenken aan Lettele.

Basisschool Sancta Maria bestaat 80 jaar

De school bestaat nu tachtig jaar. Het was 
een groot feest. Eerst gingen we samen naar 
de opening waar een paar kinderen met 
confettikanonnen mochten knallen. Daarna 
gingen we naar de klas. Daar kreeg iedereen 
een gebakje waar een foto van de Sancta Ma-
ria basisschool op stond met de tekst: 80 jaar. 
En een heel mooi glas limonade met suiker 
op de rand. Toen kregen we een workshop hoe 
je moest dansen en we oefenden een mooie 
dans. Alle klassen hadden andere workshops. 
Daarna gingen we knutselen. Onze klas 
knutselde een medaille met 80 erop die we 
versierden met mooie dingetjes. In de mid-
dagpauze kregen we een grote zak met friet.
Daarna deden we nog een workshop met 
trommelen. We trommelden met een emmer, 
een skippybal en stokjes. Toen we goed geoe-
fend hadden met de workshops mochten alle 
papa’s en mama’s, opa’s en oma’s komen kij-
ken naar onze show. Het was een leuke dag! 

Linde Somsen groep 4!

L e t t e r t j e s

Hier kunt u ook uw korte oproep 
plaatsen. Mail naar
redactie.deletter@gmail.com

> Meelwormen? 
Kippen lusten er wel pap van! 
Nadat ikzelf tot de conclusie geko-
men was dat meelworm-hamburgers 
of andere culinaire hoogstandjes 
toch niet mijn ding waren, ben ik 
de meelwormen nu aan het kweken 
voor mijn kippen. Die vinden het 
heerlijk! Daarom ben ik op zoek naar 
mensen die hun oude voorraad-
kast opruimen en overdatum-meel 
tegenkomen. Niet weggooien maar 
naar mij brengen graag. Wij (mijn 
kippen) maken er iets moois van. 
Dank alvast. 
Jeanny Rouwet, Oerdijk 186 Lettele, 
jeannyrouwet@gmail.com

• Deelnemers aan LAB hun kosten voor administratie met 35% hebben kunnen verlagen?
• De Ondernemersvereniging Lettele organiseert volgend jaar interessante activiteiten.
• Dagbesteding Lettele zoekt 12 nieuwe vrijwilligers.
• Een werkgroep van Lettelenaren probeert een nieuw plan te maken voor een dorpssuper.
• De Lettelse Revue van dit jaar is al weer de 34ste. Tuulk!
• Lettele is bijna helemaal schoon!
• Jan Pleizier zal op zaterdag 8 december bij de Oude Molen op zijn alpenhoorn blazen.

Hej ‘t al eheurd?

Basisschool Sancta Maria
Programma kerstavond
Terwijl Sinterklaas nog in het land is, wordt op school, samen met veel 
ouders en vrijwilligers, al druk gewerkt aan de voorbereidingen voor 
de Kerstavond van woensdag 19 december.

Het programma van deze kerstavond:
18.00 uur: midwinterhoornblazers 
18.00 uur: kerstspel door leerlingen bij de zelfgemaakte stalletjes op 

het Kerkplein
18.00 uur:  muziek van het More Music Orkest
18.30 uur:  start lampionnenoptocht
19.15 uur: terug bij de Levende Kerststal, voorlezen Kerstverhaal
20.00 uur: gezellig samen zijn op het plein. Er is voor iedereen choco-

lademelk en/of glühwein
20.30 uur: einde
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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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Nationale Voorleeslunch voor ouderen

Voorlezen schept een band
Sinds zes jaar wordt in de maand oktober de Na-

tionale Voorleeslunch voor ouderen gehouden. 

De centrale bibliotheek Deventer organiseert 

deze lunch en dit jaar besloot ook de bibliotheek 

van Lettele mee te doen. Gerard Huis in ’t Veld 

las voor.

Elk jaar wordt, door een bekende Ne-
derlandse auteur, een verhaal speciaal 
voor de ouderen geschreven. Dit jaar 
was het verhaal ‘Straatje’ van Yvonne 
Keuls uitgekozen voor de Nationale 
Voorleeslunch. Dan heb je natuurlijk 
wel iemand nodig die het verhaal mooi 
kan voorlezen. Dat was geen moeilijke 
keuze. Gerard Huis in ’t Veld, direc-
teur-bestuurder Graafschap Biblio-
theek en Lettelenaar, was direct bereid 
dit op zich te nemen.

Een kijkje in het verleden
Tegen halfelf kwamen de 32 oudere 
Lettelenaren die zich hiervoor hadden 
aangemeld, verwachtingsvol binnen-
druppelen in de Huuskamer van de 
Spil. De bibliotheek, waar dit normaal 
zou plaatsvinden, had te weinig ruim-
te voor zo’n grote opkomst. De dames 
van Samen Eten hadden de koffie en 
de thee met wat lekkers ‘van Thilly’, 
al klaargezet. Rond de klok van elf uur 
begon Gerard met het mooie en toepas-
selijke gedicht ‘ik ben fantastisch goed, 
zo op het oog’ van Annie M.G. Schmidt. 
Daarna las Gerard het verhaal van 
Yvonne Keuls voor. Het werd zo voorge-
dragen, dat het leek of je er zelf bij was 
en even een kijkje mocht nemen in het 

verleden. In het verhaal haalden twee 
ouderen herinneringen op van vroeger, 
terwijl ze in de wachtkamer van het 
ziekenhuis zaten te wachten. Ze bleken 
dichtbij elkaar te hebben gewoond. Het 
was voor de deelnemers heel herken-

baar ook al speelde het verhaal zich af 
in een stad. 
Al snel kwamen de verhalen los en heel 
wat herinneringen kwamen weer bo-
ven. Het leven van vroeger was niet be-
ter maar wel eenvoudiger, er was meer 
samenwerking.  
Als bijzondere afsluiter werd het ge-
dicht ‘de beuk’ door Gerard voorge-
dragen. Dit gedicht is geschreven door 
Mark te Boekhorst. Ook onze eigen 
beuk heeft veel generaties meege-
maakt en heel wat verhalen gehoord.

Voorleeslunch geboren
Gezellig napratend werd ondertussen 
een heerlijke lunch opgediend, door 
de dames van Samen Eten. Als ‘toetje’ 
werden dikke plakken krentenbrood 
rondgedeeld. In veel dorpen was het 
vroeger de gewoonte om een krenten-
brood te geven bij de geboorte van een 
kind. Dit was heel toepasselijk, want 
de ‘geboorte’ van de voorleeslunch in 
Lettele is een feit!

Voorlezen schept een band
Lezen en voorlezen is belangrijk voor 
zowel jong als oud. Het schept een band. 
Wetenschappelijk is bewezen, dat dage-
lijks een kwartiertje voorlezen aan kin-
deren een grotere woordenschat ople-
vert. Ouderen hebben het probleem dat 
hun zicht minder wordt en het lezen, 
wat ze zo graag deden, niet meer lukt. 
De bibliotheken beschikken ondertus-
sen al over 50.000 luisterboeken, die je 
ook online kunt reserveren. In sommige 
plaatsen lezen kinderen aan de oude-
ren voor wat een bijzondere band tus-
sen de verschillende generaties legt. Bij 
dit laatste zag ik meteen de oogjes van 
Erwin gaan glimmen. Volgens mij ont-
stond er een héél leuk idee. We wachten 
met spanning af! 

DOOR LUCIA VAN KRUIJL

‘Al snel 
kwamen de 

verhalen los...’
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Voor eerlijke contentmarketing

Schotwillemsweg 9, Lettele
tel. 06 231 88 513
www.haaxmancommunicatie.nl

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

Denk & Schrijf mee! 
Kopij voor De Letter 

In De Letter vindt u berichten, columns en lange verhalen. Voor de 
berichten is de redactie afhankelijk van wat u ons stuurt. Vergeet 
niet op tijd uw berichten in te sturen!

Heeft u iets grappigs meegemaakt, of iets ernstigs, of wilt u iets 
onder de aandacht brengen? Zin om ook een keer stukje te schrij-
ven? Stuur uw verhaal in! De redactie schrijft meestal zelf de lange 
verhalen, maar we maken ook graag ruimte voor u. 
Ook zijn wij nieuwsgierig naar de onderwerpen waarover u graag 
iets zou lezen in De Letter. Laat het ons weten!

Stuur ons een mail: redactie.deletter@gmail.com.
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De winter staat voor de deur. 
Het zwemseizoen van 2018 
lijkt nog maar net voorbij en 
het zwemseizoen van 2019 is 
nog ver weg. Voor het bestuur 
is het zwemseizoen echter 
nooit voorbij. Achter de scher-
men zorgen wij ervoor dat het 
zwembad in 2019 weer klaar 
is voor een spetterend nieuw 
seizoen. Zo wordt het nodige 
onderhoud gepleegd en den-
ken wij na over welke nieuwe 
materialen er voor het nieuwe 
seizoen moeten worden aange-
schaft. Ook houden wij contact 
met zweminstructrice Wilma 
Emaus en onze vrijwilligers 
voor het nieuwe zwemseizoen. 
Wat we ook doen is het orga-
niseren van herhalingslessen 
EHBO voor de vrijwilligers. 
Deze hebben plaatsgevonden 
op 7 november jl. en op 22 
november hebben we nog een 
herhalingsles. Naast de herha-
lingslessen voor onze huidige 
vrijwilligers organiseren we dit 
jaar ook weer een cursus voor 
nieuwe vrijwilligers die nog 
geen EHBO hebben. Voor het 
begin van het nieuwe seizoen 
wordt er nog een herhalingsles 
georganiseerd om te zorgen 
dat iedereen goed voorbereid 
het nieuwe seizoen ingaat. 

Zonder vrijwilligers,
geen zwembad Lettele

Onze vrijwilligers zijn essen-
tieel voor het voortbestaan 
van het zwembad. Zonder de 
vrijwilligers die tijdens het 
seizoen dagelijks aan de kant 
van het zwembad zitten en de 
vrijwilligers van het water-
beheer die de waterkwaliteit 
van het zwembad in de gaten 
houden, is er geen zwembad 
Lettele. Daarom willen we 
langs deze weg alle vrijwilli-
gers bedanken voor hun inzet 
in 2018: Bedankt!

Ben Bedankt!
Een van deze fantastische 
vrijwilligers is Ben Verwoolde. 
Al sinds 1992 zet Ben zich in 
voor het zwembad. Dankzij 
Ben hebben wij in Lettele een 
prachtig verwarmd zwembad 
met schoon water. Ben is 
namelijk onze waterbeheerder. 
Hij wordt bijgestaan door een 
team van vrijwilligers, maar 
Ben is toch onze enige echte 
‘Mister Zwembad’. Om hem te 
bedanken voor zijn jarenlange 
inzet hebben wij hem afgelo-
pen september gehuldigd en 
vereeuwigd aan het sponsor-
bord bij onze entree. Iedereen 
mag het weten: zonder Ben 
geen Zwembad Lettele. Ben 
bedankt!

Voor kind en kleinkind
Mocht je na het lezen van dit 
stukje denken: Ik wil graag dat 
het zwembad Lettele blijft, 
voor mij of voor mijn (klein)
kinderen, meld je dan aan als 
vrijwilliger! Je bent gemiddeld 
nog geen 24 uur per jaar kwijt 
(inclusief de twee keer EHBO). 
En je helpt bijdragen aan het 
voortbestaan van ons unieke 
dorpszwembad. Aanmelden 
kan via de mail of bij een van 
de bestuursleden. 
Naast de nieuwe vrijwilligers 
die we altijd kunnen gebrui-
ken zijn wij ook op zoek naar 
een bestuurslid. Draag je het 
zwembad een warm hart toe? 
Gaan je (klein)kinderen ieder 
jaar naar het zwembad? Of ga 
je misschien zelf nog graag 
naar het zwembad met je 
gezin? Wil je graag dat deze 

mogelijkheid blijft bestaan? En 
wil je graag dat het mogelijk 
blijft voor kinderen uit Lettele 
en omgeving om in Lettele te 
leren zwemmen? Kom bij het 
bestuur! Meld je aan bij een 
van ons of via de mail. Wil je 
meer informatie? Vraag gerust.

Rest ons nog om iedereen in 
Lettele en omgeving hele fijne 
feestdagen en alvast een spet-
terend 2019 te wensen!

Het bestuur van zwem-
bad Lettele bestaat uit: 
Annelies Obdeijn, Frederik 
Somsen, Geeske Tel, Peter 
Groot Koerkamp, Marjolein 
de Jong. Te bereiken via de 
mail: lettele.zwembad@
gmail.com.

Koerkampwandeltocht
Op 24 november organiseren DOCA (Deventer Oost Club Activi-
teiten) en de Stichting Bathmen Promotie voor de tweede maal de 
Koerkampwandeltocht.
De wandelaars kunnen starten bij Café- Restaurant De Koerkamp.
Er kan 5, 10, 15 of 25 km worden gewandeld. De tocht gaat door 
het prachtige natuurgebied van de Stichting IJssellandschap, de 
Oostermaat en over het landgoed ’t Hemeltje. Er wordt gelopen 
over asfaltwegen, bos- en zandpaden.
Inschrijven en starten kan bij Café-Restaurant De Koerkamp Bath-
menseweg 18 te Lettele.
Wandelaars die 25 km gaan wandelen kunnen starten tussen 9 en 
11 uur. Voor de 5, 10 of 15 km is de start tussen 9 en 12.00 uur. Het 
startbureau sluit om 16.00 uur (tijd wanneer er gefinisht moet zijn). Meer informatie is te vinden op Bathmen.nl en op wandel.nl.
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  Dorpsstraat 30
  8111 AD  Heeten
 Telefoon 0572 - 381246
 fax 0572 - 382446
 email info@dgreen.nl
 website www.dgreen.nl 

Voor een duurzame

relatie en
 installatie!

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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Ondersteuning voor besturen

LAB-diensten zijn succes
Het Lettels ActiviteitenBureau (LAB) is in 2017 opgericht. Aanlei-

ding was de vraag van (kleine) verenigingen, stichtingen en initia-

tiefnemers van activiteiten naar praktische ondersteuning. In 2018 

heeft het LAB diverse diensten ontwikkeld. Langzaam maar zeker 

wordt duidelijk: LAB heeft succes.

Het Lettels ActiviteitenBureau (LAB) is 
bedoeld voor alle (kleine) verenigingen, 
stichtingen en initiatieven uit Lettele 
en ondersteunt de werkzaamheden van 
de besturen en initiatiefnemers. LAB 
neemt geen bestuurswerk uit handen – 
daarvoor zijn de besturen – maar maakt 
het wel makkelijker. Het belangrijkste 
wat we doen is met behulp van online 
computerprogramma’s veel administra-
tief werk makkelijker maken. Bijvoor-
beeld de boekhouding en de ledenad-
ministratie. We bieden verschillende 
soorten ondersteuning. De bestuurders 
en initiatiefnemers die gebruikmaken 
van LAB hebben hun kosten voor on-
dersteunende middelen met 35 procent 
kunnen verlagen. Mocht je als bestuur 
of initiatiefnemers gebruik willen ma-
ken van LAB, neem dan contact met ons 
op. Na een intakegesprek krijg je een 
advies op maat. Wat LAB voor vereni-
gingen, stichtingen en initiatieven kan 
betekenen:

• Bankrekeningnummer en boekhoud-
pakket 
U kunt gebruikmaken van een bank-
rekening en het daaraan gekoppelde 
boekhoudpakket. V’alans controleert 
en beheert de boekhouding op een 
professionele manier. De aangeslo-
ten groepen worden op de hoogte 
gehouden door middel van periodie-
ke rapportages.

• Ledenadministratie en automatische 
incasso 
U kunt ook gebruikmaken van een 
ledenadministratiemodule in het 
boekhoudpakket. Ook  is mogelijk 
dat het LAB voor de aangesloten 
groepen contributie/lidmaatschap 
incasseert via automatische incasso.

• Online opslaan documenten in een 
veilige omgeving 
U kunt (gratis) gebruikmaken van 
Office 365. In de cloud van Lettele.nl 
kunnen documenten (agenda’s, no-
tulen etc.) worden opgeslagen en ge-
deeld worden met andere gebruikers. 
Natuurlijk kun je je eigen bestanden 
ook afschermen en beveiligen. Ook 
biedt Office 365 diverse applicaties 
waarmee je kunt samenwerken met 
jouw bestuur en er kunnen online 
formulieren worden gemaakt (ten 
behoeve van aanmeldingen activitei-
ten, inventarisaties, et cetera).

• Gebruikmaken van elkaars kennis en 
ervaringen 
Het LAB krijgt steeds meer inzicht 
in de kennis en ervaringen van onze 
dorpsbewoners en de mogelijkheden 
die derde partijen kunnen aanbie-
den (bijvoorbeeld subsidies van de 
gemeente en de provincie). LAB kan 
u adviseren

Op zoek naar geld? LAB weet de weg
Het LAB organiseert in het nieuwe jaar 
een bijeenkomst voor verenigingen die 
op zoek zijn naar geld of een fonds voor 
een bepaalde activiteit. Een kleine twee 
jaar geleden hielden wij een algemene in-
formatieavond over fondswerving. Deze 
keer kiezen we voor een meer concrete 
invulling, waarbij wij verenigingen uitno-
digen vooraf aan te geven waarvoor men 
op zoek is naar extra middelen. Op de 
bijeenkomst in januari zullen Florimond 
Fick en Rob van den Bijllaardt de aanvra-
gen met de indieners bespreken en waar 
mogelijk voorzien van een advies.
Als jullie gebruik willen maken van dit 
aanbod, stuur dan voor 1 januari 2019 
een antwoord op onderstaande vragen 
naar florimondfick@hotmail.com en 
rob@vandenbijllaardt.nl. Alle indie-
ners krijgen daarna een uitnodiging. 
1. Beschrijf kort de activiteit waarvoor 

je geld vraagt en geef aan wat het 
doel is. Op wie zijn de activiteiten ge-
richt (bijvoorbeeld, kinderen, oude-
ren, sporters)? Hoeveel deelnemers 
worden verwacht?

2. Hoe hoog zijn de kosten (begroting)? Wat 
draag je zelf bij en wat vraag je aan het 
fonds?

3. Wanneer wil je de activiteit organise-
ren? 

DOOR MARK TIMMERMANS

Wie deden/doen al mee 
• Huldiging Carlijn
• Plaatselijk Belang
• Bestuur Kulturhus
• VV Lettele
• Kjels van Lettele
• Lettele.nl
• Kinderkook-café
• Bibliotheek Lettele
• Buurtvereniging Bosrand
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Over de deelnemersraad 
van Kulturhus De Spil 
Sinds augustus 2016 is de deelnemersraad van Kulturhus De 
Spil anders samengesteld. Iedereen die op een of andere manier 
gebruikmaakt van De spil, als sporter, bezoeker, of deelnemer aan 
een van de activiteiten, is vertegenwoordigd in de deelnemers-
raad. De deelnemersraad denkt mee met het dagelijks bestuur 
over alles wat van belang is voor het reilen en zeilen van de Spil 
zoals het gebruik en de inrichting van het gebouw, de sportzaal 
en het buitenterrein. Daarnaast heeft de deelnemersraad formele 
bevoegdheden zoals het vaststellen van de jaarrekening, de begro-
ting, de  tarieven en het benoemen van de leden van het dagelijks 
bestuur.

In het huishoudelijk reglement is beschreven dat de deelne-
mersraad bestaat uit 5 tot 8 leden, die ieder een eigen achterban 
hebben die zij vertegenwoordigen.
Om de ‘achterbannen’ te definiëren, zijn door het bestuur en de 
deelnemersraad de volgende drie groeperingen vastgesteld:
 
1. Gebruikers sportzaal:

• basisschool 
• badminton
• gymnastiek Snel en Sportief
• volleybal 
• twima
• handbal 

 
Vertegenwoordigers namens deze gebruikers sportzaal in de 
deelnemersraad zijn: 
Handbal: Mark te Boekhorst
Badminton: Bert Slinkman (voorzitter)

2. Gebruikers buitenterrein:
• jeu de boules
• voetbal
• tennis
• zwembad

Vertegenwoordigers namens gebruikers buitenterrein zijn:
Voetbal: Gerard Huis in ’t Veld
Tennis: Gerard Gerritsen

3. WMO-gerelateerde activiteiten:
• dagbesteding 
• samen eten
• archief 

Vertegenwoordiger namens WMO-gerelateerde activiteiten:
Archief: Henk Haverkamp

Heeft u iets te melden, te vragen of te klagen? Benader dan de 
vertegenwoordiger die past bij uw vraag.

Wij stellen voor:
Naam: Henk Nijland
Leeftijd: 64 jaar 
Functie: Voorzitter Huskamercommissie

Welke werkzaamheden verricht je voor het Kulturhus? ‘Vergade-
ringen van de Huskamercommissie voorbereiden en voorzitten, 
coördinatie, indeling en werving van vrijwilligers voor de bardienst.
Begeleiding en organisatie evenementen, zoals klaverjassen, Oos-
termaetloop, vrijwilligersmiddag.
Controle in- en uitgaven van de Huskamer (samen met Frits).’

Hoe ben je erin gerold? ‘Via het bestuur van de voetbal, ik ben van 
de kantinecommissie van de voetbal naar huskamercommissie van 
De Spil gegaan.’

Vanaf wanneer? Vanaf de oprichting Kulturhus

Hoeveel tijd besteed je aan De Spil? ‘25 uur per maand.’

Waarom blijf je het doen? ‘Ik vind het prettig om op deze manier betrok-
ken te zijn bij het dorp en ik ontmoet vanuit deze functie veel mensen.’

Wat vind je het lastigst? ‘Vrijwilligers aanspreken op hun werk als 
vrijwilliger. De juiste balans vinden tussen gemoedelijkheid en de 
noodzakelijke regels bij de betreffende vrijwilligersinzet. 
Bezoekers van de huskamer die geen rekening houden met het feit 
dat er achter de bar vrijwilligers staan.’

Wat het mooist? ‘Dat er sinds de start van het Kulturhus veel aan-
meldingen van vrijwilligers voor de bardienst zijn.
De inzet van gymnastiek en handbal op zaterdag en zondag in de 
Huskamer.
Het vrijwilligersfeest en Lettele-ABS.’

Wat is het leukst/grappigst wat je hebt meegemaakt? ‘De festi-
viteiten voor, tijdens en na de wedstrijd Lettele-ABS. Een groot 
gezamenlijk feest van en voor beide partijen.’
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Wist u dat...
• de btw-verhoging van 6 procent naar 9 procent (nog) niet zal worden doorbe-

rekend in de tarieven;
• we voor de Fitness bezig zijn met de aanschaf van enkele nieuwe toestellen, 

als vervanging en aanvulling;
• extra opslagruimte nog steeds op de agenda staat;
• nu ook gekeken wordt naar extra bergruimte bij de sportzaal;
• de dagbesteding per 1 januari wil starten met een extra groep/dagdeel;
• indien u een ruimte in De Spil wilt gebruiken, u dit van tevoren moet melden 

via de site. Dit is beslist nodig in verband met planning van andere activitei-
ten en schoonmaak. En ook voor de facturering natuurlijk;

• de Deelnemersraad heeft ingestemd met de begroting 2019;
• misschien binnenkort de Heks van Lettele weer door het dorp zwiert;
• er stemmen opgaan om daarom een verkiezing te organiseren;  
• het voor sommigen erg moeilijk is De Letter te lezen.  

Slinger van Salland en 
Heks van Lettele

Vanuit Salland Marketing wordt er een campagne opgezet om Salland beter op 
de kaart te zetten. Daarvoor is een leader project opgezet, genaamd ‘De Slinger 
van Salland’. In het kader van dit project wordt een Sallandse fietsroute uitgezet 
in de drie Sallandse gemeenten Deventer, Olst/Wijhe en Raalte. Vanuit Lettele 
sluiten we daarop aan met de fietstocht rondom het thema Heks van Lettele 
met allerlei heksgerelateerde activiteiten en verhalen.
Deze fietstocht is nu eigendom van Kulturhus De Spil. De Spil heeft nog steeds 
de opdracht om de Heks van Lettele weer nieuw leven in te blazen. Daar heeft 
de inmiddels opgeheven Stichting Recreatie Buiten toendertijd geld voor be-
schikbaar gesteld. Als het project goedgekeurd wordt, zal de heks dus weer door 
het Sallandse zwerk gaan vliegen.

Als jij voorzitter was, wat zou je dan veranderen? ‘Ik zou naar de gemeente 
stappen om te pleiten voor meer huizenbouw in het dorp. Dat is een voorwaarde 
voor het in stand houden van de leefbaarheid in het dorp, een goed vereni-
gingsleven, voldoende vrijwilligers en blijvende betrokkenheid van voldoende 
mensen bij het dorp.
Ik zou ook onderdelen van de wensenlijst op de agenda zetten, zoals uitbreiding 
van de bar.’

Wat mis je in/bij het Kulturhus? ‘Een goed werkend muntensysteem, nodig 
vooral voor de drukste momenten.
Opening Huskamer op woensdag 18.00 uur. Er is dan vraag naar koffie (is inmid-
dels geregeld).’

Hoe ziet het Kulturhus eruit over 10 jaar? ‘Kulturhus De Spil staat nu goed op de 
kaart, dat is over 10 jaar nog zo mits er dus voldoende wordt bijgebouwd in het 
dorp.’

Een inburgeraar moet de taal leren. Hoe 
vergaat het onze Lettelse nieuwkomers? 
Begrijpen zij de Lettelenaren wel? Een Let-
telenaar maakt het nieuwkomers meestal 
niet al te moeilijk, maar zo af en toe zal er 
wel eens iets verloren gaan.
Daarom: hoe zeg ik het in het Lettels?
We beginnen met de A.

altied 
altijd
• Ie kiekt ma, dan kö ’j altied nog zien wa’j 

doet. (Je ziet maar, je kunt altijd nog zien 
wat je doet.)

• Hi weet zien mond altied wè te vinden. 
(Hij eet bijna de hele dag door.)

achteruut 
achteruit
• Ik mut èèm achteruut. (Ik moet naar de 

wc.)
• Achteruut kieken. (Terugkijken op het 

leven.)

anmaeken, maeken an, an emaekt
aanmaken, opschieten
• Ie maekt met mie de kachel niet an. (Ik 

laat niet over me heen lopen.)

anproaten, preut an, an eproat 
aanpraten
• Die man wol mie van alles anproaten. 

(Die man probeerde me van alles aan te 
smeren.)

ansloan, sleut an, an esloane 
op het punt aan te branden 
overdrijven
• Zonder an te sloan… (Zonder te overdrij-

ven…)

anstrieken, strik an, an e strekken 
bijschilderen
• Doar kump’e anstrieken. (Wat heeft hij een 

verbeelding.)
aanstrijken

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

Kent u een leuk woord met een B? Mail de 
redactie!

Lettelse proat:
de A
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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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24 nov  22e Koerkamp wandeltocht
 27 nov  Handwerkcafé dinsdagavond
 30 nov  Samen eten
 1 dec. Oostermaetloop
 2 dec. Adventsconcert ‘The road to Bethlehem’, Heino
 3 dec. Zonnebloem – Bezoek Intratuin Lochem, Bonte Paard
 3 dec. Handwerkcafé maandagmiddag
 10 dec. Handwerkcafé maandagmiddag
 11 dec. Handwerkcafé dinsdagavond
 14 dec. Kinderkookcafé
 14 dec. Pokeravonden 
 15 dec. Start kaartverkoop Revue Lettele 2019, zaal Spikker
 17 dec. KBO Kerstmiddag met ‘Het Koor Zonder Naam’, zaal Spikker
 17 dec. Handwerkcafé maandagmiddag
 8 jan.  Handwerkcafé dinsdagavond
 25 jan.  Revue Lettele 2019, zaal Spikker
 26 jan.  Revue Lettele 2019, zaal Spikker

 Sluitingsdatum kopij Bezorging
 
Nummer 3 | januari 2019                       ma 7 jan.               wo 23 jan.
Nummer 4 | maart 2019                          ma 25 feb.            wo 13 mrt.
Nummer 5 | mei 2019                             ma 22 apr.            wo 8 mei
Nummer 6 | juni 2019                             ma 17 jun.            wo 3 jul
Nummer 1 | september 2019                ma 19 aug.            wo 4 sep.

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


