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TwiMa twirlt de sterren van de hemel
Het bestuur van de handbal timmert aan de weg
De klok horen luiden, maar hoe zit het met de klepel?
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Aan het begin van 2019 zitten we halverwege de 38ste jaargang van De Letter.
Nummer 3 ligt voor je. We hebben er weer
met veel plezier aan gewerkt. Ik neem de
gelegenheid te baat om nog eens onder de
aandacht te brengen hoe dat gaat, een De
Letter maken.
Wel, een week of vijf voor de deadline
voor de teksten komen wij – Irene, Lucia,
Yvonne en Wilma – bij elkaar en bespreken we welke onderwerpen leuk zouden
zijn voor de Letter. Lucia, Yvonne en Wilma schrijven de langere artikelen, zoals
u gemerkt hebt. We verdelen het werk en
dan hopen we dat de aankondiging van
de deadline – in De Letter, op Lettele.
nl – zijn werk doet. Op de avond van de
deadline klik ik nieuwsgierig de mailbox
open van redactie.deletter@gmail.com.
Welke berichten voor de rubrieken Letterlijk, Zorgzaam&Gezellig en Sport&Spel
zijn er binnen? Zijn Plaatselijk Belang,
Kulturhus De Spil en Archief op tijd? Het
is elke keer weer spannend! En nee, nooit
is iedereen op tijd. Gelukkig hebben we
een paar dagen speling, en het hoort een
beetje bij het vak: tegen de deadline aan
werken.
Spannender is of er voldoende berichtjes zijn om De Letter te vullen. Zeker 12
van de 24 pagina’s moeten door ‘Lettele’
ingevuld worden. De Letter is en blijft
een blad van, voor en door Lettelenaren.
Daarom een oproep aan alle Lettelenaren: klim in de pen (of kruip op het
toetsenbord) en laat je creativiteit de
vrije loop. Schrijf voor De Letter, over
de vis die je gevangen hebt of die leuke
ontmoeting die je had (lees op pagina 7).
Laat weten welk ontzettend leuk plan
jullie hebben (lees op pagina 27). Heb je
een mooi gedicht geschreven? Stuur het
op! Maakte je mooie foto’s? Graag!
Denk niet: ik kan niet schrijven. Wij
kunnen niet iedereen komen interviewen.
We kunnen je wel – als je dat graag wilt –
helpen met het redigeren van je tekst.
Namens de redactie,
Wilma Schepers, hoofdredacteur
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Handbalvereniging timmert aan de weg

Als bestuur ben je er voor
de leden
Lettele heeft 24 verenigingen (op Lettele.nl) die allemaal een bestuur hebben met minimaal een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Minstens 3 x 24 = 72
mensen in Lettele zijn op een of andere manier bestuurlijk verantwoordelijk voor
‘hun’ club. De Letter stelde de vraag: hoe is het om bestuurslid te zijn?
DOOR WILMA SCHEPERS

Je hoort weleens zeggen dat het steeds moeilijker
wordt om bestuursleden te vinden. Hoe zou dat komen? ‘Mensen hebben het te druk’ of ‘mensen hebben minder gemeenschapszin, voelen zich minder
verantwoordelijk’. Ook wordt er naar de televisie
en het internet gewezen.

‘Plezier van en voor iedereen.’
Wie het weet mag het zeggen. Belangrijker om te
weten waarom die 72 bestuurders wél in een bestuur zitten? Ik vraag het aan Mark te Boekhorst
en Janneke Ehren. Zij zijn beiden bestuurslid van
de Handbalvereniging Lettele. De handbal timmert
stevig aan de weg. Ze hebben op het moment 99
leden en Lettele dames 1 speelt aan de top van de
hoofdklasse. Naast Mark en Janneke zijn er nog
drie bestuursleden: Ilse van Oldeniel, Naomi Schiphorst en Maaike te Riele.
Akelig stil
‘Bestuurder zijn is een dienend beroep’, zegt Mark
bij de opening van het gesprek. ‘Je bent er om ervoor te zorgen dat de vereniging goed draait.’ En
waarom doe je het? Mark: ‘Nou, zo’n vijf jaar geleden – mijn dochter Marleen zat bij de handbal –
was er een soort van crisis in het bestuur. Er werden nieuwe bestuursleden gezocht maar die waren
er niet. Toen tijdens de jaarvergadering de vraag
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gesteld werd wie er in het bestuur wilde, bleef het
akelig stil. Ik heb maar ja gezegd. Ik dacht: met
zoveel actieve commissies die het werk doen, hoe
moeilijk kan het wezen?’
En jij, Janneke? ‘Mark belde me en zei: “We hebben
een nieuw bestuurslid nodig en we willen het allerallerallerliefst jou. Ik moest lachen, en het resultaat
was dat ik er serieus over na ging denken. Ik heb
veel schik in de handbal en ik zat in de technische
commissie. Uiteindelijk bedacht ik dat het bestuur
misschien wel beter bij mij zou passen. Nu ik in het
bestuur zit, vind ik het enorm leuk om te doen. Het
is altijd gezellig, en dan is vergaderen geen opgave.’
Mark: ‘Toen ik in het bestuur kwam, zag ik het meteen als mijn rol om voor de sfeer te zorgen. Als de
sfeer goed is, hebben de leden er schik in om bij de
handbal te zijn en krijg je vanzelf dat iedereen een
steentje bij wil dragen. Dat doe ik natuurlijk niet
alleen. Janneke bijvoorbeeld, is heel goed in op het
juiste moment iets aardigs doen of zeggen. Ik maak
vooral de grappen.’ Janneke: ‘Ja, en Mark weet heel
veel voor elkaar te krijgen. Toen we bijvoorbeeld op
zoek waren naar een nieuwe trainer, heeft hij die
trainer enthousiast kunnen maken door een heel
leuk en open gesprek te voeren.’
Dat de sfeer goed is, kun je opmaken uit het gemak
waarmee de taken verdeeld worden. Janneke vertelt: ‘De sfeer is vooral van “oh, dat doe ik wel even”.
We zitten elkaar nooit aan te kijken van wie er het
eerst ja zegt, iedereen heeft er plezier in om iets te
doen.’
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ningsjasjes en tenues van de sponsors. Het was een spetterende show met licht en geluid, begeleid door
het commentaar van een wel erg humoristische presentator...

Plezier
Het plezier van iedereen, dat lijkt de belangrijkste
drijfveer te zijn van de twee bestuursleden. Maar
dat is het niet alleen. Janneke: ‘We zijn ook heel
serieus en dan wordt er hard gewerkt.’ Mark: ‘Er
wordt enorm veel werk door de commissies gedaan. Als bestuur moeten we het overzicht houden en ervoor zorgen dat de commissies hun werk
kunnen doen. Vroeger deed het bestuur veel meer
zelf. Daar zou je nu niet meer aan moeten denken.
Omdat de commissies zo veel doen, hebben we
meer tijd om vooruit te kijken. Bijvoorbeeld over de
doorstroming van de kleintjes en het werven van
nieuwe leden.’ Janneke: ‘We hebben nagedacht
over hoe we de kleintjes en jonge meiden bij de dames kunnen betrekken en omgekeerd. Dan komt er
iemand met het plan een clinic te organiseren voor
de jonge meiden door een nationale speelster. Op
een gegeven moment zei een speelster van dames 1 “Waarom doen we het niet zelf?” Het is een
hele leuke dag geworden. De jonge meiden kijken
enorm op tegen dames 1. De meiden van dames 1
hebben de clinic uitgewerkt. Toen het recreantenteam ook nog pannenkoeken ging bakken was
het plezier er helemaal. Als bestuur nemen we het
initiatief en dan zijn er heel veel handen om zo’n
activiteit tot een feest te maken.’
Moeilijke beslissingen
Verantwoordelijkheid kan soms ook zwaar vallen.
Ook het nemen van moeilijke beslissingen is een

taak van het bestuur. Mark: ‘Het is niet leuk
om een slechtnieuwsgesprek te moeten voeren. Maar soms moet het en daar leer je weer
van. Ons besluit om op zoek te gaan naar een
nieuwe trainer voor dames 1 was geen ﬁjne
boodschap voor de trainer, die we overigens
enorm waarderen. Soms moet je kiezen voor
een nieuwe uitdaging.’ Janneke: ‘Ja, dat was
best spannend. Ik heb wel even gepiekerd over
hoe het zou vallen. Wat helpt is dat je open
bent over waar je over nadenkt en met ieder-

‘Het is altijd gezellig, en dan is
vergaderen geen opgave.’
een praat en luistert naar wat er gezegd wordt.
Net zoals wanneer er iets fout gaat. Ook dan
kun je maar beter eerlijk vertellen waarom het
mis ging. De ervaring leert dat mensen graag
met je mee willen denken en de soep minder
heet gegeten hoeft te worden dan je soms
denkt.’
Wat zouden jullie de mensen willen zeggen
die voor een bestuursfunctie gevraagd worden? Mark en Janneke: ‘Er goed, maar niet
te lang over nadenken. Een bestuursfunctie
is meestal leuk, soms ook spannend en altijd
leerzaam!’
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Karpers in de Letteler Leide
Wij zijn Raymond en Jeffrey.
Wij wonen in Lettele op de
leer-zorgboerderij Men Training
Salland. Onze grote hobby is
vissen. Wij vissen op verschillende plekken, soms ook in
Lettele.
Deze graskarper van 94 cm
hebben wij afgelopen zomer
gevangen in het slootje schuin
achter de supermarkt Lekker
Makkelijk, wat gelijkloopt aan
het Leidepad. Dit is eigenlijk

wel een uitzondering. Zo’n grote
karper hebben we hier nog niet
eerder gevangen. En dat terwijl
we aan de hengel alleen maar
witbrood hadden.
Voor het karpervissen gebruiken we een speciale karperhengel. Met de hengel en het
schepnet hebben we de karper
eruit gehaald. Voor deze sloot is
het een mooie, grote karper. We
hebben hem opgemeten en foto’s gemaakt. Later hebben we
hem teruggelegd in het water.

Raymond Koekoek

Jeffrey Maatman

Gesprekje met wandelaars
Op 2 januari hebben mensen vuurwerkresten in kunnen leveren bij
De Kern. Cambio bracht koffie, chocoladerolletjes en mandarijntjes
voor de vrijwilligers.
Al schoonmakend zagen we wandelaars die het Marskramerpad
liepen. We nodigden hen uit om een kopje koffie met ons mee te
drinken. Zo raak je met deze mensen aan de praat. Ze vonden het
een mooi initiatief dat wij van ‘Lettele Schoon’ de mogelijkheid

bieden om de vuurwerkresten te kunnen inleveren. De familie die
we spraken komt uit het Westland en heet: De Letter. Toen vertelde
ik dat wij een eigen blad met verhalen uitgeven dat De Letter heet.
Wat een toeval! Ze vonden het bijzonder dat als je het dorp binnenkomt je meteen een mooi logo ziet: Lettele, een kern waar pit in zit.
Dat doet je goed als je zulke dingen hoort van mensen die door ons
dorp lopen. - Diny Meijerink -

Resultaten van de Optrommelactie van De Bosrand
Grasbeton
Bij de optrommelactie op de Bosrand is
de smalle weg langs het bos aangekaart.
De berm waarlangs veel geparkeerd
wordt, was erg drassig. De auto’s op straat
parkeren is geen optie: de brandweer en
vuilniswagen kunnen er dan niet meer
doorheen. Kortom, genoeg reden om aan
de slag te gaan!
Na een paar voorstellen is iedereen in de
straat akkoord gegaan. Toen ook grondeigenaar van de berm, stichting IJssellandschap, groen licht gaf, kon gestart worden.

Zaterdag 15 december om 08:00 uur zijn de
sterke buurmannen gestart met de aanleg
van de grasbetonstenen. Naast het harde
werk was het ook erg gezellig en zorgde
een buurvrouw voor een lekker bakje
koffie. Al met al een geslaagde actie en hopelijk komt het gras snel op. WijDeventer
droeg bij aan de materiaalkosten.
Uitbreiding speelplek
Voor de optrommelactie op de Bosrand
maakte de buurt een plan voor uitbreiding van de speeltuin: zwerfkeien en een

tafeltennistafel, waarvoor ze in 2018 een
bijdrage uit het dorpenbudget gekregen
hebben. Begin van de zomer is door buurtbewoners een stuk van de wadi betegeld,
waar later de tennistafel op geplaatst kon
worden. Het Groenbedrijf heeft de tafel
en de zwerfkeien vervolgens geplaatst.
De kinderen hebben afgelopen zomer
heerlijk kunnen klimmen en hangen op de
zwerfkeien. En met het mooie weer zijn er
al heel wat balletjes geslagen op de tafel.
Door jong en oud!
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Weg naar Deventer was verharde weg

Naar de Koerkamp

Deze maand een verhaal over Lettele uit het boek Uut den Umtrek,
geschreven door Johan Struik (1906 - 1996). Johan woonde op boerderij De Kamphegge te Nieuw Heeten. Hij nam het gemengd bedrijf
over van zijn vader. Na zijn pensionering verkocht hij boerderij en
land en heeft zijn herinneringen opgeschreven onder de naam Joh.
van de Kamphegge.

Onze schoenmaker Jan Timmer (Huis
in ’t Veld) woonde vroeger op de
Koerkamp (Lettele). Wij moesten er
weleens naar toe, schoenen ophalen of
wegbrengen. De weg (de Oerdijk) naar
Deventer is, zolang mij heugt, altijd
een harde weg geweest, dat wil zeggen
het paardenpad in het midden was
van klinkers en verder was het grind.
Wij noemden die weg dan ook altijd
de grindweg. Deze begon bij Holterbroeks Schotbeld, bij de scheidepoal
(grens Diepenveen-Raalte). Als men er
met de wagen over reed, knerpte het
grind onder de ijzeren velgen. Vanaf
het Hooge Veld ging het over Assinks
brug (Soestwetering) en daarna door
de bossen van het Oostermaat, waar in
die tijd zoveel konijnen zaten.
School
Het eerste gebouw van de Koerkamp
was de school1, die toen ook door vele
kinderen van het Hooge Veld werd
bezocht. Deze school is in ongeveer
1885 gebouwd, de oude school stond
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DOOR JOH. VAN DE KAMPHEGGE

Twee kinderen Obdeijn.
Op de achtergrond het kruispunt
met rechts café Braakhuis en links
het huis van Jan Timmer.

dicht bij de kerk. Vader heeft verteld,
dat zijn nichtje van Holterbroek, die
jong gestorven is, hier nog een versje
over had:
O, lieﬂijk schoolgebouw,
wat is er steeds getrouw,
in u geleerd,
thans gaan wij van u heen,
en wenden we onze schreën,
naar uw opvolger heen,
met schromend hart.

Café Koerkamp

Afbraak oude café de Koerkamp

Schuur Schepers

Ik weet nog heel goed, dat toen ik op
een keer naar de Koerkamp ging op de
ﬁets, dicht bij de school de band knapte. Ik dacht eerst in mijn onnozelheid
dat er iemand achter de boom met een
knalpistool schoot, maar toen merkte
ik al gauw dat de band gesprongen
was. Daarna kwam je bij Braakhuis,
een herberg, waarvan de schuur die
er nog staat, aan de vroegere pleisterplaats herinnert. Het café is iets
verder opnieuw verrezen.2
Dan is er rechts de kerk, en daar direct
achter het oude Jan Timmershuis,
waar de zoon Jan het schoenmakersbedrijf uitoefende, de andere broers
werkten op de boerderij. In de mobilisatie 1914-1918 waren er vier zoons van
Jan Timmer onder de wapens. Jan, die
meestal een knecht of een leerjongen
had, was druk met schoenlappen of hij
had een paardentuig onder handen.
Jan was in zijn hart ook nog echt boer,
waar hij graag over praatte, over het
werk en het vee, maar onderwijl werkte hij steeds door. Wij mochten hier
graag even naar kijken. Iets verder
aan de weg staan nog drie boerderijen,
Brinkman, de Meier en Harmsen, waar
in die tijd Peters Mans, een neef van
Moeder, woonde.
Spikker, café en winkel
Aan de weg naar Bathmen was nog
een timmerman en wagenmaker
Schotman (Oldeniel). Tegenover de
kerk was Spikker, met café en winkel
en dat waren alle neringdoenden op
de Koerkamp, een smid is hier nooit
geweest. Achter de kerk was de boer-

derij Groot Koerkamp, waar vroeger
Lettele de naam Koerkamp aan had
te danken. Omdat er geen molen was,
had Braakhuis hier een meelzaak
gevestigd. Die heeft de Hr. Scheepers nu in de vroegere school aan de
Oerdijk.3 Thans is Lettele uitgegroeid
tot een aardig kerkdorpje met heel wat
nieuwbouw, en het aannemersbedrijf
van de Fa. Obdeijn, de galanterie van
Klein Koerkamp, de A.B.T.B., schoenenzaak Hulleman, rijschool Dirksen, een
garagebedrijf en een loonbedrijf.

Eileuvel en
kikvurse
Visite
Noar de visite gaan, dat gebeurde in
mijn kinderjaren niet zo heel vaak, want
Grootvader zei nog weleens gekscherend: ‘As ie eileuvel (ooievaars) verzeukt
(uitnodigt), mut ie zurgen det ie kikvurse
(kikkers) hebt.’
Ja, als je visite kreeg dan moest er
heel wat op tafel komen wat je anders
niet zag, zoals krenten- en witte stoete
en keeze (kaas). Vroeger was het de
gewoonte dat de visite tweemaal koffie
met stoete kreeg. ‘Sniewark’, zei mijn
vader altijd. Tegenwoordig is het niets
dan koffie met koekjes of een taartje en
drank, te veel om op te noemen. Als men
dan naar de visite ging maakte vader de
kleedwagen klaar. Moeder poetste de
peerdezelle (paardentuig) en het heufdstel. Het paard werd geroskamd.

Jongelui
Nu krijg je haast met geen stok de jongelui op familiebezoek, maar zaterdag
en zondagavond komen ze van heinde
en ver bij elkaar, waar maar dansmuziek is. Dan gaan ze op de ﬁets of de
brommer. Van ver laten ze zich met
een autobus brengen. Dan wordt er helaas weleens wat te veel gedronken, en
dan met de overmoed, de jeugd eigen,
komen er weleens ongelukken van,
met vaak blijvend letsel of dodelijke afloop. In mijn jonge tijd was je blij als je
eens een keer op een zondagavond of
middag naar de jongeleusvisite mocht.
Vooral onder de grote boeren was dat
nogal de gewoonte, en dan kon je ze
uit de richting van Heuvenboer en Harmelink horen zingen:
En je moet ze maar laten vliegen,
en weer een ander kiezen,
kies er maar een vogeltje uit dezen
krans,
een vogeltje, een vogeltje, al aan je
rechterhand.
Ja, als men eens een keer uitging,
dan was het hekke ook goed van de
dam. Dan had men evengoed schik als
tegenwoordig, al was het meer hossen
dan dansen, hoewel dit wel meer in de
mode kwam. Het ging meestal in de
rozenkring, onder het zingen van:
En dat hebben die meiskes zo geerne,
en dat doen er de jongens zo graag,
en dat hebben de meiskes zo geerne,
en dat doen er de jongens zo graag.
Met dank aan Ben Verwoolde, Archief
Lettele

Lees verder op okkenbroek.net.
Zoek onder ‘Oudsher’ onder ‘Personen’ naar: Struik. Daar vindt u alle
hoofdstukken van het boek Uut den
Umtrek van Joh. van de Kamphegge.

1 Schooltje aan de Oerdijk 186.
2 Het huidige Klein Koerkamp.
3 Voortgezet door Victor Munster en Jeanny

Rouwet.
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CupL: ook in 2019 actief!
In deze eerste De Letter van het jaar mag
een stukje van CupL natuurlijk niet ontbreken! We hebben het jaar 2018 afgesloten
met een spooktocht in ’t Venne in Loo
Bathmen. Daar hebben we met ruim 20
dames de legende aangehoord om vervolgens moedig de duisternis in te gaan en de
spoken te ontmoeten.
Helaas kwamen we
met één dame minder
het bos uit dan we erin
gingen. Deze dame
koos gelijk het hazenpad toen ze in de verte
het eerste spook zag. Gelukkig is ze goed
thuisgekomen. We denken dat velen graag
haar voorbeeld hadden gevolgd, maar niet
zo dapper waren… Bij café Spikker hebben
we daarna nog een drankje gedronken
tegen de schrik!
In 2018 hebben we met ons werkgroepje
afscheid genomen van Gertien Obdeijn
en Nanne Dorren, ze waren vanaf het
begin betrokken bij CupL. Dank voor jullie
inzet! Deze plekken zijn weer ingevuld
door Heleen Daggenvoorde en Suzanne
Aarnink, van harte welkom! Komend jaar
zoeken we nog een dame die het leuk vindt
om te helpen een paar leuke avonden te

organiseren. Heb je interesse?! Laat het
ons dan weten!
In 2019 hebben we een paar hele leuke
ideetjes! Zo willen we jullie lenigheid
gaan testen bij het paardrijden (vrijdag 22
maart, nog wel even onder voorbehoud)
en gaan we naar de Maathoeve in Heeten
(vrijdag 17 mei), waar we een leuk programma gaan volgen. We zien jullie graag
op deze avonden, neem gerust je vriendin,
zus, buurvrouw, vage kennis of iemand
anders mee naar de avonden van CupL.
We houden jullie op de hoogte, wat betreft
de data en uitnodiging, via facebook en de
mail.
Goed om te weten:
• CupL is de Lettelse
damessociëteit: een
gezelligheidsvereniging voor vrouwen
vanaf 21 jaar en (veel)
ouder, die graag andere vrouwen uit het
dorp willen ontmoeten om samen leuke
dingen te doen. Zo’n vier keer per jaar
organiseren we iets leuks en soms zijn er
ook ’tussendoortjes’ of spontane acties.
• Lid worden van CupL kost maar 20 euro per
jaar. Neem voor meer informatie contact op
via damescupl@gmail.com of spreek een
van de dames van de organisatie aan!

Vernieuwde agenda op Lettele.nl
Onlangs heeft Lettele.nl een nieuwe look
gekregen. Vanwege de nieuwe wetgeving
rondom AVG is de website aangepast en
beter beveiligd. Tevens zijn andere gewenste wijzigingen doorgevoerd, zoals het
nieuws dat nu beter op de homepage wordt
getoond, een vernieuwde agenda en een
stabielere website die makkelijker beheerd
kan worden door onze werkgroep Lettele.nl.

sten voor leden of een selecte groep. Voor
zowel organisatie als deelnemers aan een
activiteit of bijeenkomst is het belangrijk
dat er geen andere activiteiten op hetzelfde
moment worden gehouden. Meld daarom
je activiteit zo vroeg mogelijk aan bij info@
lettele.nl. Dat zorgt voor extra publiciteit én
voor een goede spreiding van activiteiten in
Lettele. Maak daar gebruik van.

Dorpsagenda voor iedereen
Lettele.nl is een site met nieuws en een volledige dorpsagenda. Die agenda is bedoeld
om activiteiten zo veel mogelijk te spreiden
en ervoor te zorgen dat we meerdere
activiteiten op hetzelfde tijdstip vermijden.
Daarom vragen we verenigingen en organisaties hun activiteiten tijdig aan te melden
op Lettele.nl. Dat geldt ook voor bijeenkom-

Reacties gevraagd
De redactie van Lettele.nl is benieuwd naar
wat je vindt van de vernieuwde website
en wat je mist. Maak je reactie kenbaar via
info@lettele.nl. De foto’s op de site worden
door Lettelenaren zelf gemaakt en ingestuurd. Heb je zelf een mooie foto van ons
dorp en zijn omgeving stuur hem dan naar
info@lettele.nl.

Rene te Riele
Wij willen iedereen heel erg bedanken voor de getoonde interesse, op
welke manier dan ook, tijdens mijn
ziekte! De vele kaarten, bloemen,
appjes, maaltijden die werden
bezorgd, et cetera, hebben ons
ontroerd en enorm gesteund. Het
herstel zal nog enige tijd duren
maar met al deze steun gaat dat
zeker lukken. Iedereen! Bedankt!
Rene, Fiona, Jet en Suus te Riele

Oostermaetloop
De organisatie van de Oostermaetloop wil de vele lopers, vrijwilligers, supporters, sponsoren en het
dorp Lettele bedanken voor ieders
bijdrage. Met 511 lopers, prachtig
weer, vele positieve reacties en de
goede sfeer kijkt de organisatie
met een goed gevoel terug op de
derde editie van de Oostermaetloop.

Lettele Schoon
Lettele is weer schoon! We willen
alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor het verzamelen en
inleveren van vuurwerkresten en
vuurwerkafval. Samen goed voor
300 kilo. Cambio ondersteunde
de werkgroep Lettele Schoon
met warme drank, kniepertjes en
chocolade en voor ieder kind een
heerlijke mandarijn. Ook nog een
vraag: welke buurt-, sporters- of
vriendengroep wil volgend jaar
samen met Cambio de Lettele
Schoondag organiseren? Laat het
weten aan Paulien Ypma, T: (0570)
551 709.
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Kerstdiner van het Kinderkookcafé
Op 14 december 2018 deden wij mee aan het
kinderkookcafé. We hebben op woensdag 12 december al wat voorbereidingen gedaan met Marit,
Tamar, Jinke, Merle en Kiki omdat er best veel
moest gebeuren. We hebben toen de soep met
gehaktballen en de wraps al gemaakt. Het thema
was Kerst en daarom hebben we een Kerstbuffet
gemaakt. Op vrijdag hebben we de rest gemaakt
en dat was: vuurpijlen van knakworstjes en
bladerdeeg, kruidenboter, kerstmansalade’s,
croutons voor in de soep, komkommerkerstbomen
en als toetje ijs met stroopwafel, slagroom en
aardbeiensaus. De gasten werden verwelkomd en
ze werden voorzien van wat drinken. We mochten
het zelf serveren en toen ging iedereen eten. Het
was super leuk. We zouden het zeker nog een
keer doen!
Groetjes Jinke, Merle en Kiki
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LETTELE

LETTELE

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

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

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

Bij ons kunt u terecht voor:

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

Binnen zonwering
Buiten zonwering
Terrasoverkappingen
Rolluiken
Garagedeuren
Huis Domotica systemen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aangesloten bij Holland Solar (branchevereniging)
$Ƨ
BH¦MSDL@MHDQU@MVDQJDMDMSDBGMHRBGDJDMMHR
Alles in eigen beheer
Adviseur uit de buurt
Snelle levertijd
'@QCDF@Q@MSHDLDSBDQSHƥB@SDM
I@@QUDQLNFDMRF@Q@MSHD
12 jaar productgarantie op de panelen
I@@QOQNCTBSF@Q@MSHDHMRS@KK@SHDL@SDQH@@K
I@@QOQNCTBSF@Q@MSHDNLUNQLDQR2NK@QDCFD
I@@QOQNCTBSF@Q@MSHDNOSHLHYDQR2NK@QDCFD
I@@QF@Q@MSHDNOLNMS@FDVDQJY@@LGDCDM
4HSRKTHSDMC JV@KHSDHSL@SDQH@KDM
#DRJTMCHF@CUHDR@@MGTHRUNNQYNMMDO@MDKDM
4HSRSDJDMCDRDQUHBD
24 uurs monitoring
48 uurs storings-service
9DDQL@QJSBNLENQLDOQHIRRSDKKHMF

Opbrengst zonnepanelen
monitoren
Nadat alles netjes is aangelegd
CNNQNMYDADRSDRODBH@KHRSDM
J@MTCDNOAQDMFRSDKJDC@F
UNKFDMLDSCD
speciale app
UNNQYNVDK
TVRL@QS
phone
@KRTV
tablet.

BEL OF MAIL VOOR EEN GEHEEL VRIJBLIJVEND GESPREK

BEL OF MAIL VOOR EEN GEHEEL VRIJBLIJVEND GESPREK

Uw adviseur
Jeroen Leuvenink
Lettele

Uw adviseur
)DQNDM+DTUDMHMJ
Lettele
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tel.: 06-13022850
e-mail: jeroen@zonneschermshop.com
website: www.zonneschermshop.com
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tel.: 06-13022850
e-mail: IDQNDMRNK@QDMINX BNL
website: VVV RNK@QDMINX BNL

Klokgelui in Lettele

De klok horen luiden, maar hoe
zit het met de klepel?
Is het jou ook opgevallen dat de kerkklok in Lettele om zes uur in plaats van vijf uur ’s avonds
luidt? Misschien is de klok door het verzetten van
de zomer- naar wintertijd van slag geraakt, hoewel de wijzerplaat op de toren wel de juiste tijd
aangeeft? Bovendien luidt de klok op meer ongebruikelijke tijden. Hoog tijd om eens te informeren bij koster Frans Brinkhof wat er toch met de
kerkklok aan de hand is.
Jarenlang luidde de kerkklok in Lettele dagelijks om twaalf uur en om vijf
uur ’s middags. Sinds enkele maanden
klinken de klokken aan het eind van de
middag om zes uur in plaats van vijf uur.
Koster Frans Brinkhof legt uit dat deze
wijziging te maken heeft met de gebruiken in de rooms-katholieke kerk. ‘Het is
eigenlijk een oproep voor het gebed, het
zogenaamde angelus, om twaalf uur en
om zes uur ‘s avonds. Dit is een katholiek gebed dat van oudsher driemaal
daags gebeden wordt: om zes uur ‘s morgens, twaalf uur ‘s middags en zes uur
‘s avonds. Het Angelus (voluit Angelus
Domini) is beter bekend als de Engel des
Heren. Een gebed dat me herinnert aan
mijn kindertijd, waarbij je een eeuwigheid met je blote knieën op de harde kokosmat van de huiskamer ging bidden.’
Zo doen we dat in Lettele
‘Als in Lettele de klok om vijf uur luidde,
dan wisten de boeren dat het etenstijd
was voor mens en dier. Vooral als ze op

DOOR YVONNE HAAXMAN

het land werkten en niet wisten hoe
laat het was. Het geluid van de kerkklok
klinkt ver door in de wijde omgeving.
Maar volgens de kerkelijke gewoonten
wijkt deze tijd af. Vandaar dat pastoor
Ronald Cornelissen in de parochievergadering heeft voorgesteld de tijden aan
te passen. De aanwezige parochianen
stemden hiermee in. Daarom is in de
eerstvolgende bijeenkomst van de parochiecoördinatoren besloten met ingang
van november 2018 om zes uur het Angelus te luiden.
De klok als omroeper
Als aankondiging van een mis of viering
hoorde je de klokken een halfuur vóór
aanvang van de kerkelijke activiteit. Dat
was in het verleden bedoeld om de bewoners en boeren in het buitengebied
te waarschuwen dat ze zich naar de kerk
konden begeven te voet, met de ﬁets of
paardenkoets. De kerkklok fungeerde
toen als omroeper. Tegenwoordig hoeft
dat niet meer en daarom wordt de klok

nu een kwartier vóór het begin van de
viering geluid.’
Bijzonder klokgelui
Als de klok geluid moet worden op andere tijden, bijvoorbeeld bij een overlijden
of tijdens een begrafenis of huwelijk,
bedient een van de Lettelse kosters de
klok. Gerard Haverkamp, Ben Bouwmeester of Frans Brinkhof stellen in de
pastorie de kerkklok in werking. Als een
van de parochianen is overleden, wordt
de kerkklok na het luiden om twaalf uur
’s middags tien minuten extra geluid.
Ook bij het overbrengen van de overledene naar de aula in de kerk, luidt de
klok uit respect voor de overledene.
Rond Pasen wijkt het klokkengelui af.
Tijdens de viering op Witte Donderdag
wordt de klok na het zingen van het Gloria stilgezet. Op Goede Vrijdag en Stille
Zaterdag tot ’s avonds is de klok in rust.
Tijdens de Paaswake beginnen de klokken bij het zingen van het Gloria weer te
luiden.
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Mooi resultaat voor Lettele in de Dorpsvisie
Lettelenaren zijn samen aan de slag gegaan met de toekomst van ons dorp. We maken een nieuwe Dorpsvisie. Met deze Dorpsvisie
komen we als Lettele tot een gezamenlijk beeld van de toekomst. Dit is nodig om ons dorp ook in de toekomst mooi en leefbaar te houden.
Bovendien werkt de gemeente aan een Omgevingsvisie waarin ze haar ambities en beleidsdoelen voor de leefomgeving voor de lange
termijn vastlegt. Dan is het goed dat wijzelf ook weten wat we willen.
De Dorpsvisie is door Lettelenaren gemaakt. Plaatselijk Belang
Lettele, Linde, Oude Molen heeft het initiatief genomen voor deze
Dorpsvisie. Samen met vele Lettelenaren hebben we de volgende
stappen gezet voor deze Dorpsvisie:
• Tijdens de Karmse van 2018 zijn mensen gevraagd om een paar
vragen te beantwoorden. Wat is sterk aan Lettele, zijn er zwakke
punten en welke kansen of bedreigingen zie je? Maar liefst 70
mensen hebben meegewerkt. Dit gaf inzicht in de belangrijkste
thema’s voor Lettele.
• Op 30 oktober 2018 waren alle Lettelenaren uitgenodigd om
samen de belangrijkste thema’s te bespreken en uit te werken.
Dit heeft veel mooie ideeën opgeleverd van 31 dorpsgenoten.
• Op 27 november 2018 waren alle Lettelenaren weer uitgenodigd
om de ideeën verder uit te werken. Meer dan 30 Lettelenaren
hebben antwoord gegeven op vragen zoals: wat willen we, wat
is het beoogde resultaat, wat is de eerste stap en wie gaat dat
doen?
Mooi boekje
Op dit moment wordt gewerkt aan het vastleggen van de resultaten. Daarin doen we verslag van wat Lettelenaren hebben
gedaan en bedacht. En hoe we samen verdergaan. U hoort van ons
wanneer het mooie boekje beschikbaar is. Toch willen we alvast
presenteren welke projecten door Lettelenaren zijn aangedragen.
In de tekening ziet u dit samengevat:
Projecten Dorpsvisie Lettele:
1. Meer betaalbare woningen
2. Woonzorgcombinaties
3. Bedrijvigheid aantrekken
4. Groots festival
5. Bredere ﬁetspaden en goede voetpaden
6. Zonne-energie
Voor elk van deze thema’s zijn dorpsgenoten van plan de projecten
verder uit te werken, aan de slag te gaan en anderen te vragen mee
te helpen. U hoort hier zoals gezegd meer over in het boekje over
de Dorpsvisie.

Nog meer plannen
Aanvullend op deze thema’s kwamen meer ideeën naar voren.
Onze dorpsgenoten hadden tijdens de genoemde avonden niet
voldoende tijd om deze thema’s uit te werken. Maar ze zijn wel
genoemd en kunnen erg belangrijk zijn voor de toekomst van ons
dorp. Hierbij kunt u denken aan:
• de sporthal van Kulturhus De Spil uitbreiden;
• glasvezel in de kern;
• voorkomen sluiten voorzieningen zoals school, BSO, kerk, café,
winkels;
• markt met lokale producten, groente/fruit;
• andere inrichting: bomen weg langs Bathmenseweg, zandbult bij
binnenkomst dorp weg, schoolzone aangeven, et cetera;
• onderhoud en netheid omgeving: onkruid, onderhoud, hondenpoep/uitlaatplek, minder rommelig, wegdek, aangezicht bebouwing, schone verkeersborden;
• verkeersveiligheid, minder hard rijden, minder geluidhinder;
• zorgen voor genoeg vrijwilligers;
• spin in het web van alle zorgvoorzieningen, zorgcoördinator;
• dorpsgids waarin je alles kan vinden en een app om elkaar te
bereiken;
• dorpse karakter behouden: nabij stad, in het groen.
We hopen dat u blijft meedenken en werken aan een leefbaar
Lettele, nu en in de toekomst!
Noteer vast in uw agenda:

26 maart jaarvergadering Plaatselijk Belang
Dinsdagavond 26 maart zijn de leden van Plaatselijk
Belang Lettele, Linde, Oude Molen van harte welkom bij
De Koerkamp. Voor het tweede deel van de avond, dat
toegankelijk is voor iedereen, werken we aan een mooi
programma. Meer informatie daarover volgt later in de
uitnodiging en op Lettele.nl.

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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DORPSVISIE LETTELE
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Zin om ergens aan mee te helpen?
Meld je aan bij: pb@lettele.nl
Tekening: Majet Boksebeld
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Specialist voor huis, tuin & di
dier
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

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

www.zuidoostsalland.nl

Voor uw nieuwe en gebruikte Renault,
en alle andere merken
moet je in Bathmen zijn!
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Nieuwjaar
Kulturhus De Spil 2019

zellig!
e
g
g
r
e
was
e
i
t
p
e
c
arsre
a
j
w
u
e
i
De n

Het bestuur van Kulturhus De Spil wenst iedereen een goed 2019!
Terugblik op 2018
• 2018 was een jaar waarin we de activiteiten in ons Kulturhus ﬂink hebben zien toenemen;
• Het bruist van de activiteiten, zoals jullie waarschijnlijk gemerkt hebben:
• er vonden weer vele sportactiviteiten plaats. Voetbal, handbal, volleybal, gym voor jong en
oud, badminton, zaalvoetbal en schoolgym;
• het More Music Orkest heeft nu zijn opslag in De Spil en oefent op de maandagavond;
• buitenschoolse opvang zit meerdere dagen per week in de Koerkampshoek;
• dagbesteding was iedere dinsdag van 9:30 tot 13:30 uur aanwezig;
• handwerkcafé werd gehouden op maandagmiddag en dinsdagavond;
• samen eten, maandelijks op de vrijdagmiddag;
• muziekles op de maandag;
• yoga;
• archief, vooral op de dinsdagochtenden;
• spreekuur sociaal team Deventer;
• ﬁtness heeft in 2018 een continue opening gekregen;
• fysiotherapie en kinderfysiotherapie;
• Jeu de boules op woensdag.
Wat zal 2019 verder brengen?
• in ieder geval weer meer muziek door het More Music Orkest;
• de dagbesteding is inmiddels behalve op de donderdag nu ook op de dinsdag;
• vervanging tussenwand in de gymzaal;
• uitbreiding en vervanging toestellen ﬁtness begin januari;
• Spilbos: het project is zodanig gewijzigd dat het past binnen bestemmingsplan en een heel
stuk tegemoetkomt aan de gemaakte bezwaren;
• zoeken naar opbergruimte in samenspraak met de voetbal;
• projectvoorzieningen Lettele: er wordt gezocht naar samenhang bij al de activiteiten die
plaatsvinden in het dorp en in De Spil. Daarbij wordt gekeken naar waar behoefte aan
is en hoe we wat er al is daarop kunnen afstemmen. Ook onderzoeken we welke nieuwe
activiteiten we daarvoor kunnen ontwikkelen.

Wist u dat...
• het gordijn in de sportzaal niet meer
voldoet aan de wettelijke eisen;
• het te duur is om daaraan te voldoen;
• een nieuw gordijn goedkoper is;
• deze waarschijnlijk in januari zal worden
geplaatst;
• ﬁtness een gestage groei van het aantal
abonnementen laat zien;
• er in januari nieuwe toestellen op de
ﬁtness geïnstalleerd worden;
• ten behoeve van de dagbesteding 15
nieuwe stoelen zijn aangeschaft;
• een extra opbergruimte in de toestellenberging is gerealiseerd;
• er 80 bezoekers waren op de nieuwjaarsreceptie;
• Kulturhus de Spil dringend op zoek is
naar twee nieuwe bestuursleden;
• verhoging van de btw van 6 procent naar
9 procent grotendeels pas zal worden
doorberekend per 1 september;
• het afschaffen van de btw voor sportgerelateerde activiteiten helaas wel consequenties heeft voor de verhuurprijzen
van de sportzaal;
• het stembureau voor de komende verkiezingen (Provinciale Staten en het Waterschap
op 20 maart en het Europees Parlement op
23 mei) in De Spil zitting houdt.

Het Spilbos
Kulturhus De Spil is al enige tijd bezig
met het ontwerp voor Het Spilbos, het
stuk bos naast De Spil dat we van Stichting IJssellandschap in bruikleen hebben
gekregen. Met de gemeente Deventer zijn
we sinds begin vorig jaar in gesprek over
de inrichting. Het uitgangspunt daarbij
is dat het plan past binnen het bestemmingsplan zodat er geen aanpassing van
het bestemmingsplan nodig is.
De gemeente heeft half december groen
licht gegeven voor het aangepaste plan en
heeft toegezegd een deel van de kosten
te willen subsidiëren. Op dit moment bespreken we de plannen met de potentiële
ﬁnanciers. In de loop van januari wordt
duidelijk hoe we het plan kunnen realiseren. Daarna zullen wij het dorp uitnodigen om onze plannen toe te lichten en
daarover met iedereen die zich betrokken
voelt van gedachten te wisselen.
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Twirlen is een prachtige sport

TwiMa twirlt de sterren
van de hemel
U kent het vast wel, de balkenbrij en rookworst
die we jaarlijks aan de deur kunnen kopen van
TwiMa Lettele. Maar wat doet deze leuke meidengroep eigenlijk? In 2017 behaalde Twima Lettele op het NK Twirl zelfs de tweede plaats! Hoog
tijd om daar eens wat meer over te weten. Een
afspraak met de trainsters Rianne Haverkamp
en Lisanne Nieuwenhuis is al snel gemaakt.
DOOR LUCIA VAN KRUIJL

TwiMa staat voor de combinatie van twirl en majorette. We kennen allemaal nog wel de majorettes die voor de fanfare uitliepen met prachtig gekleurde pakjes en hun baton. Ja, het stokje is geen
stokje maar een heuse baton! De laatste jaren is
bij de majorette een hele verandering ontstaan
door er het twirlen aan te koppelen.
Wat is het verschil tussen majorette en twirlen?
‘Majorette is dans met een baton. Twirl is het
Engelse woord voor snel draaien. Twirlen is een
combinatie van ritmische gymnastiek, turnen,
dans, ballet en majorette. Bij twirlen komt heel
wat kijken, het is uitdagend en daarom is het ook
zo leuk om te doen’, vertellen de enthousiaste
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trainsters Rianne en Lisanne.
TwiMa Lettele heeft op dit moment ongeveer 15
leden uit Lettele, Okkenbroek, Bathmen en Colmschate, in de leeftijd van 5 tot 21 jaar. Wekelijks
wordt er enthousiast getraind. ‘Je kunt al op hele
jonge leeftijd met deze sport beginnen. Zelf zijn
wij ook begonnen toen wij nog maar 5 jaar oud
waren. Natuurlijk begin je, op zo’n jonge leeftijd,
eerst met het oefenen met de baton en elke keer
breid je het steeds verder uit met pasjes en dansjes en het steeds hoger opgooien van de baton’.
Trainen bij De Spil
‘Eerst deden wij onze trainingen bij Spikker, waar
we heel blij mee waren. We hadden meer hoogte
nodig dus wilden wij graag trainen in een sporthal.
Door de actie om jaarlijks balkenbrij en rookworst
te verkopen is het voor ons mogelijk geworden
om in de sporthal van De Spil te trainen. Dat is
echt ﬁjn, want als we een baton omhooggooien
dan hebben we soms een hoogte nodig van 3 tot
5 meter’. Ik had al direct de neiging om omhoog te
kijken, want dat is echt hoog en dan moeten ze de
baton nog goed opvangen ook. Een hele kunst!’
Treden jullie wel eens op met jullie show?
‘Eerder deden we nog weleens een kleine show
in Lettele, maar daar is nu gewoon geen ruimte
meer voor. We wilden toch wat meer. De gewone
wedstrijden doen we meestal in de buurt maar om
tot de voorrondes van het Nederlands Kampioenschap te komen, doen we wedstrijden in het hele
land en dat kost veel tijd en voorbereiding.’

Jullie hebben toch ook al prijzen gewonnen bij het
Nederlands Kampioenschap?
‘Ja, elk jaar in december vindt het NK plaats en
sinds we hieraan mee mogen doen hebben we de
3e, 2e en 1e plaats behaald. Er zijn verschillende
gradaties op 4 niveaus en we zitten al aan het eind
van het 3e niveau. Daar moeten we hard voor oefenen, maar het is geweldig om te doen’.
Veel variatie
‘We hebben voor de wedstrijden vijf verschillende
leeftijdscategorieën met verschillende routines.
Bijvoorbeeld solo dance twirl, duo dance twirl en
een team van 5 personen, dat is wel heel bijzonder in zo’n kleine groep. Maar ze zijn allemaal zo
enthousiast en we hebben veel plezier met elkaar.
Tijdens de wedstrijden is er natuurlijk ook publiek
aanwezig en het is geweldig om te laten zien dat
twirlen een hele mooie sport is met zoveel soorten
disciplines erin. Bij solo 1 baton en duo twirl is er
altijd vaste muziek met voornamelijk baton en
weinig dans. Hierbij gaat het erom dat je zo veel
mogelijk tricks – dat zijn moeilijke trucjes met de
baton – en catches laat zien. Catchen is het op verschillende manieren vangen van de baton, zoals in
de nek, op de rug of onder je been door. Bij de super
X-strut gaat het om lenigheid, sprongkracht en balans en bij Dance Twirls – solo, duo, ensemble en
teams – gaat het voornamelijk om dans met eigen
muziek en baton.’
‘Tijdens de training gebruiken we gewone sportkleding, maar tijdens de wedstrijden hebben de
meiden prachtig gekleurde pakjes aan met glitter,

make-up en opgestoken haar. Ja, dat maakt het natuurlijk helemaal af!’
Is twirlen alleen een sport voor meisjes?
‘Absoluut niet, er doen ook steeds meer jongens
mee. Wij hebben ze nog niet bij onze groep, maar
zouden dat wel heel graag willen. Alle nieuwe
leden zijn van harte welkom en je mag altijd een
keertje komen kijken tijdens de training op de
woensdagavond tussen 18.30 en 21.00 uur. Wel
even van tevoren aangeven, dan nemen wij een
baton mee en kun je gelijk mee oefenen.’

‘Bij de wedstrijden dragen
we prachtige showpakjes.’
Super gezond
Eén ding is zeker, twirl is een hele bijzondere en
prachtige sport waarin heel veel verschillende
disciplines zitten. Het is niet alleen heel afwisselend en gezellig, maar nog super gezond ook
en goed voor de ontwikkeling. Geweldig dat Lettele over zo’n enthousiaste, bijzondere groep beschikt. Mogen we trots op zijn. Ik ben in ieder geval heel nieuwsgierig geworden en ga zeker kijken
bij de training!

Iedereen is welkom op de woensdagavond. Wel even aanmelden. Meer informatie op twimalettele.nl of mail naar
twimalettele@hotmail.nl
NUMMER 3 • JANUARI 2019 •

• 21

Denk & Schrijf mee!

Kopij voor De Letter

/ŶĞ>ĞƩĞƌǀŝŶĚƚƵďĞƌŝĐŚƚĞŶ͕ĐŽůƵŵŶƐĞŶůĂŶŐĞǀĞƌŚĂůĞŶ͘sŽŽƌĚĞ
ďĞƌŝĐŚƚĞŶŝƐĚĞƌĞĚĂĐƟĞĂĬĂŶŬĞůŝũŬǀĂŶǁĂƚƵŽŶƐƐƚƵƵƌƚ͘sĞƌŐĞĞƚ
ŶŝĞƚŽƉƟũĚƵǁďĞƌŝĐŚƚĞŶŝŶƚĞƐƚƵƌĞŶ͊
,ĞĞŌƵŝĞƚƐŐƌĂƉƉŝŐƐŵĞĞŐĞŵĂĂŬƚ͕ŽĨŝĞƚƐĞƌŶƐƟŐƐ͕ŽĨǁŝůƚƵŝĞƚƐ
ŽŶĚĞƌĚĞĂĂŶĚĂĐŚƚďƌĞŶŐĞŶ͍ŝŶŽŵŽŽŬĞĞŶŬĞĞƌƐƚƵŬũĞƚĞƐĐŚƌŝũǀĞŶ͍^ƚƵƵƌƵǁǀĞƌŚĂĂůŝŶ͊ĞƌĞĚĂĐƟĞƐĐŚƌŝũŌŵĞĞƐƚĂůǌĞůĨĚĞůĂŶŐĞ
ǀĞƌŚĂůĞŶ͕ŵĂĂƌǁĞŵĂŬĞŶŽŽŬŐƌĂĂŐƌƵŝŵƚĞǀŽŽƌƵ͘
KŽŬǌŝũŶǁŝũŶŝĞƵǁƐŐŝĞƌŝŐŶĂĂƌĚĞŽŶĚĞƌǁĞƌƉĞŶǁĂĂƌŽǀĞƌƵŐƌĂĂŐ
ŝĞƚƐǌŽƵůĞǌĞŶŝŶĞ>ĞƩĞƌ͘>ĂĂƚŚĞƚŽŶƐǁĞƚĞŶ͊

^ƚƵƵƌŽŶƐĞĞŶŵĂŝů͗ƌĞĚĂĐƟĞ͘ĚĞůĞƩĞƌΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ͘

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

Voor eerlijke contentmarketing
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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
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

09.30 - 13.00 uur
09.30 - 18.30 uur
09.30 - 18.30 uur
09.30 - 18.30 uur
17.00 - 19.00 uur

Nieuwjaarsreceptie VVL

We doen het samen
Het is inmiddels al een jarenlange traditie dat de voetbalvereniging Lettele op de eerste
zondag van het nieuwe jaar het tweede deel van het voetbalseizoen inluidt. Sport, gezelligheid en verbondenheid gaan hand in hand, zoals dat hoort bij een goede vereniging. De
actieve sporters trapten ’s ochtends al af met een toernooitje buiten. Daarna volgde samen
met kaderleden, commissieleden, bestuur, sponsoren en vrijwilligers een mooie nazit in
de Huskamer.
Jubilarissen en vrijwilligers
Een bijzonder moment is dan altijd de
huldiging van jubilarissen. Zo hadden we
dit jaar zelfs drie leden die vijftig jaar lid
zijn: Leo Oosterwijk, Marcel te Riele en
Tom Meijerink. En dat zijn niet zomaar
leden binnen de voetbal. Alle drie leden én
vrijwilligers die onvoorstelbaar veel doen
binnen de vereniging en dus onmisbaar
zijn. Geheel terecht dus dat zij uitvoerig
in het zonnetje werden gezet. Want zulke
vrijwilligers kunnen niet genoeg gewaardeerd worden! Peter Groot Koerkamp
(Ganzeboom) was de vierde jubilaris. Hij is
veertig jaar lid.
In de nieuwjaarstoespraak gaf de voorzitter aan dat de voetbalvereniging heel trots
is op de grote groep vrijwilligers. Maar
feit is dat we een probleem hebben als de
vrijwilligers die al heel veel doen zich overbelast gaan voelen en er minder plezier in
gaan krijgen. Dus moet het vrijwilligerswerk beter verdeeld worden.
Prestaties
De sportieve prestaties van de jeugdelftal-

len en de seniorenteams stemmen tot tevredenheid. Met name is iedereen binnen
de vereniging trots op het behalen van een
periodetitel, de huidige tweede plaats op
de ranglijst én natuurlijk de winst bij ABS.
Voor menig supporter is de winst op ABS
nu al het hoogtepunt van het seizoen.
Een belangrijk punt in 2019 is voor het bestuur het versterken van een goed en veilig
sport- en leefklimaat in Lettele. Hoe blijven
we ons ﬁjn en veilig voelen met respect
voor een ieder binnen de vereniging. Om
te beginnen zijn in de jaarvergadering van
september al de ‘7 gouden omgangsregels’
voor Lettele vastgesteld. Het bestuur vindt
het heel belangrijk dat er meer respect in
woord en gebaar gaat komen voor onze
clubscheidsrechters en wil hiervoor nieuwe regels gaan opstellen.
Gezelligheid
De nieuwjaarsbijeenkomst is natuurlijk
vooral gezellig. De sponsorcommissie doet
daarbij een belangrijke duit in het zakje
door een groot aantal rondes Rad van Fortuin te draaien. Je moet erbij zijn geweest

De jubilarissen (v.l.n.r.) Peter Groot Koerkamp,
Leo Oosterwijk, Marcel te Riele en Tom Meijerink.

om te ervaren hoe dit leeft bij de aanwezigen! Henk Nijland won de hoofdprijs: een
duo parachutesprong vanaf Teuge.
Tot 14.00 uur was de nieuwjaarsbijeenkomst vooral voor leden en vrijwilligers
van de voetbalvereniging, maar vanaf
14.00 uur waren alle Lettelenaren van harte welkom, daartoe uitgenodigd door het
bestuur van Kulturhus De Spil. Langzaam
maar zeker groeit de belangstelling uit het
dorp voor deze bijeenkomst.
Een goed jaar
VVL en ook Kulturhus De Spil hebben een
goed jaar achter de rug en gaan vol energie
en gaan met vertrouwen het nieuwe jaar
in. Juist de onderlinge samenwerking en
verbinding zorgt voor hernieuwde energie
en elan om de mooie voorzieningen voor
het dorp nog verder te versterken.
Het bestuur van Voetbalvereniging Lettele
wensen alle Lettelenaren een mooi, gezond, gelukkig en sportief 2019! Proost op
het nieuwe jaar!
Gerard Huis in ’t Veld, voorzitter VVL

Rad van Avontuur op nieuwjaarsreceptie VVL
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Familiedrukwerk, huisstijl
drukwerk, groot formaat,
folders, ﬂyers, printwerk

www.drukkerijevers.nl
Pastoorsdijk 3
7433 DK Schalkhaar
tel. 0570 - 62 18 77
info@drukkerijevers.nl
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Drukkerij De Kroon
drukwerkspecialist in de regio
Een beetje verstopt in een onopvallend
straatje bij het station in Olst vind je
drukkerij De Kroon. Een familiebedrijf
met een lange staat van dienst. Al ruim
80 jaar is De Kroon een begrip in Olst
en omgeving. Een bedrijf dat niet op de
voorgrond staat, maar stevig geworteld
is in Salland. Mathijs Zwijnenberg is
tegenwoordig de drijvende kracht van
drukkerij De Kroon.

Ogenschijnlijk gebeurt er niet veel in de
Spoorstraat. Op een passerende trein na
is het rustig in het bedrijf. Echter schijn
bedriegt, want op gezette tijden is het
enorm hectisch. De drukkerij beschikt
over drie offset drukpersen, digitale
printers en afwerkingsapparatuur. De
Kroon drukt ook ons dorpsblad De Letter.
Van de digitale bestanden maken zij een
drukklare versie en in no-time rollen
onze kleurige pagina’s van hun drukpers.
Ook de nabewerking, zoals het bijsnijden,
het nieten en het sorteren van De Letters
is in het handomdraai voor elkaar.
Persoonlijk contact
Mathijs is de derde generatie van de
familie Zwijnenberg die het bedrijf runt.
“Mijn opa is in 1937 met een compagnon
gestart en mijn vader zette de onderneming vanaf 1975 samen met mijn oom
voort. Ook mijn moeder werkte mee in de
zaak. Zoals dat in een familiebedrijf gaat,
liep ik al van jongs af in de drukkerij. Ik
heb een graﬁsche opleiding gevolgd en
bij diverse graﬁsche bedrijven gewerkt.
Toen mijn moeder in 2007 plotseling
overleed, moest ik noodgedwongen
bijspringen. Eigenlijk had ik het direct
naar mijn zin, vooral door het persoonlijke contact met klanten en de veelzijdigheid van producten. Sinds 2010 ben
ik eigenaar van het bedrijf in Olst. In
Schalkhaar hebben we een servicepunt
van ons bedrijf. In het verleden werkten

wij regelmatig samen met drukkerij
Evers uit Schalkhaar. In drukke tijden
hielpen we elkaar. Toen de eigenaar om
gezondheidsredenen moest stoppen, hebben wij het bedrijf in 2016 overgenomen.”
Deskundig advies en maatwerk
Drukkerij De Kroon werkt veel voor kleine bedrijven, verenigingen en stichtingen. Daarnaast zijn ze al 66 jaar uitgever
en maker van het wekelijkse huis-aanhuisblad ‘Huis Aan Huis Reklamix’ dat
in de gemeente Olst-Wijhe verschijnt. Ze
weten alles van papiersoorten, kleuren
en drukprocedés. “Onze kracht zit in het
meedenken en adviseren over de beste
drukwerkmogelijkheden voor boeken,
magazines, folders, uitnodigingen of
ander drukwerk. Het is allemaal maatwerk en vaak gaat het om kleine oplages.
Met een vaste kern van zes personen
zorgen we voor bijzondere producten.
Dat varieert van bijvoorbeeld eenvoudige

posters tot een fraai ingebonden boeken
van wel 700 pagina’s.” Mathijs laat met
trots een dikke pil zien en legt uit waar
je als drukker precies op let. Wat zijn de
voor- en nadelen en welke alternatieven
kies je om de kosten te beperken?
Keurslagerskwaliteit
“Dit is onze manier van werken. We willen klanten op een eerlijke, vertrouwde
wijze adviseren, zodat ze een goede keuze kunnen maken. Door onze persoonlijke aanpak, veelzijdigheid en ervaring zijn
we in staat klanten beter van dienst zijn
dat bijvoorbeeld internetdrukkers. Het is
net als bij het kopen van een stuk vlees.
Wat heb je liever: een goed product of ga
je voor de prijs? Ik zie ons bedrijf als een
keurslager die waar voor je geld levert.
Geen massaproducten en een goede
kwaliteit die niet persé duurder hoeft te
zijn. Iedereen is vrij om daarin zijn eigen
voorkeur te bepalen.”

Drukkerij De Kroon - Spoorstraat 15 - 8121 CK Olst - www.dekroonolst.nl
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Schoonheid is balans tussen innerlijk en uiterlijkb

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

www.dekoerkamp.nl
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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
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Proeftuin Lettele
Een drietal Lettelenaren heeft
een plan gemaakt voor het
perceel tussen de tennisbaan en
het bos. Dit perceel van een hectare is een aantal jaren geleden
door Stichting IJssellandschap
gekocht van de kerk, tegelijkertijd met het stuk bos waar nu
het Spilbos is gepland. Het plan
Proeftuin Lettele wordt vanaf
januari geleidelijk uitgevoerd
door de makers van het plan:
Rick Huis in ’t Veld, Maurice
Westerbeek en Michiel Bussink.
Doel is het ontwikkelen van een
natuurrijk voedselproducerend

terrein, ook bedoeld voor educatie en om kennis op te doen.
Op het perceel wordt begrazing
(door een klein aantal koeien
of kalveren) gecombineerd met
notenteelt (waaronder walnoten en hazelaars), opkweek van
meerjarige voedselgewassen
en voorbeeldtuinen. In de
toekomst is ook kleinschalig
medegebruik mogelijk, denk bijvoorbeeld aan tuintjes voor de
kinderen op de buitenschoolse
opvang in De Spil. Voor vragen
kunt u terecht bij een van de
pachters.

Selamat Makan

Jaaa…! We gaan nog een keer Indonesisch koken. Wegens het
succes van vorig jaar durven we het aan.
Op 30 maart 2019 koken we weer een Indonesische maaltijd in De Spil.
Opgave kan vanaf 1 februari en vol is vol! Stuur een mail naar:
rob@vandenbijllaardt.nl. Deelname kost € 15,– pp. Roy en Rob

Nieuw

Zingen in Lettele

Boerenboodschappen
Elk weekend rijden er een aantal
Lettelse auto’s een ronde voor de
‘boeren boodschappen’, langs De
Melkbrouwerij, Tuinderij Haverkamp, Korenmolen De Leeuw,
Boer Berrie en soms ook nog de
biologische geitenboerderij of
andere lokale producenten.
Wat zonde van die kilometers en
van onze tijd, dachten wij, de initiatiefnemers van BoBoLettele.

Nu rijdt elke vrijdag of zaterdag
een van ons het rondje en doen
we voor elkaar de boodschappen. En we houden elkaar op
de hoogte van het aanbod van
de plaatselijke producenten.
Daarbij speelt ook wat gedeeld
idealisme: plaatselijke (biologische/ecologische) producenten
onder de aandacht brengen.
Het op de rit krijgen van het
boodschappensysteem vroeg
wat tijd. Nu loopt het goed en
zijn we toe aan uitbreiding van
ons groepje.
Voel je er wat voor om mee te
doen? Spreek dan een van ons
aan (Hanneke Miedema, Abby
De Waal, Jeanny Rouwet en Wilma Schepers) of stuur een mail
naar bblettele@gmail.com. Dan
leggen we uit hoe we het doen.

Hou je van zingen? Lees dan
ons bericht!
Wij nemen met More Music
Orkest en dirigent Gert Oosterwijk het initiatief voor een
nieuw koor in Lettele.
Bij tien deelnemers gaan we
van start en de teller staat al
op drie! Hieronder wat praktische informatie. Mocht je meer
willen weten voordat je jezelf
aanmeldt, neem dan contact
met ons op.
Vanaf 11 maart a.s. willen
we starten met een koor in
De Spil. Wekelijks komen
we op de maandagavond bij
elkaar van 19:45 – 20:45 uur in
Kulturhus De Spil (feestdagen
en vakanties uitgezonderd). Je
hoeft helemaal geen geoefende zanger te zijn, maar enige
zang- of koorervaring is wel
aan te bevelen. Uiteraard zijn
mannen en vrouwen van alle
leeftijden welkom.
Gert Oosterwijk is een ervaren
(koor)dirigent en al verbonden
aan More Music Orkest voor
saxofoonlessen. Hij wil ons
initiatief begeleiden. Gert kan
een breed repertoire dirigeren.
Wij denken aan het zingen van
pop- en musicalliederen. Het is
niet de bedoeling dat we gaan
optreden, maar misschien

doen er zich gelegenheden
voor om dat weleens te doen.
Denk bijvoorbeeld aan de
dodenherdenking op 4 mei,
waar More Music Orkest al de
muziek verzorgt.
More Music gaat ons ondersteunen bij dit initiatief. In
juni gaan we evalueren hoe het
ons allemaal bevalt. De kosten
voor deelname zijn € 22,50 per
4 keer.
Meld je (per mail) aan voor 15
februari. Ook als je vragen hebt
kun je ons mailen.
Gemma Daggenvoorde
wgdaggenvoorde@hotmail.
com en Maria Aarnink
mariaaarnink@live.nl.
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EHBO zoekt dringend nieuwe leden

Hej ’t al eheurd?
• Er zijn weer nieuwe foto’s in de wissellijsten in het Kulturhus geplaatst.
Dit keer mooie wintertaferelen uit
Lettele. De foto’s zijn van Frank Jongeling en Hans Kleine Koerkamp. Ga
gerust eens kijken in de gang naar
de kleedkamers.
• Lucia van Kruijl is de nieuwe voorzitter van EHBO Lettele - Okkenbroek.
• Badmintonnen in de Spil is hartstikke leuk! Ze spelen elke dinsdagavond van 20:30 tot 22:00 uur in de
Sporthal. Je kunt zomaar langskomen om te komen kijken, maar als
je van tevoren belt, zorgen ze ervoor
dat je ook een racket hebt: Bert
Slinkman, T: (0570) 531 681. Voor €
96,– kun je een jaar meespelen en
krijg je ook nog een gratis racket en
een clubshirt.

Lezing 125 jaar
Nicolaaskerk
Op zaterdag 23 februari zal Peter Dullaert
een lezing houden met het thema: ‘De beleving van kerk-zijn, 125 jaar vroeger en nu’.
Een lezing over hoe het was en hoe nu verder
te gaan in en met onze kerk. U wordt van
harte uitgenodigd van 19.00 uur tot 20.00 uur
in onze Nicolaaskerk.

EHBO’ers, je hoopt ze niet nodig te hebben.
Toch zijn ze bij vrijwel elke sportieve en/
of muzikale grotere openbare activiteit in
Lettele of Okkenbroek zichtbaar aanwezig.
Meestal om een verbandje aan te leggen
of een verstuikte enkel te koelen. Maar de
incidenten kunnen ook erger zijn en dan
kan het gaan om een mensenleven! Gelukkig komt dat niet vaak voor, maar dan geldt
wel dat elke seconde telt!
In de meeste gevallen zijn er bij evenementen verplicht minimaal twee EHBO’ers
present, zoals bij de Koerkampstocht in
het najaar of de Kunstﬁetsroute in juni.
En af en toe zelfs vier, bijvoorbeeld bij de
Oostermaetloop.
Het afgelopen jaar heeft de EHBO-vereniging aan enkele evenementen helaas geen
bijdrage kunnen leveren. Dit had te maken
met een tekort aan EHBO-gediplomeerden.
Dat vonden wij heel vervelend en daarom
hopen we in het nieuwe jaar een frisse
start te maken. Daarom zijn we op zoek
naar nieuwe leden. Mannen, vrouwen
of jongeren vanaf 16 jaar zijn meer dan
welkom. En je levert gelijk een bijdrage aan
het in stand houden van het verenigingsleven in Lettele en Okkenbroek.
Basiscursus EHBO
In februari starten we met een beginnerscursus. In 8 lessen, in te plannen in overleg
met de deelnemers, kun je het Basisdiploma EHBO halen. De kosten zijn gering en
worden vrijwel door alle ziektekostenverzekeringen voor het grootste deel vergoed.
Ook zijn er werkgevers die het belangrijk
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vinden dat een medewerker een EHBOdiploma bezit en daarom best een deel van
de kosten willen vergoeden.
De onderwerpen in de cursus variëren van
behandelen van bloedende wondjes tot
inwendige verwondingen, onderkoeling
en verbranding, een verstuiking, reanimeren en AED, eerste hulp bij kinderen en
verbandleer. Meer informatie vind je op de
website ehbo.nl
Na het behalen van het EHBO-diploma
hopen we dat je bereid bent om aan enkele
evenementen een bijdrage te leveren. In het
vroege voorjaar maken we daarvoor een
rooster en onderling mag je zeker ruilen,
mocht je onverhoopt een keer verhinderd
zijn. De planning is altijd in overleg.
In de wintermaanden, als er vrijwel geen
evenementen zijn, hebben we op de eerste
maandag van de maand een herhalingsles
om de vaardigheden te onderhouden.
Serieus en luchtig doen we met elkaar de
oefeningen en houden we elkaar scherp. En
natuurlijk is het ook erg gezellig.
Als je belangstelling hebt, kun je contact
opnemen met Lucia van Kruijl, voorzitter
EHBO Lettele-Okkenbroek, T: 06 20646880,
M: ehbo-lettele@live.nl.
Graag voor 28 januari in verband met de
voorbereiding van de cursus.

Zwembadnieuws: veiligheid

Lettelse proat: de B

Het afgelopen jaar stond in het teken van veiligheid. Zo werken wij achter de schermen aan een veiligheidsplan. Hierin zullen onder andere worden opgenomen: wat
te doen bij calamiteiten, een ontruimingsplattegrond en de gedragsregels voor in en
om het Zwembad. Dit plan zal eraan bijdragen dat we allemaal op een veilige manier
gebruik kunnen blijven maken van het Zwembad.
Wat hier ook aan bijdraagt is de inspectie die we afgelopen zomer hebben gehad. De
provincie heeft zwembaden in heel Overijssel gecontroleerd. Wij hebben deze inspectie goed doorstaan. We kregen complimenten voor de organisatie van de EHBO.
Dit was een van de voornaamste controlepunten. Als er namelijk geen EHBO-er
aanwezig is, mag het Zwembad niet open.
De inspectie ging verder in op de veiligheid in en rond het bad. Zo is er gekeken of
overal de juiste waterdiepte is aangegeven en of er duidelijk is aangegeven dat er
niet gedoken mag worden in ons bad.
We kregen een paar kleine verbeterpunten met betrekking tot de bestrating. Deze
zijn inmiddels aangepakt. De randen van de tegels sluiten nu beter aan op de rand
van het bad en de gaten bij de bevestigingspunten van de loopmat en de glijbaan zijn
dichtgemaakt. Hiermee voldoen wij aan de eisen van de provincie en kunnen we in
2019 weer open voor een nieuw zwemseizoen.

Onder de A van de vergeetwoorden heb ik een aantal
woorden besproken die in Lettele eigenlijk niet
gebruikt werden, zo vertelden oudere bewoners mij.
Daarom ben ik te rade gegaan bij de jeu de boulesspelers in De Spil en bij Gerrit en Riek Daggenvoorde
en Annie Zwiers. Zij vertelden me over ‘echte Lettelse
woorden’, beginnend met een B.

Goed om te weten:
• Start van het seizoen – Het seizoen zal dit jaar van start gaan op zaterdag 27 april.
• EHBO – Voordat het Zwembad open gaat, zal de EHBO-cursus voor nieuwe vrijwilligers nog plaatsvinden. Als je denkt dat je misschien nog niet dit jaar, maar wel
volgend jaar vrijwilliger bij het Zwembad wilt worden en je hebt nog geen EHBOdiploma geef je dan vast op voor de cursus. Dan kan je volgend jaar meteen aan de
slag. De data voor de herhalingsles(sen) en het ophalen van abonnementen zullen in
de volgende {De Letter} en op de website worden bekendgemaakt.
• Abonnementen: kunnen nu al besteld worden. Kijk voor de actuele tarieven op de
website. Aanmelden voor zwemles en spetterles kan via de website.
• Trimzwemmen: Voor de trimzwemmers hebben we dit jaar iets nieuws: een
trimzwemstrippenkaart. Voor hen die maar een paar keer per seizoen kunnen deelnemen aan het trimzwemmen is er vanaf 2019 een speciale strippenkaart. Op deze
strippenkaart kost het trimzwemmen € 4,– per keer. De strippen kunnen echter
ook volgend jaar gebruikt worden. Het blijft ook mogelijk om een trimzwemabonnement voor € 30,- te kopen. Dit abonnement is voor alle lessen in 2019.

bats
• schop
belte
• verhoging in het landschap, hoogste punt, bult
Denk aan de Kiekenbeltsweg tussen Cröddendijk en
Holterweg.

besteheerd
• mooiste kamer
Daar werd bezoek ontvangen en de koffie geschonken.

bèzebos
• bessenstruik
biene
• benen
Hi hef meestal het rad tussen de biene. - Hij is vaak weg,
op de ﬁets.

blekken
• blaffen
bleutje
• arme donder
bliksemse deerne/kerl
• ondeugende meid/jongen
Dat werd gezegd als je iets uitgespookt had.

breuien
• prakkezeren
Hi breut - Hij prakkezeert, hij broedt ergens op.

bolderkloas
Zo werd je genoemd als je onhandig bent of vaak valt.

broaderkes
• krielaardappeltjes

Kijk voor de meest actuele informatie over
het Zwembad op de website
zwembadlettele.nl of op de Facebookpagina.

Moo bakte broaderkes. - Moeder bakte krielaardappeltjes.

broes
• schuim
Bijvoorbeeld als de melk schuimt bij het melken, of het

Klaverjasmarathon
Zaterdag 9 februari om 13.00 uur start
de Letteler klaverjasmarathon in de huskamer van de Spil. Er worden minimaal
6 ronden van 16 potjes gespeeld. Einde
staat gepland rond 19.00 uur.
Deelname kost € 11,-. Daarbij is inbegrepen een kop koffie/thee, een prijs en een
maaltijd die bestaat uit een kop soep, 2
broodjes (kaas/ham) en een gehaktbal.

U kunt zich opgeven bij Tom Wiggers,
M: twiggers@home.nl. Ook voor vragen
kunt u hem mailen.

bier uit de tap.

brummels
• bramen

De woorden komen (niet allemaal) voor in het Nieuw
Sallands Woordenboek. Uitgegeven door de werkgroep
Dialekt Raalte, 1995
Deze rubriek wordt gemaakt dooor Wilma Schepers.
Kent u een leuk woord met een D? (De C slaan we over.)
Mail de redactie: redactie.deletter@gmail.com, of vertel
het Gerrit Daggenvoorde, hij denkt met me mee.
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SPECIALIST IN VERF, BEHANG, VLOEREN,
GORDIJNEN EN RAAMDECORATIE
Boxbergerweg 82, 7412 BG Deventer,
Tel.: 0570 - 61 37 30
www.vanmourik-verfenwand.nl

Telefoon
fax
email
website
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Dorpsstraat 30
8111 AD Heeten
0572 - 381246
0572 - 382446
info@dgreen.nl
www.dgreen.nl
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Onafhankelijk blad met nieuws en
informatie uit Lettele en omgeving.
Verschijnt 6 keer per jaar, oplage 355
exemplaren.
Redactie
Wilma Schepers (hoofdredacteur), Yvonne
Haaxman en Irene Kleine Koerkamp
Aan dit nummer werkten mee
• Yvonne Haaxman
• Guus Huis in ’t Veld
• Ben Verwoolde
• Lucia van Kruijl
Fotograﬁe:
• Rianne Haverkamp (cover)
• Lucia van Kruijl
• Marion Wienholts

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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Abonnementen en advertenties
Irene Kleine Koerkamp
E: info.deletter@gmail.com
Een abonnement kost € 15,– per jaar; bij
toezending per post € 35,–.
U kunt zich opgeven door het bedrag
over te maken op banknummer:
NL12RABO0146215796
t.n.v. De Letter.
Vergeet niet uw naam en adres te
vermelden!
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autobedrijf
tankstation
auto in- en verkoop
reparatie
schadeherstel
autorecycling
Rudi Welgraven
Spanjaardsdijk 96
7434 RT Lettele
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APK keuren
zonder afspraak van
8.30 tot 12.00 uur
op afspraak van
13.00 tot 17.00 uur

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

