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Hoe kunnen we kinderopvang in Lettele behouden?
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Een van de vele verrassende gezichten van de Lettelse revue. Dat maakt de revue al 35 jaar zo bijzonder.

Jong in Lettele

Deze De Letter heeft weer voor elk wat 
wils, met speciale aandacht voor wat jong 
Lettele leuk vindt. Lettelse jongeren zijn 
kampioenen feestjes bouwen, of wedstrij-
den organiseren of spektakel maken. Dat 
is één kant van de medaille. Toen ik sprak 
met de bestuurders van de JOL viel het me 
op dat het niet alleen gaat om de LOL. Er 
zit een serieuze ondertoon in. ‘We moeten 
het niet moeilijker maken dan dat het is’, 
roepen ze dan. Maar ondertussen wordt er 
wel nagedacht over de leefbaarheid van het 
dorp, over onderlinge verbondenheid en het 
nemen van verantwoordelijkheid. Al doen 
ze daar dan weer niet moeilijker over dan 
strikt noodzakelijk.
De bestuurders van nu ontgroeien hun 
categorie. Het zijn inmiddels oudere 
jongeren en zij vinden dat het tijd is om 
op zoek te gaan naar jongere bestuurders 
die hun stokje willen overnemen. Ik maak 
gebruik van deze kolom om hen een handje 
te helpen. Loopt er ergens een jonge jongere 
bij u om het huis? Een hij/zij van een jaar 
of 16, 17, 18? Houd die ook van feestjes 
bouwen, wedstrijden organiseren en spek-
takel maken? Een beetje aanmoediging 
kan wonderen doen. Bestuurslid zijn bij de 
JOL is leuk, leerzaam en staat ook nog eens 
goed op je cv.

Zo kan die wel weer
Bij het lezen van de bijdrage van het Lettels 
Archief schoot ik even in de lach. Zo zeg, in 
1981 konden ze er ook wat van. Het stukje 
onder ‘Zo kan die wel weer’ liegt er niet 
om. Geen idee waar het over gaat, maar de 
schrijver neemt geen blad voor de mond. 
Het lijkt wel een voorloper van Twitter en 
Facebook, zo ongezouten. 
Hmmm… ik geloof niet dat we dat vandaag 
de dag in De Letter nog zo zouden doen. 
Ieder zijn mening, maar als er een mening 
gegeven wordt, gaan we dat doen zoals het 
hoort: hoor en wederhoor en met respect 
voor elkaars standpunt. Dat wilde ik toch 
maar even zeggen.

Namens de redactie,
Wilma Schepers, hoofdredacteur
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Aanvulling op het artikel ‘Naar 
de Koerkamp’ in nummer 38-3: 
de twee kinderen ‘Obdeijn’ op de 
foto zijn Peter Obdeijn en  Dinie 
Oosterwijk.
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Kinderwerk, Tienerwerk, De Secl... Lettele houdt van het organiseren van activitei-

ten. Gewoon, gezellig, samen iets doen en een feestje bouwen. Waar zijn de jongeren? 

Ofwel, waar is de JOL, de Jongeren Organisatie Lettele? Vijf jaar geleden leek er een 

eind te zijn gekomen aan de JOL, maar vandaag de dag is de JOL weer springlevend.

anders en de JOL bloedde dood. 
Ons eerste nieuwe initiatief was het organiseren 
van een feestje. Dat was geslaagd en zo kwamen 
we op de gedachte om de JOL nieuw leven in te 
blazen.’ Arjen: ‘We zijn maar eens gaan praten met 
oud-bestuurders, die hadden nog wel wat tips voor 
ons en ook nog een potje met geld. Alfons Spikker 
deed ook mee. Bij hem organiseren we evenemen-
ten en hij helpt met voorfinancieren. Zolang hij en 
wij er iets aan overhouden, is het een mooie samen-
werking. ’

Smeltpot
Over hoeveel jongeren hebben we het in Lettele? En 
wat organiseren jullie?
Arjen: ‘Als we een evenement organiseren zijn er 
rond de 100 man. We kennen elkaar allemaal en 
het leuke is dat de contacten veel meer door elkaar 
gaan lopen. Het is niet meer zo dat je alleen je eigen 
vriendengroep kent en een leeftijdsgroep erboven 
en eronder. Lettele is een smeltpot geworden en er 
haken ook jongeren van buiten Lettele aan.’
Kevin: ‘We beginnen het seizoen met “een kleintje 
kermis”. Op de donderdagavond voor de Karmse 
bouwen we een klein feestje. En daar komen niet 
alleen de jongeren, je ziet er genoeg vijftigers. Door 
het jaar heen organiseren we bij Spikker een beach-
party, het oktoberfest en SinterKerst & Nieuw. Heel 
erg leuk is de barcompetitie. Groepjes krijgen een 
klein budget voor aankleding en een artiest. Wie 
het leukste feestje bouwt, wint de competitie. De 

Wie kent de JOL niet? Maar wat dóét de JOL eigen-
lijk? Kort door de bocht: feestvieren. In een wat lan-
gere bocht kun je zeggen: ervoor zorgen dat jonge-
ren in Lettele van 16 jaar tot zolang-je-je-jong-voelt 
contact houden met elkaar en het gezellig hebben. 
Lettele heeft een lange traditie van vriendengroe-
pen en zolang kinderen en tieners nog naar school 
gaan, hebben de vrienden een vanzelfsprekende 
band, omdat ze bij elkaar in de klas zitten of samen 
naar Deventer fietsen. Na het eindexamen waaie-
ren de jongeren uit, ze gaan naar vervolgopleidin-
gen en op kamers. Wat is er leuker dan elkaar wel te 
blijven ontmoeten en samen uit te gaan?

Aan de wieg van de nieuwe JOL
Ik spreek met Kevin Daggenvoorde en Arjen Dag-
genvoorde, beiden lid van het bestuur van de JOL. 
Ze hebben samen aan de wieg gestaan van ‘de 
nieuwe JOL’.  Kevin: ‘Vijf jaar geleden was de JOL 
ter ziele. Het was de vorige bestuurders niet gelukt 
om opvolgers te vinden. Ikzelf ben toen ook nog ge-
vraagd voor het bestuur, maar ik zat net voor mijn 
eindexamen. Waarom ze niemand enthousiast ge-
kregen hebben voor het bestuur, weten wij niet. 
Het zal de tijdgeest zijn geweest. Maar het was niet 

Van kleintje kermis tot barcompetitie

De JOL: voor zolang-je-
je-jong-voelt 

DOOR WILMA SCHEPERS

‘Een  succesvol georganiseerd 
evenement geeft een kick.’



   NUMMER 4 • MAART 2019 •  • 5

Bestuursleden van de JOL 

Kevin Daggenvoorde

Arjen Daggenvoorde

Marleen te Boekhorst

Sven Spikker

Dave Beltman

prijsuitreiking zelf is natuurlijk een feestje op zich.’ 
Arjen: ‘In de zomermaanden organiseren we vooral 
bussen om samen naar tentfeesten in de buurt te 
gaan. Een bus is natuurlijk niet altijd nodig, soms 
kun je ook op de fiets.’

Hoe houden jullie contact met jullie achterban?
Kevin: ‘Facebook. De social media gaan zo snel, als 
we wat willen organiseren is dat zo bekend. Men-
sen hoeven ook geen lid te zijn van de JOL. Je kunt 
ons gewoon volgen op Facebook en aanhaken als je 
zin hebt. 

Niet handig
De ‘jongeren’ vormen wel een bijzondere leeftijds-
groep. Vanaf 16 jaar… en dat terwijl je pas mag 
drinken als je 18 bent. Lastig?
Arjen: ‘Dat is niet handig, die regel. Maar we letten 
er wel op en we proberen het ook makkelijk te ma-
ken door een colaatje niet duurder te laten zijn dan 
een biertje. We zitten in een overgangstijd. In een 
gezin met drie kinderen mocht de oudste al op zijn 
zestiende drinken. Ga als ouders dan maar eens 
de twee jongsten tot hun achttiende laten wach-
ten. Je kunt alleen maar zeggen “mag niet van de 
overheid” en da’s niet het allerbeste argument. Het 
heeft gewoon nog even tijd nodig.
Ik ga ook niet zeggen dat er nooit wat gebeurt, maar 
in het algemeen gaat het goed. We kunnen ook aan-
tonen dat we ons best doen, bijvoorbeeld door ge-
kleurde armbandjes uit te delen.’
Kevin: ‘Toch heeft het wel een gat geslagen. Het tie-
nerwerk in Lettele is tot 16 jaar. Het lijkt erop dat 
de tieners niet automatisch de stap naar de JOL 
maken. Dat was vroeger vanzelfsprekender.’

Verjonging van het bestuur 
Arjen: ‘Daarom willen we nu ook een verjonging 
van het bestuur. In het bestuur zitten vooral de “ou-
dere jongeren”. Wij zijn ondertussen alweer 26 en 
hebben onze beste tijd gehad. Gelukkig is Marleen 
te Boekhorst er sinds kort bij. Zij is 21. Nog beter 
zou zijn als de “jongste jongeren” bij het bestuur 
zouden aanhaken. Die maken makkelijker contact 
met die leeftijdsgroep. Dus bij dezen een oproep 
aan de jongste jongeren om zich te melden! In het 
bestuur zitten is leuk. Het is gezellig, leerzaam en 
het geeft een kick als je een succesvol evenement 
hebt georganiseerd.’
Kevin: ‘Af en toe zijn we ook serieus. Toen Plaat-
selijk Belang laatst een avond over de dorpsvisie 
hield, zijn we daar naartoe gegaan. Wij vangen op 
wat er leeft onder de jongeren, bijvoorbeeld het 
gebrek aan woonruimte in Lettele. Dan proberen 
we op zo’n avond wel het belang van de jeugd van 
Lettele te verwoorden.’  
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Een mooi stukje journalistiek

Het archief van ‘De Letter’
Wil je een archief levend houden en niet alleen een keu-

rige maar ‘dode’ verzameling maken van boeken, tijd-

schriften, foto’s, etc., dan moet je het archief makkelijk 

toegankelijk maken. Alleen door te laten zien wat je be-

waart, kun je belangstelling wekken voor al die mooie 

historische materialen.

Een moderne manier om een verzame-
ling toegankelijk te maken is het digita-
liseren en op internet zetten van deze 
archieven. Het digitaliseren van De 
Letter is hier een mooi voorbeeld van. 
Dit digitaliseren van De Letter is sneller 
gezegd en geschreven dan gedaan. 
De uitvoering neemt nogal wat tijd in 
beslag. Dankzij de MultiCopier (fotoko-
pieerapparaten die alles kunnen) kun je 
een tijdschrift kopiëren. Maar dan moet 
je alle pagina’s weer op volgorde zetten 
met een computerprogramma. In het 
begin heeft Irene Kleine Koerkamp ons 
daarbij geholpen. Waarvoor onze har-
telijke dank. Nu werken wij er zelf aan 
verder en zo groeit het digitale archief 
van De Letter. 

De eerste uitgave
De eerste uitgave van De Letter zag 
het licht in september 1981. Op deze 
pagina kun je het voorwoord lezen van 
deze eerste uitgave. ‘Een voorzichtig 
begin kan geen kwaad’ staat hierin, 
maar als je het eerste en de daarop 
volgende nummers doorleest, sta je 
versteld van de humor en de recht-voor-
z’n-raap-taal die gebruikt wordt. Een 
voorbeeld hiervan is al te lezen in nr. 2. 
Er is gelijk al iemand die zijn baan bij de 
redactie eraan geeft, omdat hij zich niet 
serieus genomen voelt. Ook de redenen 
waarom een touwtrekteam niet mee 
mocht doen tijdens de kermis, wordt 
met woord en weerwoord uit de doeken 
gedaan. Het was toen denk best serieus. 

Nu kun je smakelijk om alle misver-
standen lachen.
En wat te denken van het commentaar 
van een lezeres op de redactie, van-
wege de manier waarop deze in haar 
‘machtspositie’ omgaat  met de kritiek 
van een lezer. Ik weet alleen niet of 
zij (RJ) toen al getrouwd was met de 
hoofdredacteur (CT) en dit zo voorop 
geplande kritiek was of niet. Een prach-
tig stukje journalistiek vind ik het wel. 
Dat is genieten. 
Bij het kopiëren  kwam ik ook nog een 
mooie advertentie tegen. – Te koop: 
een vijfpersoonskippenhok. Een niet 
bedoelde kwantificering, maar wel 
humoristisch. En dan het verhaal over 
de ‘plasputties’ bij de sportkeuring van 
de handbaldames.

De Gezusters Stekkum/Nietzonet
En dan als laatste voorbeeld ‘De Gezus-
ters Stekkum/Nietzonet’. Op de laatste 
bladzij van De Letter geven zij hun visie 

op actuele gebeurtenissen en hun alle-
daagse beslommeringen, geschreven 
in het Sallands dialect. Kostelijk om dit 
weer te lezen. Alleen zit ik nog met de 
vraag: wie waren de dames die achter 
deze schuilnamen verborgen gingen?

To The Point
Er was nog een voorloper van De Letter, 
onder de naam ‘To The Point’. Helaas 
hebben we daar niets van in het archief. 
Dus bij dezen: wie kent dit tijdschrift 
en, belangrijker, wie heeft nog een of 
meer exemplaren? Het zou mooi zijn 
om deze collectie toe te kunnen voegen 
aan het archief. Hetzij als papieren, 
hetzij in digitale vorm.  

Tot slot… 
Ik ben nog steeds bezig met het digita-
liseren van alle jaargangen vanaf 1981. 
De eerste jaargangen staan op de site 
van het archief.  Veel leesplezier.
Hier nog een mooi voorproefje:

DOOR BEN VERWOOLDE
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Wist u dat...
• de tussenwand in de sportzaal inmiddels is vervangen;
• wij de vrijwilligers die eraan hebben gewerkt daarvoor hartelijk 

danken;
• 14 maart de CDA-gedeputeerde en enkele CDA raads- en bestuurs-

leden De Spil komen bezoeken;
• in verband met de toegenomen activiteiten in het Kulturhus het 

opbergprobleem ook toeneemt;
• iedereen die een ruimte huurt, deze nadien weer in de aangetrof-

fen staat dient achter te laten;
• de schaats van Carlijn binnenkort zijn laatste rondje zal afleggen.

Kulturhus De Spil:
Ruimte voor nieuwe activiteiten
Er gebeurt al heel veel in De Spil. Het 
aantal activiteiten is het laatste jaar flink 
toegenomen. Zo vinden er op maandag al 
diverse muziekactiviteiten plaats en in-
middels is het koor zo sterk uitgebreid dat 
de deelnemers niet meer in De Oostermaet 
passen en nu gaan oefenen in de Huska-
mer. Ook het handwerkcafé heeft veel 
nieuwe deelnemers, de Yoga denkt aan 
een tweede groep, de bso is bijna dagelijks 
aanwezig en de ouderen van de dagbe-
steding zijn er sinds kort op twee dagen. 
Toch hebben we nog ruimte voor nieuwe 
activiteiten. Wij zien dat met name voor 
de jeugd en op cultureel gebied nog weinig 

activiteiten plaatsvinden. Het Kulturhus 
wil graag ruimte bieden voor bijvoorbeeld 
een tienercafé, een muziekclubje, een 
filmavond of dergelijke activiteiten. Bij 
culturele activiteiten voor volwassenen 
kun je denken aan een lezingencyclus 
door Lettelenaren die vertellen over hun 
werk of hobby, aan schrijvers die over hun 
werk vertellen of aan een avond rondom 
een speciale film. Ook is al eens het idee 
geopperd voor een Tour de France-café met 
een wedstrijdpool.

Wij hebben een mooie plek, wie pakt de 
handschoen op en organiseert iets leuks?

Lente-actie
Muntenverkoop
Op drukke momenten blijkt de capaciteit 
van de bar tegen zijn maximum te lopen. 
Om dit probleem te tackelen is besloten 
om op die momenten over te gaan op 
betaling met munten. Deze munten zijn 
ook op ieder ander tijdstip te kopen en in 
te wisselen, naast de andere betalingsmo-
gelijkheden.

De Spil wil het gebruik van de munten 
stimuleren, daarom ter introductie: 

11 munten voor de prijs van 10

De actie loopt van 15 t/m 31 maart.

Sinds de opening van het Kulturhus De 
Spil in oktober 2016 geeft yogadocente 
Olivia Somer uit Lettele yogales in De 
Spil. Sinds januari 2017 zijn deze lessen 
wekelijks te volgen op de dinsdagavond. 
Een enthousiaste groep Lettelenaren 
komt iedere week trouw naar de yogales. 
Tijdens de les doen we een warming-up 
met muziek, gevolgd door verschillende 
oefeningen waarbij het hele lichaam 
gebruikt wordt. De les wordt altijd afge-
sloten met een diepe ontspanning. Er is 
aandacht voor ademhaling, bewustzijn 
van het lichaam en loslaten van gedach-
ten.

Yoga is een unieke manier om je lichaam 
te versterken en te ontspannen. Door de 
lessen te volgen, voel je je energieker en 
vrolijker. 

Enkele reacties van de Lettelse cursisten:
‘Heel fijn om anderhalf uur lang je gedach-
ten uit te zetten. Loslaten en weer vullen 
met rust.’
‘Ontspannen, alles is goed, rust, minder 
rugklachten, het gaat steeds soepeler na 
twee jaar. ‘Dinsdagavond yoga bij de Spil 
mis ik niet graag. Gezelligheid.’
‘Yoga is voor mij een moment voor mijzelf 
van rust, ontspanning, positiviteit, 
heerlijke nachtrust. Ik slaap heerlijk na de 
yogales.’
‘Met je volle aandacht de oefeningen doen 
en daarbij alles om je heen vergeten dat 
is heerlijk. ‘De oefeningen zijn eenvoudig 
en naar eigen fysieke mogelijkheden uit te 
voeren. Olivia probeert iedereen zo goed 
mogelijk te helpen. De les van 1,5 uur vliegt 
voorbij. Iedere keer ga ik weer blij, tevre-
den en ontspannen naar huis.’

Ouderen
In oktober jongstleden heeft Olivia de 
ouderen van de dagbesteding verteld over 
wat zij doet en welke yoga-oefeningen je 
helpen om je op oudere leeftijd beter te 
voelen. De mensen vonden het interessant 
en ontspannend. Een deelnemer voelde zich 
zelfs erg veel beter na deze ‘les’ en wil graag 
persoonlijke begeleiding van Olivia. Olivia 

Yoga in De Spil 

gebruikt de yoga ook in haar coachingswerk 
en bij haar dromenanalyses.

Informatie
Iedereen is welkom: beginners, gevorder-
den, mannen, vrouwen, jong en oud! 
De lessen zijn op dinsdagavond van 19:30-
21:00 uur. Binnenkort start er een groep 
op woensdagochtend van 9:30-11:00 uur. 
Instromen kan altijd. Meer informatie en 
contact via W: oliviasomer.com.
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Op de bijeenkomst is uitgebreid gesproken 
over de inhoud van het plan en de bete-
kenis daarvan voor het dorp en de naaste 
bewoners. Drie onderwerpen sprongen 
eruit: de speelvoorzieningen, de open plek 
en de toegang tot het bos.

De speelvoorzieningen
De speelvoorzieningen voor de kleinste 
kinderen worden positief gewaardeerd. Er 
zijn ook twijfels en zorgen:
• wie houdt toezicht op de kinderen?
• wie is aanspreekbaar als de kinderen 

overlast veroorzaken?
Als Spilbestuur gaan we ervan uit dat de 
speelplaats open toegankelijk is voor de 
kinderen. Ouders geven hun kinderen toe-
stemming om zelfstandig in het speelbos te 
gaan spelen en zijn daarmee verantwoor-
delijk. We gaan ervan uit dat hele jonge 
kinderen door ouders of andere volwasse-
nen begeleid worden. De speelelementen 
zijn eenvoudig en natuurlijk en brengen 
weinig of geen speelrisico met zich mee.
Overal waar kinderen spelen, kunnen kinde-
ren meer of minder overlast veroorzaken. 
Het Spilbestuur gaat ervan uit dat we als 
omstanders bereid zijn kinderen aan te 
spreken op overlastgevend gedrag.

De open plek 
Er is uitgebreid gesproken over de open 
plek in het bos. Ooit was het plan er een 
theater te maken. Nu het theater geen 
doorgang vindt, wil het Spilbestuur de 
open plek in stand houden voor inciden-
tele activiteiten waarvoor zo nodig een 
vergunning gevraagd moet worden bij de 
gemeente (grote activiteit) of die bij de 
gemeente gemeld moeten worden (kleine 
activiteit). Tijdens de bijeenkomst werden 
bezwaren geuit, vooral vanuit de  vrees 
voor overlast door grote groepen bezoe-
kers of  hangjongeren.

Het Spilbestuur kan op dit moment niet 
inschatten hoe intensief de open plek in 
het Spilbos gebruikt zal worden. We zullen 
dit goed in de gaten moeten houden en 
daarvoor wil het bestuur graag samenwer-
ken met de naaste buren. Daarvoor doet 
het bestuur voorstellen (zie verderop). In 
ieder geval komt er bij de open plek een 

Verslag van de informatiebijeenkomst op 13 februari 2019
Het Spilbos - hoe staat het ervoor

bord met een toelichting waarvoor de plek 
bedoeld is, wat er kan en niet kan en waar 
contact gezocht kan worden voor meer 
informatie of klachten over het gebruik. 

Toegang tot Spilbos en Oostermaet
IJssellandschap verlegt de toegang tot 
het Oostermaet voor bezoekers naar de 
parkeerplaats van De Spil. Daarmee hopen 
we de grootste stroom bezoekers via die 
weg het bos in te leiden. 

Overleg met de naaste buren
Als bestuur hebben we gehoord dat (moge-
lijke) overlast het grootste bezwaar is van 
buurtbewoners tegen extra activiteiten en 
evenementen in het Spilbos. 
Goed overleg met de buren zien we als 

beste mogelijkheid om mogelijke overlast 
voor te zijn en tegen te gaan. Daarvoor 
hebben wij inmiddels de buurt een voor-
stel gedaan.

Voortgang project
De Spil gaat het plan zoals we dat gepre-
senteerd hebben verder uitvoeren. Daar 
zullen we ook voortgang in moeten maken, 
de subsidiegevers hebben als voorwaarde 
gesteld dat het project voor 1 juli a.s. afge-
rond moet zijn. Concreet zal de komende 
maanden gewerkt worden aan:
• het maken van de speeltoestellen;
• aanleggen van de bospaden;
• beplanting;
• plaatsen duiker.

Fitness in De Spil: nieuwe toestellen
Sinds februari 2018 kan er dagelijks gefitnesst worden in De Spil van 7:00 uur ’s morgens 
tot 11:00 uur ’s avonds, behalve als er fysiotherapie is. Het aantal abonnementhouders is 
sindsdien meer dan verdubbeld.

De toegenomen belangstelling heeft ons doen besluiten een aantal toestellen te vervangen 
en nieuwe aan te schaffen. In overleg met fysiotherapeut Jeroen Daggenvoorde zijn een 
crosstrainer en een roeitrainer vervangen en is er een Lat Pulldown/Vertical Row aange-
schaft. Met dit toestel kunnen zowel de rompspieren, als de beenspieren worden geoefend. 
Verder is nu een groot aantal gewichten en halters beschikbaar. Ook is het trilapparaat 
vervangen.

Kom vrijblijvend een kijkje nemen bij de fitness op vrijdagmorgen. Onder leiding van Fysio-
therapeut Jeroen Daggenvoorde kun je dan kennismaken met Fitness De Spil en de diverse 
fitnesstoestellen. Voor meer informatie zie: lettele.nl/fitness-de-spil
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Ondanks dat de natuur al laat zien zin in het 
voorjaar te hebben, duurt het toch nog even 
voordat we Pasen gaan vieren. Dit jaar valt 
eerste paasdag op zondag 21 april, de perfec-
te dag om te beginnen met een paasontbijt 
en af te sluiten met een paasvuur.

Het paasvuur in Lettele staat altijd voor een 
bult schik, een bult muziek, een bult mensen, 
een bult gezelligheid en natuurlijk… een 
vuurbult. Het hoort er allemaal bij! 

Lettele is een dorp van tradities en een van 
die tradities is dat de Lettelenaar van het 
jaar de bult mag ontsteken. En laten we dit 
jaar nou iemand hebben die ervaring heeft 
met vlammen. Carlijn zette door haar gouden 
medaille het dorp al eerder in vuur en vlam 
en wat is er nou mooier dan ‘de bult’ te ont-
steken met olympisch vuur. Wij hopen dat 

Paasvuur Lettele
Carlijn een gaatje kan vinden in haar schema 
om het feest te laten ontbranden.

Maar voor velen is een bult vuur niet 
voldoende om een vurige avond te hebben. 
Speciaal voor die mensen hebben we ook 
dit jaar weer een feesttent vol met muziek, 
enthousiaste mensen achter de bar en een 
grote pan op het vuur waarin allerlei lek-
kernijen worden klaargemaakt. Want laten 
we eerlijk zijn. Een bult eieren eten is leuk, 
maar een bult zien branden met muziek op 
de achtergrond en een drankje in de hand is 
misschien nog wel net even iets leuker. Dat 
het een eeuwenoude traditie is, wat voor 
vruchtbaarheid zou moeten zorgen, laten we 
even voor wat het is. Maar geef gerust uw 
eigen invulling hieraan.

Programma
De muziek wordt dit jaar verzorgd door de 
band Blue Mondays dat belooft dus wat voor 
tweede paasdag. Al is dat natuurlijk een zorg 
voor later.
Maar voordat we gaan vlammen, verzamelen 
we bij de kerk. Kinderen die het leuk vinden 
kunnen van daaruit met lampionnen richting 
het paasvuur lopen. Natuurlijk mogen ze hun 
ouders meenemen als die dat graag willen. 

Wanneer de vrolijke stoet gearriveerd is, zal 
de bult ontstoken worden en kan het feest 
beginnen. We vertrekken om 19:45 uur, dus 
wees op tijd. 
Tot die tijd is er nog genoeg te doen, maar zet 
hem vast met rood in de agenda. Het paas-
vuur 2019, daar moet je bij geweest zijn!

We hebben natuurlijk een bult hout nodig, 
dus kom al uw schone snoeiafval brengen op 
de Lettelse Enk. Omdat het terrein afgeslo-
ten is met hekken, is het wel nodig om even 
van tevoren te bellen: (0570) 543 183 of (06) 
28 147 625 (Jan Spikker). 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.

Activiteit van CupL
Ontsnap op 29 maart
Zoals het onderwerp van dit 
bericht al aangeeft: ga je met 
ons mee ontsnappen? Nee, niet 
uit de werkelijkheid, maar… 
uit een escaperoom. We laten 
ons op 29 maart opsluiten in 
een escaperoom in Deventer. 
Aan ons dan de taak om door 
middel van het oplossen van 
verschillende opdrachten en 
goed samenwerken binnen de 
tijd te ontsnappen. Dat moet 
ons lukken toch? 

Escaperoom
Als je al eerder een escaperoom 
hebt gezocht in Deventer: we 
hebben drie kamers geboekt 
(Agathe, Studentenlab en Art 
Escape). Kijk voor meer infor-

matie op escaperoomdeventer.
nl. Omdat de kamers een maxi-
maal aantal bezoekers hebben, 
hebben wij ook een maximaal 
aantal personen die met ons 
mee kunnen: 30. De kosten zijn 
€ 10,– voor leden en €15,– voor 
niet-leden. Dit is inclusief kof-
fie/thee/drankje en wat lekkers. 
We vertrekken rond 20.00 uur in 
Lettele. Als je je hebt opgege-
ven, ontvang je later een mail 
met extra informatie.

Geef je vóór dinsdag 26 maart 
op door een mail te sturen aan 
damescupl@gmail.com of je 
aan te melden bij één van de 
bestuursleden. Suzanne, Tia, 
Thea, Anja en Heleen

Wat is CupL
CupL is de Lettelse damessoci-
eteit: een gezelligheidsvereni-
ging voor vrouwen vanaf 21 jaar 
en (veel) ouder, die graag andere 
vrouwen uit het dorp willen 
ontmoeten om samen leuke din-
gen te doen. Zo’n vier keer per 
jaar organiseren we iets leuks 
en soms zijn er ook ’tussen-
doortjes’ of spontane acties. Lid 
worden van CupL kost maar 
20 euro per jaar. Neem voor 
meer informatie contact op via 
damescupl@gmail.com.

Géén
Koningsdag 
in Lettele
Tot onze grote spijt moeten we 
mededelen dat wij dit jaar op de 
verjaardag van onze koning Wil-
lem niets zullen organiseren.
Afgelopen jaren liep de animo 
voor dit feest in Lettele lang-
zaam terug, en hierdoor zijn we 
tot de conclusie gekomen dat 
we het dit jaar overslaan.

Maar wij zijn de SECL en wij 
houden van een feestje. Dus 
heeft u ideeën waar wij nog 
nooit aan hebben gedacht om 
dit feest toch te laten slagen in 
Lettele, wij staan er voor open.
E: info@secl.nl.
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35 keer Lettelse Revue

TUULK!

De spelers hebben gruwelijk last van dromen en nachtmerries over 

de revue. We noemen dat PRS: Post Revue Stress. Hoe is dat bij u?

De afgelopen weken heb ik merkwaardige verhalen voorbij horen 

komen. Ik besef dat het nog maar het topje van de ijsberg zal zijn. 

Erover praten en erover schrijven schijnt te helpen. Schrijf het van 

je af. Nou, hierbij dan!

Onrustig
Haan Leo zet nog regelmatig zijn 
machtige borst op om zijn TUULK! 
nogmaals ten gehore te brengen. Het is 
daardoor al wekenlang onrustig in de 
buurt rond de Butersdijk. Is er al een 
jager gesignaleerd?
En het lukt de jonge haan Koen nog 
niet om de Bosrand wakker te houden 
met zijn bescheiden hanengekraai. Tot 
zijn eigen frustratie. 
Het monster van de Linderveldplas 
ligt weer te loeren op de bodem van de 
plas. Kom maar niet in de buurt!
Regelmatig vraagt nog iemand om 
nu toch eindelijk het geheim van de 

goochelact te onthullen of te vertellen 
waar het briefje van Ronald Koeman 
is gebleven dat uit het museum is 
gestolen. 

AIVD
Wie van u heeft #148 besteld bij onze 
Chinees aan de Holterweg en werd 
niet-begrijpend aangestaard? 
In de winkel van Ronald wordt druk 
gespeculeerd of Gerard en Ria hun 
date een vervolg hebben gegeven. Of 
draait Ria nog steeds rond in de acht-
baan in Hellendoorn? 
Bent u al aan de deur benaderd voor 
het afnemen van groene stroom? Dan 

kijk je toch wat angstig om de deur of 
Uncle Fester eraan komt.
Durft u nog naar een kledingwinkel 
in Deventer of Raalte te gaan om een 
bontjas te bestellen? 
Zag ik het goed? Wat gebeurt daar bij 
de volkstuintjes? Is daar iemand uit 
Schakelaar bezig of is het de AIVD die 
nogmaals een diepgravend onderzoek 
instelt?
En ja, met deze fraaie lentetempera-
turen krijg je toch de neiging om met 
vrienden of vriendinnen in een zwem-
bad lekker te dobberen?

Sudderen
Of je wilt of niet: de Lettelse revue 
blijft nog wel even in onze gedachten 
na sudderen.
En dat is ook de bedoeling. Zo heeft 
de revue je toch weer de winter door 
geholpen. TUULK!
Toch hopen we dat de rust binnenkort 
wederkeert in ons mooie Lettele en 
onze mooie Sallandse omgeving. Die 
rust is nodig om de accu’s weer op te 
laden, ideeën te verzamelen en na de 
zomer weer aan de slag te gaan met de 
zesendertigste Lettelse revue! 

DOOR  WIJ VAN DE LETTELSE REVUE

Goedgoan en 
weerkomm’n. 
Voorlopig nog 
gin hoast bie!
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Waarom kiezen voor SOLAR2ENJOY

• Aangesloten bij Holland Solar (branchevereniging)
• 
• Alles in eigen beheer
• Adviseur uit de buurt
• Snelle levertijd
• 
• 
• 12 jaar productgarantie op de panelen
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 24 uurs monitoring
• 48 uurs storings-service
• 

Opbrengst zonnepanelen 
monitoren

Nadat alles netjes is aangelegd 

speciale app 

phone

tablet.

BEL OF MAIL VOOR EEN GEHEEL VRIJBLIJVEND GESPREK

tel.: 06-13022850
e-mail: 
website: 

Uw adviseur

Lettele

ENERGIE NEUTRAAL WONEN. ENERGIE VAN DE TOEKOMST!

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
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Aan de slag met thema’s uit de dorpsvisie
De nieuwe dorpsvisie van 
Lettele is nog niet gelanceerd, 
maar er zijn al werkgroepen 
actief die voortgekomen zijn uit 
de verschillende bijeenkomsten 
van afgelopen jaar. Deze werk-
groepen zijn gevormd rond zes 
thema’s: 1) wonen, 2) woonzorg, 
3) bedrijvigheid, 4) energie, 5) 
festival en 6) fiets en voetpaden.

De werkgroepen zijn enthousiast 
aan de slag gegaan en de meeste 

kunnen nog wel wat versterking 
gebruiken. Hieronder zullen we 
de werkgroepen en hun leden 
opsommen. Mocht je geïnteres-
seerd zijn in het thema, vragen 
of suggesties voor de werkgroep 
hebben of zelf actief aan de slag 
willen met de werkgroep, dan 
kan je contact opnemen met een 
van de werkgroepleden of met 
Plaatselijk Belang. 
De taken en opdrachten van 
de werkgroepen zullen nader 

toegelicht worden tijdens de 
jaarvergadering en in de dorpsvi-
sie die tijdens de jaarvergade-
ring uitgereikt zal worden aan 
de leden. 

• Werkgroep Wonen 
Ron Oosterwijk, Tom Meije-
rink, Floor Zandbelt, Gerard 
Gerritsen, Rene Oosterwijk

• Werkgroep Woonzorg 
Christian Selk, Maria 
Aarnink, Oldrik Bulthuis

• Werkgroep Bedrijvigheid 
Mark Timmermans, Guus 
Huis in ‘t Veld

• Werkgroep Energie 
Jeroen Leuvenink, Harry ter 
Beek

• Werkgroep Festival 
Twan Munster, Mark te 
Boekhorst, Rene Ruiter

• Werkgroep Fiets- en voetpaden 
Henk Haverkamp, Jack 
Weener, Willy Daggenvoorde

Jaarvergadering Plaatselijk Belang dinsdag 26 maart 
Wij hopen u ook dit jaar weer van harte welkom te heten op de Jaar-
vergadering van Plaatselijk Belang. Het afgelopen jaar is er weer veel 
gebeurd en hard gewerkt aan een blik op de toekomst van Lettele. 
Tijdens het jaarverslag zullen we hierop terugblikken. 
Na de pauze zal Barbara Jansen van de Stichting Doorpakken Salland 
ons meenemen in een inspirerend verhaal over hoe initiatieven van 
bewoners verder gebracht kunnen worden onder het motto ‘Niet 
afwachten, maar doorpakken!’

De Stichting Doorpakken Salland is in het leven geroepen om alle 
ideeën die bijdragen aan welvaart en welzijn en dus aan leefbaarheid 
in Salland te ondersteunen met haar brede netwerk door middel van 
coaching, publiciteit en eventueel ook geld. Barbara Jansen zal Lettele 
ongetwijfeld ook tips en adviezen meegeven om de plannen uit de 
dorpsvisie verder te verwezenlijken. Wees erbij, want het beloofd 
inspirerend te worden!
Komt allen: 26 maart, 20:00 uur in De Koerkamp.

Hondenpoep
Hondenbezitter heeft schijt aan poep
De afgelopen weken is de discussie over de 
hondenpoep opgelaaid. De eerste berichten 
kwamen van de Locatieraad van de Nicolaas-
kerk in een open brief op Lettele.nl en aan 
de redactie van De Letter. De Locatieraad 
schrijft: ‘Regelmatig komen wij tegen dat er 
hondenpoep ligt op het pad naar het kerkhof 
en het grasveld dat ernaast ligt. Dit wil je 
eigenlijk niet zien, als mensen tijdens de 
begrafenis  worden verrast met hondenpoep 
aan de schoenen. Dat is niet wenselijk en ook 
erg vies. Laten wij ons dorp schoonhouden, 
zodat je ongestoord kunt wandelen. Daarom 
vragen u als hondenbezitters de uitwerpse-
len netjes op te ruimen zoals het hoort.’ 

Ook de bewoners van De Kapelweide zijn het 
beu. Henk Haverkamp, die zich opgeworpen 
heeft als woordvoerder voor zijn buurt, 
schrijft aan De Letter: ‘In de  verordening 
over het hondenpoepbeleid van de gemeente 
staat: “Iedereen die zijn hond uitlaat heeft 

altijd een schepje en/of een zakje bij zich. 
Hondenbezitters moeten hondenpoep zelf 
opruimen.” 

D(r)olle oplossingen
Waar laat je de hondenpoep dan? Henk heeft 
suggesties: ‘In de verordening staat ook dat 
de gemeente zorg draagt voor afvalbakken. 
We hebben gekeken waar in Lettele afval-
bakken staan die door de gemeente worden 
leeggemaakt. Deze afvalbakken staan: bij de 

stoelendans aan de sportweg, bij de speel-
plaats Korenkamp 1, bij speelplaats op de 
Bosrand, bij de fontein in de kern van Lettele 
en bij het bruggetje bij de dierenweide. Maar, 
je kunt het ook in je eigen afvalbak gooien. 
De groene container kun je elke twee weken 
laten legen.’
Henk beschrijft een andere oplossing: in de 
eigen tuin een met balken afgeschermde plek 
maken met daarin houtsnippers. Bijna ieder-
een in Lettele heeft ruimte genoeg in de eigen 
tuin om een plekje voor de hond te maken om 
te poepen.
Henk merkt ook op dat loslopende honden 
die besmet zijn met de parasiet Neospora 
koeien kunnen besmetten die dan vervolgens 
hun ongeboren kalf verwerpen.

Naschrift van de redactie: plastic zakjes 
mogen niet in de groencontainer. Bij de 
supermarkt zijn kleine zakjes te krijgen van 
afbreekbaar plastic, die wel in de groencon-
tainer mogen.
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Sinds 2017 biedt Dreamzzz in Lettele voorschool-

se opvang, buitenschoolse opvang en peuterspe-

len aan voor kinderen van 2 t/m 13 jaar in de Sanc-

ta Maria. In 2018 is dit uitgebreid met dagopvang 

voor kinderen van 0 t/m 4 jaar. De buitenschoolse 

opvang zit sindsdien in de Spil. Wij als ouders zijn 

er hartstikke blij mee. Nu dreigen er over een paar 

maanden te weinig kinderen te zijn…

Vraag van de oudercommissie

Hoe kunnen we kinder-
opvang in Lettele
behouden?

DOOR TESSA KOERKAMP, JANINE KLEIN TEESELINK, MARJOLEIN DE JONG

‘Kleinschaligheid maakt de 
lijnen met de ouders kort.’

 Als leden van de oudercommissie van Dreamzzz 
Kinderopvang in Lettele willen wij graag aan-
dacht vragen voor kinderopvang in Lettele. We 
zien dat Dreamzzz te maken heeft met een terug-
lopend aantal kinderen. Met name in de groep van 
0 tot en met 4 jaar. 
Wij maken ons zorgen over het voortbestaan van 
dagopvang en peuterspelen in Lettele. Het wordt 
voor Chantal Hartvelt wel heel moeilijk om de 
deuren van het kinderdagverblijf open te houden 
als er te weinig kinderen tot 4 jaar zijn.

Wij als ouders zouden dit uitermate jammer vin-
den. Als Dreamzzz zou moeten sluiten, verwach-
ten wij niet dat er een alternatief voor zal komen. 
Hiermee zal het dagverblijf en de mogelijkheid tot 
peuterspelen verdwijnen uit Lettele. Misschien 

wel voorgoed. Dit willen we dan ook graag voorko-
men. Daarom willen wij graag laten weten waar-
om wij voor Dreamzzz kiezen en waarom we alle 
ouders aanmoedigen een kijkje te komen nemen 
naar de mogelijkheden die Dreamzzz biedt. Waar-
om kiezen wij voor Dreamzzz?

Zzz…
De letters ‘z’ in Dreamzzz staan voor zelfbewust, 
zelfvertrouwen en zelfstandig. Kinderen krijgen 
in een kleinschalige setting de kans zichzelf en 
hun omgeving te leren kennen. De groep heeft een 
vaste, breed opgeleide leidster. Dit is veilig en ver-
trouwd voor de kinderen. Doordat kinderen van 
0 tot 4 jaar bij elkaar in één groep zitten, worden 
ze bewust van kinderen van andere leeftijden en 
leren ze van elkaar. De kinderen leren zelfstandig 
dingen doen, zoals naar het toilet gaan en eten en 
drinken, opscheppen en inschenken. Hierbij krij-
gen de kinderen de vrijheid om aan te geven waar 
ze zelf aan toe zijn. 
De opvangruimte is in 2018 opnieuw ingericht 
met materialen die onder andere zijn geïnspi-
reerd door Maria Montessori. Dit zorgt ervoor dat 
er zeer veel materialen met vele mogelijkheden 
zijn zonder dat deze de kinderen overprikkelen. 
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De kleinschaligheid van Dreamzzz maakt dat 
de lijnen tussen opvang en ouders kort zijn. Na 
aanmelding krijg je een persoonlijke intake. Bij 
ophalen is er gelegenheid voor een persoonlijke 
overdracht tussen leidster en ouders. Daarnaast 
maakt Dreamzzz gebruik van een ouderportaal. 
Hierin kunnen opvangdagen geruild worden en 
worden in een veilige omgeving foto’s van je kind 
gedeeld. De locatie in de school heeft verschillen-
de voordelen. Kinderen maken al voordat ze 4 jaar 
worden kennis met school, de leerkrachten en de 
kinderen bij wie ze in de klas komen. De stap naar 
groep 1 is kleiner voor kinderen die al in Lettele 
naar Dreamzzz zijn gegaan. Hiernaast is het voor 
gezinnen met meerdere kinderen prettig dat ze 
niet hun jongste kind(eren) naar een ander adres 
hoeven te brengen wanneer de oudste(n) al naar 
school gaan. 

Dreamzzz in het kort:
•  Dreamzzz is 52 weken per jaar open, van 07:00 

uur tot 18:00 uur;
•  stimuleren zelfredzaamheid;
•  vertrouwde omgeving en leidsters;
•  een goede balans tussen stimulerende materi-

alen, een uitgebreid activiteitenaanbod en vol-
doende rust op de groep;

•  korte lijnen tussen ouders en opvang;
•  flexibiliteit;
•  keuze uit verschillende contracten (40/52 weken);

•  keuze voor hele of halve dagen;
•  mogelijkheden tot ruilen en flexibele extra opvang;
•  verkleinen overgang naar groep 1;
•  alle kinderen op één locatie;
•  opbouwen van vriendschappen met buurtge-

nootjes.

Jonge gezinnen
Tot slot vinden wij het van het grootste belang dat 
er in Lettele de mogelijkheid is om kinderen van 
0 tot en met 4 jaar op te vangen en peuterspelen 
aan te bieden. Peuterspelen is een voorziening die 
kinderen goed voorbereid op de basisschool en 
zal niet terugkomen wanneer deze eenmaal ver-
dwenen is. De opvang in Lettele komt dan neer op 
gastouders. De gastouders kunnen echter niet alle 
baby’s en peuters opvangen. En niet iedereen kan 
zelf oppas regelen. Dan ben je dus aangewezen op 
opvang buiten Lettele. Dit maakt Lettele minder 
aantrekkelijk voor jonge gezinnen die zich in Let-
tele of omgeving zouden willen vestigen.
Wat ons betreft reden genoeg om te kiezen voor 
opvang in Lettele en te kiezen voor Dreamzzz. 
Dus kom een keer kijken bij Dreamzzz!
Meer informatie over Dreamzzz: www.dreamzzz-
kinderopvang.nl

Mocht je vragen hebben voor de oudercommissie, 
neem dan contact op met Janine Klein Teeselink: 
jkleinteeselink@gmail.com 
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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

di

Voor uw nieuwe en gebruikte Renault,
en alle andere merken

moet je in Bathmen zijn!
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Hééééééééél erg jammer

Handbal in een nieuwe 
sporthal?

Tjonge, wat is het mooi weer de laatste tijd. Dan denk je niet me-

teen aan een zaalsport. Maar tijdens de donkere dagen in de winter 

is het voor een beste club mensen een uitkomst om lekker te gaan 

sporten in een sporthal. Dat kan zelfs in het knusse kleine halletje 

van De Spil...

In het weekend is het een drukte van 
belang bij onze handbalvereniging. De 
ene na de andere wedstrijd wordt afge-
werkt. De jeugd speelt zaterdagmiddag 
en dames 1 (DS1) op zaterdagavond. Op 
zondag spelen dames 2 (DS2) en dames 
3 (DS3), en vergeet niet onze Glorieuze 
Dames Recreanten 1 (GDR1). 
Prachtig toch! Ja prachtig… alleen jam-
mer dat we voor alle wedstrijden naar 
Bathmen moeten uitwijken en onze 
Glorieuze Dames Recreanten 1 zelfs 
naar het Gelderse Gorssel!
Als je er goed over nadenkt is dat toch 
wel heeeeel erg jammer. Onze DS1 staat 
er goed voor. Ik wil de druk absoluut 
niet verhogen maar ze kunnen zelfs 

kampioen worden met nog maar 4 
wedstrijden te gaan. Dat betekent dan 
eventueel promoveren naar de 2e divi-
sie! Dat is 2 klassen onder de eredivi-
sie. Lettele speelt al hoger dan Heeten, 
Bathmen, Nieuw Heeten, Schalkhaar, 

staat ver boven Wesepe en Overwete-
ring en noem al die dorpen in onze re-
gio maar op!

Nu hebben we in Lettele een sporthal 
waar je geen handbalwedstrijd in mag 
spelen, want er past maar een half veld 
in. DS1 – dat nu dus Hoofdklasse speelt 
– kan niet eens een snelle break-out oe-
fenen! En als je een hal in de omgeving 
zoekt om daar bijvoorbeeld eens in de 
week te trainen, dan is die nergens te 
vinden!

Beetje geld
Als ik dit zo zit te typen word ik er ge-
woon verdrietig van. Om onze hal te 
verbouwen komen we gewoon een 
beetje geld tekort. Geld, geld, geld, het 
is het slijk der aarde zegt mijn wijze 
moeder altijd. Ze zal wel gelijk hebben 
want er wordt soms mee gesmeten. Ze 
vullen er in Deventer een heel Viking-
schip mee, heb ik me laten vertellen. 
Zou het dan mogelijk zijn om daar de 
achtergevel een paar meter minder 
hoog te maken en de besparing aan een 
paar muurtjes in Lettele te besteden?
Dan kunnen we straks met 300 man 
naar onze DS1 gaan kijken en daarna 
gezellig met z’n allen ff een borreltje 
drinken in onze mooie Huskamer. En 
als we het een beetje snel regelen al-
lemaal, dan kunnen we de nieuwe hal 
klaar hebben voordat Bathmen begint 
met de plannen. Daar willen ze name-
lijk de oude hal slopen en een nieuwe 
bouwen! (Zou daar wel geld voor zijn?) 
Nou ja, maar als die van ons er dan 
staat, is dat heel praktisch, want als 
daar de zaak plat gaat, kunnen ze zo-
lang uitwijken naar de nieuwe hal in 
het mooie Lettele. Want anders ko-
men we natuurlijk helemaal met een 
sporthallentekort te zitten!

Ik bedoel maar. Wordt het niet eens tijd 
om daar Lettele-breed de schouders 
onder te zetten? Wie denkt er mee, wie 
doet er mee? 

DOOR MARK TE BOEKHORST, namens Handbalvereniging Lettele

‘Ik word 
er gewoon 

verdrietig van.’
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Al voor de derde keer organiseerde een enthousi-

ast clubje de Lettele Darts Open. Het feest wordt 

al groter en dan wordt het tijd om een keer uit-

gebreid verslag te doen. Voor u als lezer, om een 

beetje van de sfeer te proeven en u over te halen 

voor volgend jaar: doe mee of kom kijken!

Gedreven winnaars en sportieve verliezers

De Lettele Darts Open 
was weer geweldig

Warm gooien
De zaal ging dit jaar om 18:00 uur open om zo de 
eerste darters te verwelkomen. Na een periode 
waarbij iedereen zich warm kon gooien, zijn we 
om 19:00 uur begonnen met de poulefase. In te-
genstelling tot voorgaande jaren stonden er dit 
jaar zestien borden opgesteld in de zaal. Met 64 
deelnemers kon iedere poule – bestaande uit vier 
spelers – zijn poulefase afwerken op een eigen 
bord. Door middel van een online systeem is de 
loting verricht en zo werd Lettele en omstreken 
goed door elkaar heen gehusseld. 
Ieder jaar springt er wel een poule uit waarvan 
men bij voorbaat zegt: ‘Dit had zo de halve fina-
le kunnen zijn’. Natuurlijk hoop je dat de beste 
darters het tot het einde volhouden, maar de con-
currentie is moordend en stiekem hoop je ook op 
enkele outsiders. Als snel verzekerden de eerste 
darters zich tot een plek bij de laatste 32. Mannen 
als Paul te Boekhorst, Bas Kruit en Michel Hage-
man mochten allemaal een ronde verder.

Knock-outfase
Toen om 21:45 uur alle namen bekend waren, 
konden we meteen verder met de knock-outfase. 
Sommige darters hadden zich vooraf al gericht op 
een plek bij de laatste 32, maar voor een enkeling 
kwam deze plek als een verrassing. Outsider Kris 
Oosterwijk die met zijn nieuw gekochte pijlen in 

DOOR JEFFREY KLEINE KOERKAMP

‘Het tempo ging omhoog, 
het niveau werd beter en 
beter en het publiek kreeg 
er steeds meer plezier in.’

Na de enthousiaste berichten van de afgelopen 
twee edities was het voor de organisatie van Let-
tele Darts Open duidelijk: er moest opnieuw een 
darttoernooi georganiseerd worden. Dat Aron de 
Brouwer en Jeffrey Kleine Koerkamp in samen-
werking met de JOL de zaal van Café Spikker kun-
nen omtoveren in een heus dart-walhalla is bij 
de deelnemers en het publiek niet onopgemerkt 
gebleven. Dat het deelnemersveld binnen twee 
weken al vol zou zitten hadden ze zelf ook niet 
verwacht. Laat staan het grote aantal bezoekers 

dat op deze avond voor een kleine bijdrage van 3 
euro en een biertje van 1 euro 50 naar de zaal van 
Spikker is gekomen. We stonden er zelf ook van 
te kijken. Vorig jaar schatten we dat er een kleine 
100 man in de zaal was. Dit jaar liep het aantal be-
zoekers toch al snel op richting de 150. Mooi om 
te zien dat mensen massaal richting het toernooi 
kwamen om zijn/haar favoriet aan te moedigen.
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de poulefase al menig supporter wist te verras-
sen, gooide ook bij de laatste 32 zijn tegenstander 
van het bord af. Naast hem mochten ook Jurgen 
Vosman, Jan Welgraven en Jan-Willem de Brou-
wer zich mengen bij de laatste 16 darters van het 
toernooi. De overige darters konden onder genot 
van een biertje en een broodje bal genieten van 
de krakers die in de achtste finales op het papier 
stonden. Tim Welgraven (win ’16) tegen Michel 
Vlieger (win ’18) was een van deze krakers. Mi-
chel die er in de poulefase al een finish van 135 
uit gooide, trok in deze wedstrijd aan het langste 
eind en ging door naar de kwartfinale. Het tem-
po ging omhoog, het niveau werd beter en beter 
en het publiek kreeg er steeds meer plezier in. Er 
werd geschreeuwd en gezongen om zo de darters 
het extra duwtje in de rug te geven.

Felbegeerde plek in de finale
Uiteindelijk bleven er vier darters over. Denny 
van Essen, Michel Vlieger, Kevin Welgraven en 
Stephan Binnenmars streden om de felbegeer-
de plek in de finale. Het was Kevin die het in een 
spannende strijd – wat vorig jaar de finale was 
– mocht opnemen tegen Michel. Kevin won in te-
genstelling tot vorig jaar dit keer wel van Michel 
en kon zich daarna klaarmaken voor de finale. 
Denny strandde vorig jaar nog in de halve finale 
en had daarom wat recht te zetten tegen Stephan. 
Na een spannende pot wist hij zijn verlies van vo-
rig jaar om te zetten in een finaleplek. Beide heren 

Uitslagen Lettele Darts Open

1. Denny van Essen
2. Kevin Welgraven
3. Stephan Binnenmars

Hoogste Finish: Michel Vlieger – 135

werden vervolgens luid toegezongen door het pu-
bliek dat zich massaal in een halve cirkel achter 
de deelnemers had geschaard. Al snel nam Denny 
in de finale de leiding en wist deze stabiel vast te 
houden. Kevin, die natuurlijk extra gebrand was 
om dit jaar wel de titel mee naar huis te nemen, 
kreeg maar enkele mogelijkheden om terug in de 
wedstrijd te komen. Deze kansen benutte hij op-
timaal waardoor de strijd snel terugkwam. Toch 
was het Denny die aan het langste eind trok en 
zich tot de winnaar van Lettele Darts Open mocht 
kronen.

Sportieve verliezers
De organisatie was zeer te spreken over het ver-
loop van het toernooi. Iedereen was gebrand om 
te winnen, maar nam het verlies ook sportief op. 
Er hing een gezellige sfeer in de zaal van Café 
Spikker en daar draait het om. Nu kunnen de deel-
nemers weer een jaar trainen, want volgend jaar 
barst de strijd weer los.  

Denny van Essen 
en Kevin

Welgraven,
de winnaars van 

Lettele Darts
Open 2019.
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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 

-
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Van naald  naar loof in de
Oostermaet
IJssellandschap beheert zo’n 4300 hectare bos, 

natuur, landerijen, hoeves en landgoederen 

rondom Deventer. Waaronder Landgoed De Oos-

termaet. Deze herfst en winter zijn er in de Oos-

termaet zaagwerkzaamheden uitgevoerd en er 

staat veel plantwerk op de planning, we willen de 

Lettelenaren als onze buren hier natuurlijk graag 

over informeren. 

IJssellandschap vormt de komende 
tijd namelijk een deel van het bos om 
van naaldhout productiebos naar loof-
bos. Niet zomaar, maar met een doel: 
het vasthouden van water. Heel actueel 
dus, gezien de afgelopen droge zomer 
en alle huidige klimaatgesprekken. Het  
project van naald naar loof, komt voort 
uit het pilotprogramma ZON, Zoetwa-
tervoorziening Oost-Nederland. 

Bosbeheerplan
Sowieso hebben we binnen IJsselland-
schap een uitgebreid bosbeheerplan. 
Niets doen we ‘zomaar’ en onze bossen 
zijn ingedeeld in functies zoals park-, 
natuur-, of productiebos. Het omvor-
men van het gedeelte  productiebos 
Oostermaet naar loofbos (en dus na-
tuurbos)  vanwege dit pilotprogramma 
ZON is een win-winsituatie. Een groot 
deel van het productiebos stond in 
ons bosbeheerplan namelijk al aange-
merkt om te worden omgevormd. Dat 
gaat natuurlijk niet in één keer. Bomen 
die geschikt zijn worden gerooid en zo 
langzaam maar zeker wordt er bij het 
beoogde gedeelte overgegaan naar 
loofbos. We planten soorten aan zoals 

hazelaar en haagbeuk om een mooi di-
vers beeld te creëren en het water be-
ter op te vangen.

Veel water
Tijdens natte periodes valt er tegen-
woordig in korte tijd plots heel veel 
regenwater, waardoor ook de goede 
afvoer van al dat water belangrijk is. 
Loofbomen zijn hiervoor simpelweg 
geschikter dan naaldbomen. De mees-
te naaldbomen verliezen hun naalden 
niet en blijven in de winter door ver-
dampen. Terwijl de loofbomen, die hun 
bladeren wél verliezen het water heel 
goed afvoeren via de stam, de grond 
in. Daarnaast zijn loofbomen ook goed 
voor de biodiversiteit. 

Planten
De aannemer is nu klaar met het zaag-
werk. Zoals je kunt zien langs de weg 
liggen de stammen klaar voor transport. 
Nu komt het echt mooie werk: aanplan-
ten. 8000 bomen – nou ja, boompjes 
– worden de komende tijd aangeplant. 
Deels door eigen medewerkers, deels 
door onze groene vrijwilligers die je de 
komende tijd op dinsdagmorgen in het 

DOOR  JET NIEBOER

bos kunt aantreffen. Ook sluiten we 
op zaterdag 16 maart aan bij NL DOET 
waarbij we met een kleinere groep gaan 
planten. 
Het mooie weer komt eraan en het 
wordt heerlijk wandelweer. Wees van 
harte welkom op onze hazenpadroutes 
en wellicht kom je ons of onze vrijwilli-
gers tegen die boompjes aan het planten 
zijn.  

Samen een boompje opzetten 

Op zaterdag 16 maart gaan we planten 
in samenwerking met vluchtelingen-
werk Oost-Nederland en Landschap 
Overijssel. Met name statushouders 
laten we kennis maken met de natuur 
in hun omgeving. Zin om mee te hel-
pen? We kunnen nog een paar extra 
handen gebruiken! Meld je aan via E: 
j.nieboer@ijssellandschap.nl of T:  
0570 535 955.
Ook als er andere vragen/ideeën/tips 
zijn over de Oostermaet, laat het ons 
weten! Meer informatie op W: 
ijssellandschap.nl.
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Familiedrukwerk, huisstijl  
drukwerk, groot formaat,  
folders, flyers, printwerk

Pastoorsdijk 3
7433 DK Schalkhaar

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

www.drukkerijevers.nl
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Tijdens de jaarvergadering van KBO op 6 februari vertelde Doortje 
Kleine Koerkamp over de gymnastiek voor ouderen, op maandag-
morgen in de Spil. De gymnastiekclub bestaat nu uit acht dames 
en vijf heren en het is heel gezellig met de nieuwe gymlerares Ruth 
van Heydoorn uit Heeten.

De club heeft nog plaats voor meer leden. De volgende bijeen-
komst van KBO is op woensdag 6 maart met onze plaatsgenoot 
Geert Obdeijn.

KBO nieuws
Gymnastiek
voor ouderen is leuk!

De Zonnebloem Lettele/ Okkenbroek organiseerde op 15 februari 
samen met Tonny IJsseldijk een stamppottenbuffet in de Spil. 26 
gasten en 10 vrijwilligers hebben enorm genoten van een heerlijk 
buffet. Heerlijke soep, drie soorten stamppot, een heerlijk toetje 
en tot slot een lekker kopje koffie/thee.

Tijdens onze jaarvergadering zijn enkele vrijwilligers in het zonne-
tje gezet: Gerrit Haverslag 10 jaar vrijwilliger, Greet Jansen 10 jaar 
vrijwilliger en Fien Zandbelt 25 jaar vrijwilliger.

Nieuws van de Zonnebloem
Stamppot en
vrijwilligers

In Kulturhus de Spil is er elke dinsdag 
en donderdag Ontmoeten in Eigen 
Dorp (voorheen dagbesteding). Vindt 
u het gezellig om dorpsgenoten te 
ontmoeten, een praatje te maken, 
een lekker kopje koffie of thee te 
drinken, een activiteit te doen, een 
warme maaltijd te nuttigen of even de 
mantelzorger te ontlasten dan bent u 
van harte welkom in Kulturhus de Spil 
op dinsdag en/of donderdag vanaf 9:30 
uur tot 13:30 uur. Onder het genot van 
een lekker kopje koffie of thee kunt u 
even bijkletsen en na de koffie is er tijd 
voor een activiteit.

Er zijn verschillende activiteiten: 
creatieve activiteit, spelletjes, geheu-
gentraining en bewegen of u kunt naar 
buiten voor een natuuractiviteit, er is 
voor elk wat wils.
Ook uw eigen ideeën of wensen voor 
activiteiten zijn welkom.

Wilt u eerst even een kijkje komen ne-
men dan bent u van harte welkom op 
de dinsdag of de donderdag vanaf 9:30 
uur. U kunt zo bij ons binnenlopen, de 
koffie is klaar!

Gezocht: vrijwilligers voor Ontmoeten 
in Eigen Dorp voor de dinsdagochtend.
Ontmoeten in Eigen Dorp is op zoek 
naar vrijwilligers voor de dinsdagmor-
gen van 8:30 uur tot 13:30 uur. Wilt u 
– vrouw of man – iets voor de gemeen-
schap betekenen, of lijkt het u leuk en 
gezellig om samen met de deelnemers 
er een gezellige ochtend van te maken 
en activiteiten te ondernemen? Dan 
komen we graag met u in contact. U 
mag gerust even binnen wandelen op 
de dinsdagochtend om een kijkje te 
komen nemen.

Nieuws van Zorggroep Salland
Ontmoeten in eigen dorp

Nieuw: vanaf maart gaat Ontmoeten 
in Eigen Dorp een keer in de maand 
een activiteit organiseren voor ieder-
een uit Lettele en omgeving, leeftijd 
speelt geen rol. 

• Dinsdag 26 maart starten we met 
een gezellige Bingo-ochtend met 
mooie prijzen! Iedereen is van harte 
welkom om 10:00 uur (tot 11:30 uur) 
in Kulturhus de Spil. Kosten: € 2,50 
incl. 2x koffie/thee, bouillon en een 
Bingokaart. U kunt zo deelnemen, 
opgave is niet nodig.

• Dinsdag 30 april komt het dorpsar-
chief met oude foto’s en verhalen. 
Iedereen is van harte welkom om 
10:00 uur (tot 11:30 uur) in Kultur-
hus de Spil. Kosten: € 2,50 incl. 
2x koffie/thee, bouillon met wat 
lekkers en een drankje.

Voor informatie of aanmelden 
kunt u contact opnemen met 
Maria Aarnink T: 0570 551 349, 
E: mariaaarnink@live.nl of 
Irma Nijenkamp (van ZGR)
T: 0633 872 682,
E: i.nijenkamp@zgr.nl 
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Voor al uw feesten, partijen, koude en
warme buffetten.

Of gewoon lekker genieten op het terras.

www.dekoerkamp.nl

Schoonheid is balans tussen innerlijk en uiterlijk

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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Digitale Nazorg is het thema op 
de ledenavond van Zij-Actief 
op donderdag 21 maart a.s. Wat 
gebeurt er met persoonlijke 
gegevens op het internet na 
overlijden? Hoe kom je als 
nabestaande bij belangrijke, 
persoonlijke, maar vooral dier-
bare data? 

Sinds 2013 biedt Digitale Nazorg 
oplossingen voor het inzichtelijk 
en toegankelijk maken van deze 
gegevens en ook kan zij zorg 

Nieuws van Zij-Actief
Digitale Nazorg

dragen voor het opzeggen van 
bijvoorbeeld accounts, lidmaat-
schappen en abonnementen. 
Sander van der Meer zal ons op 
deze avond wegwijs maken in de 
Digitale Nazorg.
Wij nodigen Zij-Actiefleden, 
de dames van CupL en verder 
eenieder die hier meer van wil 
weten van harte uit om 20:00 
uur bij de Café De Koerkamp.
Voor niet-leden vragen wij een 
bijdrage van € 5,– inclusief 
koffie/thee.

125 jaar Nicolaaskerk

5, 6 en 7 april kunt u van 10:00 
tot 17:00 uur de tentoonstelling 
over de Nicolaaskerk bezoeken. 
(Zie ook: www.heiligelebuinus.
nl/locaties/nicolaas-lettele.)

De geschiedenis van kerkge-
bouw en parochie en het ge-
loofsleven worden weergegeven 
met tekeningen, schilderijen, 
beelden, prenten en heel veel 
foto’s. De jubileumcommissie 

Het Kinderkookcafé
Ook in 2019 kunnen kinderen weer koken in 
Het Kinderkookcafé.
Het Kinderkookcafé is bedoeld voor de kin-
deren van de bovenbouw van de basisschool. 
Als je wel in Lettele woont maar hier niet 
op school zit ben je natuurlijk ook van harte 
welkom! Mochten er te veel aanmeldingen 
zijn dan krijgen de kinderen die nog nooit 
geweest zijn voorrang.

Op de vrijdagen 12 april, 5 juli, 4 oktober 
en 13 december van 14:30 uur tot ongeveer 
19:00 uur zijn de kinderen die zich opgeven 
welkom om mee te helpen koken. Hun gas-
ten zijn welkom vanaf 17:00 uur. 
Er kunnen 10 kinderen meedoen. Deelna-
me van een kind kost € 6,– . Elke kok mag 
4 gasten uitnodigen, deze betalen ook € 
6,– per persoon voor het eten. De drankjes 
worden op de avond zelf apart afgerekend 

bij Kulturhus De Spil.
Graag willen wij per avond twee volwassenen 
(vaders, moeders, opa’s/oma’s en/of buren) 
erbij die ons helpen met koken en afwassen. 

Je kunt je opgeven via kinderkookcafe@
lettele.nl.
Spreek ons gerust aan als je vragen hebt! 
Paulien, Ingrid, Wilma en Ursela.

nodigt u van harte uit om een 
kijkje te komen nemen. 

De werkgroep is nog op zoek 
naar een bordje of kop en schotel 
dat vaak bij een Eerste Commu-
niefeest werd gegeven. Hebt u 
dat nog in huis, of misschien iets 
anders dat in de tentoonstelling 
past, we houden ons van harte 
aanbevolen (Diny Meijerink T: 
0570 551 244).

Ruimte huren in de
basisschool
Karin van Beurden laat weten 
dat het mogelijk is om gebruik 
te maken van de lokalen van de 
school voor allerlei activiteiten, 
zowel onder als na schooltijd. 
Je kunt daarbij denken aan ac-
tiviteiten als samen muziek ma-
ken of tekenlessen. De school 

vraagt een kleine vergoeding en 
het gebruik is in overleg.
Meer informatie via E:
sanctamaria@mijnplein.nl.
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Hej ’t al eheurd?
• dat het jeugdvoetbalkamp dit jaar 

op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni 
2019  plaatsvindt;

• dat de werkgroep Lettele Schoon 
nog steeds op zoek is naar een 
buurt-, sporters- of vriendengroep 
die volgend jaar samen met Cambio 
de Lettele Schoondag wil organi-
seren. Laat het weten aan Paulien 
Ypma, T: 0570 551 709;

• dat de dagbesteding tegenwoordig 
‘Ontmoeten in eigen dorp’ heet?

• dat mannen ook vrijwilliger kunnen 
worden bij  ‘Ontmoeten in eigen 
dorp. Graag zelfs, dat vinden de 
ouderen, mannen én vrouwen, extra 
leuk!

• dat de Spil een nieuw gordijn heeft.

Collecteweek 
ReumaNederland
In de week van 18 t/m 23 maart wordt de 
jaarlijkse collecte gehouden van Reuma- 
Nederland, voorheen het Reumafonds.
Ook dit jaar zetten tienduizenden vrijwil-
ligers zich met hart en ziel in om door heel 
Nederland geld op te halen voor onderzoek 
naar reuma. 
Met de opbrengst van de collecte helpt u mee 
aan het doel dat ReumaNederland nastreeft: 
een betere kwaliteit van leven voor mensen 
met reuma.

Nieuw dit jaar is dat alle collectanten een 
QR-code op hun legitimatiebewijs hebben 
staan. Door deze code te scannen kan 
eenvoudig via een Tikkie een donatie worden 
gedaan voor de collecte.

De bibliotheek van Lettele 
wordt heropend!
De bibliotheek van Lettele is veranderd. 
Aan de Bathmenseweg 22, waar de 
Bibliotheek gevestigd is in het pand van 
Kies-Je-Cadeau/Roessink, heeft een interne 
verhuizing plaatsgevonden. Hierdoor is de 
bibliotheek nóg beter te vinden. Om dit te 
vieren nodigt de Bibliotheek u van harte uit 
voor de feestelijke heropening op woens-
dagmiddag 27 maart. 

Het programma ziet er als volgt uit: 
• Van 12:00 uur tot 12:30 uur: schoolkinde-

ren van Sancta Maria stappen op spec-
taculaire wijze de bibliotheek binnen, 
ruilen hun boekjes en ontvangen een 

kleine verrassing. De ouders kunnen hun 
kinderen vervolgens bij de bibliotheek 
ophalen. 

• Van 15:00 uur tot 16:00 uur: feestelijke 
ontvangst voor inwoners van Lettele in 
aanwezigheid van een vertegenwoordiger 
van de gemeente en van de Bibliotheek.

Kom genieten van koffie of thee en iets lek-
kers. En natuurlijk bent u van harte welkom 
om de nieuwe bibliotheek uitgebreid te 
bekijken. Maak ook gerust een praatje met 
een van onze medewerkers: zij kunnen pre-
cies vertellen wat de bibliotheek allemaal te 
bieden heeft.

Kinder-sudoku

Kun jij hem maken?
Alle vakjes moeten een cijfer 
krijgen.
Een cijfer mag op elke rij en elke 
kolom maar één keer voorko-
men. En het kleurtje ook.

Is het je gelukt? Vraag je vader 
of moeder een foto te maken en 
die te Appen naar 0653 807 411. 
De Letter verloot een mooie prijs. 
Vergeet niet je naam erbij te 
zetten en te vermelden hoe oud 
je bent!
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Zwembadnieuws
Nog een paar weken en dan is het weer zover: Seizoen 2019 gaat van start op zater-
dag 27 april. Om ervoor te zorgen dat het Zwembad voor dit seizoen weer in topcon-
ditie is krijgt het bad in maart een hele nieuwe coating. En om ervoor te zorgen dat 
we zelf ook in topconditie zijn voor het nieuwe seizoen staan er nog EHBO-lessen op 
het programma. Als eerste de cursus EHBO voor nieuwe vrijwilligers. 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 EHBO-diploma 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 op de 
website worden bekendgemaakt.

Abonnementen
Abonnementen kunnen nu al besteld worden. De tarieven zijn hetzelfde als voor-
gaande jaren. Tot en met de opening op 27 april geldt een korting bij afname van 
twee of meer abonnementen. Aanmelden voor zwemles en Spetterles kan via de 
website. Tarief voor zwemles blijft € 4,– per les.
Voor de trimzwemmers hebben we dit jaar iets nieuws: een trimzwemstrippenkaart. 
Voor hen die maar een paar keer per seizoen kunnen deelnemen aan het trimzwem-
men 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. 

Kijk voor actuele informatie over het Zwem-
bad op de website zwembadlettele.nl of op 
de Facebookpagina.

Voor de D van de lijst met Lettelse vergeetwoorden 
ben ik te rade gegaan bij Gerrit en Riek Daggenvoorde 
en Annie Zwiers. Ze vertellen aardige anekdotes over 
de woorden die in het Sallands Woordenboek staan.
We hopen dat nieuwe én oude Lettelenaren ze weer 
gaan gebruiken. 

Dèèmter
• Deventer 
deerne
• meisje
 Die deerne is met de konte op de loop – Dat meisje 

gedraagt zich uitdagend.
delle
• de deel (van de boerderij)
 Binnendeur oaver delle – De kortste weg. 
deurmekaere
• door elkaar
disse
• deze
 Noa dissen weer een frissen – Na deze weer een ander.
donderjaeng
• stoeien
dook
• doek
• luier
droa
• traag, langzaam
dree-de-weggens
• op drie plaatsen
 We hebt an dree-de-weggens grond liggen – we hebben 

op drie plaatsen grond.
• op drie manieren
dreugie
• droogje
 Op ’n dreugie – Niks meer te drinken hebben.
Drieten, dreet, edretten
• poepen
 Loop hen drieten – Loop naar de maan!
 Doar kump hi andrieten - Hij is weer te laat.
dummelig
• vergeetachtig, enigszins afwezig
• slaperig

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 E?
Mail de redactie: redactie.deletter@gmail.com, of vertel 
het Gerrit Daggenvoorde, hij denkt mee!
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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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woensdag 20 maart

Provinciale Statenverkiezingen en

waterschapsverkiezingen

Kom stemmen in Kulturhus De Spil

(stempas en legitimatiebewijs meenemen)

 18 mrt. Handwerkcafé maandagmiddag
 18 mrt.  Klaverjascompetitie
 19 mrt.  Zonnebloem naar klompenatelier
 19 mrt.  Handwerkcafé dinsdagavond
 21 mrt.  ZijActief, Digitale Nazorg
 25 mrt.  Handwerkcafé maandagmiddag
 26 mrt. Jaarvergadering Plaatselijk Belang
 26 mrt.  Spreekuur sociaal team
 29 mrt.  Activiteiten Cup L
 29 mrt.  Samen eten
 30 mrt.  Indonesische maaltijd in de Spil
 02 apr.  Handwerkcafé dinsdagavond

 05-07 apr.  Expositie in de kerk
 05 apr.  Pokeravond
 10 apr.  KBO spelletjesmiddag
 11 apr.  ZijActief regiowandeling
 15 apr.  Klaverjascompetitie
 16 apr.  Handwerkcafé dinsdagavond
 22 apr.  Inleveren kopij voor De Letter
 23 apr.  Spreekuur sociaal team
 25 apr.  ZijActief, Willemijn Ahlers; transgender
 26 apr.  Samen eten
 30 apr.  Handwerkcafé dinsdagavond
 03 mei  Pokeravond
 07 mei  Handwerkcafé dinsdagavond

 Sluitingsdatum kopij Bezorging
 
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.
Nummer 2 | oktober 2019                ma 14 okt.            wo 30 okt.
Nummer 3 | december 2019                ma 2 dec.            wo 13 dec.

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

f

De kinderen van de bui-

tenschoolse opvang van 

Dreamzzz zijn samen op 

foekepottentocht geweest.
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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

• Mark te Boekhorst
• Guus Huis in ’t Veld 
• Jeffrey Kleine Koerkamp
• Jet Nieboer
• Ben Verwoolde

Fotografie:
• Rudie Daggenvoorde
• Jeffrey Kleine Koerkamp
• Jet Nieboer

Ontwerp

LandGraphics, Amsterdam

Opmaak

Haaxman Communicatie, Lettele

Druk

Drukkerij De Kroon, Olst

Redactieadres

E: redactie.deletter@gmail.com

T: 06 53807411

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 een e-mail te 

schrijven aan info.deletter@gmail.com. 

Het abonnementsgeld kunt u overmaken 

op NL12RABO0146215796 t.n.v. De Letter

Vergeet niet uw naam en adres te 

vermelden!

Klachten over bezorging:

Willy Kleine Koerkamp

E: info.deletter@gmail.com 

T: (0570) 551317 (Na 18.00 uur)

Copyright

De redactie is op geen enkele wijze 

aansprakelijk voor geplaatste teksten in 

welke vorm dan ook en behoudt zich het 

recht voor ingezonden kopij in te korten.
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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


