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Tieners in Lettele: niet thuis op de bank
Moederdagconcert ‘Koren op de Molen’
125 jaar Heilige Nicolaaskerk
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In vrijheid kiezen

Vader John Kiffen (invalv
rijwilliger bij het
tienerwerk) maakte deze foto
van Maud. Ze
doet samen met haar zus
Eva altijd mee met de
tieneractiviteit. Maud en Eva
vinden het echt geen
probleem dat hun moeder
(Loes) en vader (John)
vrijwilliger zijn bij het tien
erwerk.
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Bent u geweest, 4 mei, de dodenherdenking? Als het enigszins kan, kom ik altijd.
Het is een kleine, intieme herdenking met
mensen die de herinneringen nog in hun
hoofd hebben aan hoe het was om 5 jaar
lang niet in vrijheid te kunnen kiezen.
Ik ben geen autochtoon, maar import uit
de Randstad. Amsterdam zelfs. Ook daar
heb ik herdenkingen meegemaakt. Wie
kent de grote herdenking op de Dam niet?
Gaande de jaren werd mijn betrokkenheid minder en ging ik er niet meer heen.
Ik bleef thuis en keek naar de tv. Niet om
het een of ander, maar ik kon me soms
eerder verloren voelen tussen al die mensen dan verbonden. Het is nu eenmaal
lastig om verbondenheid te voelen met de
mensen om je heen als je ze helemaal niet
kent. In Lettele is dat anders. De mensen
kennen elkaar en al ken ik lang niet iedereen, ik zie dat het vertrouwd is.
Ik wilde hierbij stilstaan omdat er steeds
meer mensen ‘in vrijheid’ kiezen om in
Lettele te komen wonen. Die mensen kennen de Lettelenaren niet en de Lettelenaren kennen hen niet. 4 mei is een mooi
moment om ‘in vrijheid’ nieuwe verbondenheid te voelen.
Over verbondenheid gesproken, er is een
groepje Lettelenaren dat soms aan de
aandacht ontsnapt: de tieners. Misschien
vinden ze dat zelf wel best zo. Welke
tiener zit te wachten op bemoeienis van
volwassenen?
Nou... stiekem vinden ze aandacht best
tof. Als je hen maar hun eigen gang laat
gaan. Gelijk hebben ze. Van betutteling
worden ze niet zelfstandig en volwassen.
Wie dat goed begrepen hebben, zijn de
vrijwilligers van het Lettelse tienerwerk:
Loes, Hiltina en Gertjo. Elk jaar bezorgen
zij de Lettelse tieners zeven onvergetelijk
leuke en gezellige zaterdagavonden. Dat
doen ze nu al tien jaar en ze zijn wel toe
aan een volgende stap in hun leven. Lees
hun ervaringen op pagina 4 en 5. En pak
de handschoen op!
Namens de redactie,
Wilma Schepers, hoofdredacteur
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Tienerwerk al 20 jaar alive and kicking

Niet bij paps en mams
op de bank...
Tieners, tussen tafellaken en servet. Te ‘cool’ voor kinderwerk, te ‘piep’ voor de JOL.
Toch willen zij ook niet elke zaterdagavond bij hun ouders op de bank zitten. Wat
heeft Lettele de tieners te bieden? Gelukkig organiseert Tienerwerk Lettele bijna
elke maand een leuke en gezellige avond.
DOOR WILMA SCHEPERS Voor wie zelf geen tieners heeft, zijn tieners nogal

onzichtbaar in Lettele. Jonge kinderen gaan naar
de school midden in het dorp en de kinderactiviteiten, zoals het zomerdagkamp of het kinderkookcafé, zijn bijna niet te missen. De jongeren
van de JOL weten op hun manier wel aandacht te
trekken. Wie ziet de tieners? Het enige moment
dat ze herkenbaar aanwezig zijn in Lettele is ’s
ochtends rond een uur of 8, als ze verzamelen om
naar school te ﬁetsen, in Deventer of Holten.

‘Een avond om met elkaar iets
leuks te doen en het gezellig te
hebben.’
Boogschieten en bubbelvoetbal
Als ik op zaterdagavond De Spil binnenkom,
word ik bijna onder de voet gelopen door een
groepje uitgelaten tieners. Het ene groepje holt
van de sportzaal naar de Huskamer en het andere groepje van de Huskamer naar de sportzaal.
Wat is daar aan de hand? In de sportzaal vliegen
de pijlen om mijn oren en schrik ik me dood van
twee reusachtige ballen die met een noodvaart
tegen elkaar aanbotsen. Niks aan de hand. De
tieners in de ballen zijn ongedeerd. In de Huskamer zit een groepje aan een tafel te kaarten, rond
het tafelvoetbal wordt gejuicht. Muziek klinkt uit
de speakers. Achter de bar schenkt Loes glaasjes
cola en sinas in.
Een week later spreek ik af met Loes Elders en
Gertjo Bos. Hiltina Groot – vast lid van het tienerwerkdriemanschap – is met vakantie. Ik vraag
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hen te vertellen over de tieners van Lettele. En
vooral, over het tienerwerk.
Een goed team
Sinds wanneer bestaat het tienerwerk in Lettele,
en hoe zijn jullie aangehaakt?
Loes: ‘Nu zo’n 20 jaar geleden is deze vorm van het
tienerwerk gestart door twee Lettelse moeders.
Zij vonden dat er in Lettele te weinig te doen was
voor tieners. Na een jaar vroegen ze aan mij of ik
wilde komen helpen. Ik was nog jong – ik had zelf
nog niet eens kinderen – en het leek me wel leuk.
Dat was rond 2000. Ik kon niet vermoeden dat ik
nu, nu mijn eigen kinderen tieners zijn, nog steeds
mee zou doen.
In het begin waren er best veel wisselingen. De
een had geen tijd meer, de ander vond de groep te
groot, weer een ander had zich er meer iets educatiefs bij voorgesteld in plaats van een avond “lol
voor tieners”. Ik ben al die tijd gebleven. We hebben vaak moeten lobbyen voor nieuwe mensen.
Toen kwam Hiltina Groot in Lettele wonen. Haar
jongste zoon zou net naar de middelbare school
gaan. Hiltina draaide een paar jaar mee en toen
liep het weer spaak. Hiltina en ik waren de enige
twee overgeblevenen.’

FOTO’S: LUCIA VAN KRUIJL

Gertjo: ‘Toen vroeg Loes aan mij of ik er niks voor
voelde. Dat was makkelijk gevraagd – ik ben haar
zwager – en Loes wist dat mijn oudste zoon van de
basisschool af zou gaan. Dat is alweer 10 jaar geleden. Loes, Hiltina en ik vormen een heel goed team
met zijn drieën. Maar ja, 10 jaar alweer en mijn kinderen en die van Hiltina hebben allang hun eindexamen gedaan…’
Leuk en gezellig
Wat betekent het tienerwerk voor de tieners, wat
doen jullie op een tieneravond?
Loes: ‘De tieners zijn een beetje een vergeten groep
in Lettele. Tussen tafellaken en servet, zeggen ze
weleens. Na de basisschool waaieren ze alle kanten uit en gaan ze naar verschillende scholen. De
oude vriendengroepen ontmoeten elkaar niet dagelijks meer. Een tieneravond is voor hen vooral
een avond om met elkaar iets leuks te doen en het
gezellig te hebben.’
Gertjo: ‘Dat is precies ons doel, niks meer en niks
minder. We zijn geen praatgroep of zo, al hebben
we natuurlijk een luisterend oor voor de kinderen en hun verhalen. En we zorgen ervoor dat alle
tieners die dat willen, erbij horen en mee kunnen
doen. Maar, je moet het wel echt leuk met ze maken. Niet betuttelen, niet er bovenop zitten met je
eigen verwachtingen. Het is hún avond.’
Elke maand een activiteit
En de Lettelse tieners, doen ze allemaal mee?
Loes: ‘Niet allemaal, natuurlijk, maar wel bijna
allemaal. Het enthousiasme wisselt met de jaren
en is erg afhankelijk van de groep. Sommige jaargroepen zijn heel hecht en vinden het echt leuk om

samen te zijn. Tieners zijn vaak heel gevoelig voor
wat “de groep” ervan vindt. Als er in een groep een
gozertje zit dat het allemaal maar suf vindt, heb je
kans dat de hele groep afhaakt. Dat is wel jammer,
maar zo gaat het wel.’
Gertjo: ‘Daarom is het ook zo belangrijk om echt
leuke activiteiten te organiseren. Van oktober tot
mei (behalve in januari want dan hebben Hiltina en
ik het te druk met de Revue) doen we elke maand
een activiteit zoals: in de bus naar de tienerdisco
Lucky in Rijssen, een greppeltocht, naar de spooktocht in ’t Venne of, zoals afgelopen zaterdag, bubbelvoetbal en boogschieten in De Spil. We sluiten
het jaar altijd af met een activiteit met BBQ.
De laatste avond nodigen we de achtste groepers
uit om kennis te maken met de tieneractiviteiten.
De kinderen die niet op Sancta Maria zitten, weten
we meestal wel te vinden en ook hen nodigen we
uit. Wie we dan nog missen kan zichzelf aanmelden op tienerwerk@live.nl.’

Enthousiaste tienerwerkers gezocht
In het artikel heeft u kunnen lezen dat Loes, Gertjo en Hiltina al meer
dan 10 jaar het tienerwerk in Lettele trekken. Ze doen het nog steeds
met liefde en plezier, maar het wordt echt tijd dat anderen het stokje
overnemen. Voor henzelf gaat na zoveel jaar de uitdaging er wat af en
voor de tieners is het leuk als er een jonger team komt met misschien
wel hele andere leuke ideeën.
Laat het weten als je de tieners van Lettele (13 t/m 15 jaar) onvergetelijke zaterdagavonden wil bezorgen en stuur een mailtje naar
tienerwerk@live.nl.
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Kookcursus voor mannen
Koken kun je laten doen, maar zelf koken
is een leuke bezigheid met (als alles goed
gaat) een heerlijk resultaat. Ook voor
mannen! Dus … wilde je altijd al eens leren
koken, maar liever niet in je eigen keuken?
Dan is dit je kans!
Gezellig zelf een maaltijd koken
Na de zomer willen we in Kulturhus De
Spil starten met een kookcursus van 5
of 6 avonden speciaal voor mannen. De
cursus is bedoeld voor beginners. Op een

gezellige en leerzame manier leer je zelf
een maaltijd koken. Uitgangspunt is de
Nederlandse keuken. Een cursusavond
start om 17:30 uur en rond 18:30 uur eten
we gezamenlijk de bereide maaltijd. Je
leert niet alleen hoe je moet koken, maar
ook hoe een menu in elkaar zit en welke
combinaties je kunt maken. Na aﬂoop van
de cursus kun je zelf een maaltijd koken, je
kent de basisvaardigheden van het koken,
bakken en braden, planning en hygiëne.
En je krijgt een receptenboek. Natuurlijk is
gezelligheid een belangrijk onderdeel van
de cursus!
Kosten en aanmelden
De kosten zijn ongeveer: € 75,- per persoon.
Dit bedrag is incl. huur van de ruimtes en
6 maal een driegangenmenu. Eventuele
drankjes zijn voor eigen rekening. Wil je
meer weten of je aanmelden?
Dat kan bij Liduin van den Bijllaardt of
Anne Marie van Oldeniel via 0683 523 889,
info@annemarieadvies.nl.
Mochten er dames zijn die graag mee
willen doen... welkom!

CUPL nieuws

CUPL is ontsnapt
‘Wij zijn gelukkig allemaal ontsnapt uit de
escaperoom! Het was een leuke belevenis
waarbij je elkaar echt nodig had. Samen
kwamen we tot de goede oplossingen. Naderhand hebben we nog gezellig nagekletst
bij de escaperoom en bij café Spikker. Daar
hebben we nog een borreltje op de goede
aﬂoop genomen.’ Dat vertelt een van de 30
CUPL-dames die zich op 29 maart lieten
opsluiten in de Escaperoom in Deventer.

Kom naar het Lettele Noord feest
op 25 mei!
Als aftrap van het tentfeestseizoen kondigt de feestcommissie met trots de 3e editie van het
Lettele Noord Feest aan op:
CUPL zet 24 mei de bloemetjes buiten!
Op 24 mei houdt CUPL alweer de laatste
activiteit van dit seizoen. Tijdens een workshop bij Kwekerij van der Velde in Heerde
maken de deelnemers een hanging basket
met mooie eenjarige bloeiers.

• Zaterdag 25 mei 21:00 uur
• Feestterrein Aanvangsweg 3
Met de zomer in aantocht genieten jong en
oud weer van een biertje en goede muziek.
Ook Westrik Snacks is gestrikt voor een
lekkere hap. Neem vrienden, buren of
bekenden mee en amuseer je met band Free
Willy, zanger Lytse Hille en DJ Ferdy en met
de Lettelse gezelligheid. Maak er samen een
knalfeest van.
Facebook feestpagina
Interesse? Accepteer de Facebookuitnodiging of meld je aan op de feestpagina
Lettele Noord. Nodig zelf vrienden uit. Ben
je offline, dan ben je de 25e ook gewoon
welkom in de tent. Vragen? Mail naar
lettelenoord@hotmail.com.

Na een demonstratie gaan de dames zelf
aan de slag om een mooie hanging basket
te maken. Leuk voor op je balkon of terras
en het herinnert je de hele zomer aan de
gezellige CUPL avond!
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Nieuw seizoen, nieuwe ideeën
Het CUPL-seizoen zit er weer op. We zijn
druk bezig te bedenken wat we vanaf september voor onze leden kunnen organiseren. Als je goede ideeën hebt of als je lid wilt
worden: laat het ons dan weten:
damescupl@gmail.com!
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Van schuurkerk tot baken van Lettele

Hoe is Lettele aan zijn
kerk gekomen?
Door de tijd heen is de kerk in Lettele een baken in het Sallandse
landschap en ook voor de Lettelse samenleving. Dit jaar viert de
rooms-katholieke H. Nicolaaskerk zijn 125-jarig bestaan. Toch was
het in de 19e eeuw niet vanzelfsprekend dat de kerk op deze plek
gebouwd zou worden. Hierbij een stukje geschiedenis over het ontstaan van de kerk in Lettele.

DOOR BEN VERWOOLDE

Rond het jaar 1750 werd Nederland
calvinistisch. Hoewel de Gouden Eeuw
bekendstaat als een tolerante tijd, was
van godsdienstvrijheid geen sprake.
Elke Nederlander werd geacht om gereformeerd te zijn. Zo ontstonden
er schuilkerken, waar onder
andere katholieke gelovigen in
het geheim bijeen kwamen. Een
schuilkerk was niet herkenbaar
als kerkgebouw. Meestal was
het een vermomde ruimte in
een boerderij of boerenschuur.
Vandaar ook wel de naam schuurkerk. Vier boerderijen in de buurt van
Deventer fungeerden eind 18e eeuw als
schuilkerk voor de katholieken in de
omgeving. Erve Groot Koerkamp (Bathmenseweg 43) was de kerk voor Lettele
en Linde. De priesters die hier kwamen
om de mis op te dragen, wilden uit
veiligheidsoverwegingen niet herkend
worden. Zij kwamen en verlieten de
boerderij daarom in gewone boerenkleren.

Nederlanden. Hij wordt koning van
Holland. Lodewijk verklaart in 1808
alle religies wettelijk gelijk en maakt
zich kwaad om de achterstelling van
katholieken die nog altijd missen vie-

Geld van de koning
In 1806 stuurt Napoleon Bonaparte
zijn broer Lodewijk Napoleon naar de

Bouw kapel in Lettele
De hoofdkerk wordt in Schalkhaar gebouwd, die op 14 november 1810 wordt

ingezegend. Met de bouw van de kapel
in Lettele (Koerkamp) gaat het niet zo
voortvarend. Van de 10.000 gulden is
een bedrag van 2.000 gulden bestemd
voor de kapel, maar het blijkt dat dit
bedrag niet voldoende is voor
de bouw. Het geld wordt eerst
uitgeleend. Inmiddels zijn de
Fransen uit ons land verdwenen
en in 1813 ontstaat het Koninkrijk der Nederlanden met een
eigen grondwet en Willem I als
koning.
Toen in 1819 de kapel gebouwd zou
worden, was van de 2000 gulden maar
720 meer over. De parochie dient een
verzoek in bij het Departement voor de
Eredienst en krijgt de verloren gegane
1280 gulden als subsidie terug. De bouw
van de kapel kan beginnen. Er was in
1809 al een stuk grond beschikbaar
voor de kapel, maar de verantwoordelijke kerk Colmschate is bang dat zich
rond de kapel spoedig een gemeenschap zou vormen. De grond wordt
geruild met de familie Groot Koerkamp,
waarop in 1820 de kapel is gebouwd.
Tegenwoordig vind je op die plek een
zuil die herinnert aan de kapel.

‘... priesters in gewone
boerenkleren...’
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ren in schuurkerken. Tijdens een van
zijn reizen komt hij ook in Deventer. De
toenmalige pastoor Van de Vondervoort
maakt van die gelegenheid gebruik
persoonlijk op audiëntie te gaan bij de
koning. De koning verleent hem niet alleen een jaarlijkse vergoeding van 600
gulden, maar van die dag dateert ook
een koninklijk besluit waarin pastoor
Van de Vondervoort 10.000 gulden ter
beschikking wordt gesteld om een kerk
en een kapel te creëren.

De plaats waar de kapel stond kunt u zien op de zuil
die staat op de hoek van ‘t Ommetje bij het kerkhof.

tijd wordt ook het parochieregister
bijgehouden. De eerste dopeling in de
kerk is Antonius, kind van Johannes
Antonius Klein Swormink en Maria
Aarnink, op 19 april van dat jaar. Na 35
jaar pastoraat overlijdt Pastoor Bruns
op 28 december 1891. Om Gods zegen af
te smeken voor een nieuwe kerk heeft
hij de parochie het H. Nicolaasbeeld
geschonken, dat nog altijd in de kerk
aanwezig is. Zijn opvolger pastoor Smit
werd dag later benoemd. De parochie
Lettele had toen 353 communicanten
(parochianen).

Eigen parochie
Na enige tijd willen de gelovigen in
Lettele en omgeving een eigen parochie stichten. In 1850 krijgen zij daarbij medewerking van de aartspriester
Van Kafsel uit Zwolle. Pastoor Van
der Vondervoort van de parochie
Colmschate is tegen. Hij vreest dat het
ﬁnancieel niet haalbaar is. Kort daarop overlijdt hij en zonder medeweten
van de nieuwe pastoor Koestal, (erg
ongebruikelijk voor die tijd) gaat een
afvaardiging naar de bisschop met het
verzoek een eigen kerk te bouwen. Als
ook pastoor Koestal zijn goedkeuring
geeft, verheft de aartsbisschop Lettele
tot een zelfstandige parochie.
Bouw eerste kerk en pastorie Lettele
Op 25 december 1854 geeft de regering
toestemming voor de bouw van de
eerste kerk in Lettele. Na de aanbesteding op 29 januari 1855 krijgt de heer
Kostelink uit Deventer de opdracht
voor de bouw van de kerk en pastorie.
Begin februari stuurt de commissie
opnieuw een plan naar de bisschop.
Nu voor een pastoorswoning en ze
vraagt hem ook een eigen pastoor in

hun midden te mogen hebben. Ook
verzoekt de kerkmeester om een
schuur bij de pastorie te mogen bouwen voor een paard en voor de tilbury.
Het verzoek wordt ingewilligd, mits
voor eigen kosten van de parochie. De
totale aanneemsom komt daarmee
op een kleine 12 duizend gulden. Door
koop van grond van Groot Koerkamp
en Huis in ’t Veld en door ruiling van
de ondergrond van de kapel kan de
bouw van de eerste kerk beginnen. De
eerste kerk stond in het verlengde van
de Bathmenseweg. De pastorie stond
vóór de huidige pastorie, daarachter
de kerk. De ingang met daarboven de
toren was ter hoogte van de huidige
ingang van de sacristie.
Eigen pastoor en erediensten
In november 1855 wijdt deken Beltman
uit Deventer de eerste Lettelse kerk
in. Ook verricht hij dan al erediensten,
hoewel de hele bouw pas in het jaar
daarop wordt voltooid. Op 14 april 1856
haalt pastoor Koestal van Colmschate
de eigen herder van Lettele, pastoor
J.G.Bruns, in en overhandigt hem
de sleutels van de kerk. Vanaf die

Bouwval
Deze nieuwe pastoor brengt samen
met het kerkbestuur op 13 juli 1893 de
bisschop van Utrecht, Monseigneur
Snickers ter kennis dat de kerk bouwvallig is. Architect Te Riele uit Deventer
heeft geconstateerd dat de kerk slecht
gebouwd is. De toren helt ongeveer 10
centimeter over en de hele kerk zakt
scheef. Ook is het hout van slechte
kwaliteit. Nog geen 40 jaar na de
ingebruikname van de kerk is Lettele
alweer aan een nieuw gebedshuis toe.
Harde werkers
In oktober 1893 is de aanbesteding van
de tweede kerk met toren en sacristie. De laagste inschrijver is Pluim &
Gulick uit Rotterdam met een bedrag
van 32.651 gulden. De bouw wordt
echter niet aan hen gegund, maar aan
G. te Riele uit Deventer. Ook toen was
Lettele al een kern met pit, waarbij de
inwoners de handen uit de mouwen
staken. Met paarden en wagens halen
boeren materialen vanaf het kanaal
bij de Cröddenbrug en rijden het over
de zandweg naar Lettele. In december
1893 is de fundering gereed. In het voorjaar wordt het werk hervat. Al in november 1894 wijdt aartsbisschop Snickers de kerk in. Het gebrandschilderde
kerkvenster in het priesterkoor met als
opschrift: ‘Sanctus Nicolaas, ora pro
nobis’ is ter gelegenheid hiervan door
de gehele geloofsgemeenschap gegeven. Eind 1894 rekent het kerkbestuur
het laatste deel van de aanneemsom en
bijwerk af: bijna 39 gulden.
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125 jaar Heilige Nicolaaskerk

In het eerste weekend van april kon
de expositie ‘125 jaar Heilige Nicolaaskerk’ bezocht worden. Vrijwilligers
van de kerk en van het Archief Lettele
richtten samen een prachtige tentoonstelling in. Met voorwerpen, beeld en
geluid werden de geschiedenis van
het kerkgebouw, de parochie en van
het geloofsleven in Lettele geïllustreerd. De tentoonstelling trok veel
bezoekers, oude bezoekers, die naar
hartelust herinneringen ophaalden,
en jonge bezoekers die zich verwonderden over de rijke geschiedenis van
Lettele.
Foto’s: Frank Jongeling en Annie Aarnink.
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Is de supermarkt in Lettele gered?
Toen Ronald Lipholt een half jaar geleden
zijn winkelpand te koop zette, ontstond er
beroering in ons dorp. Er zijn allerlei ideeën
geopperd om de buurtsuper in Lettele te
behouden. Nu lijkt er een serieuze kans dat
de winkel voortgezet kan worden. Op dit
moment onderzoeken een aantal (oud)Lettelenaren de mogelijkheden het pand aan
te kopen en de winkelruimte te verhuren. Er
zijn vergaande gesprekken gevoerd met alle
partijen en er is een goede kans dat er een
ondernemer met ervaring in het supermarktwezen wil starten.
Crowdfunding
Er wordt hard gewerkt om de ﬁnanciering
rond te krijgen. Dat is niet eenvoudig. Daar-

om is misschien een crowdfundingsactie
in het dorp nodig. Lettelenaren en andere
betrokkenen die ons dorp een warm hart
toedragen, kunnen bijdragen aan het benodigde startkapitaal. Het geleende bedrag is
een soort borg, dat op termijn terugbetaald
wordt aan de geldverstrekker. Vele kleintjes
maken één grote. Misschien is daarmee onze

dorpswinkel gered.
Dit plan is nog niet deﬁnitief, maar mocht u
binnenkort een folder in de bus vinden over
deze actie of over de doorstart van de supermarkt, wees dan niet verrast, maar kom in
actie door ﬁnancieel te steunen of door klant
te blijven of (weer) te worden.
Wordt vervolgd.

Doppen sparen voor Bas en andere diabetespatiënten
In het Kulturhus De Spil, maar ook steeds meer mensen uit Lettele en
omgeving sparen blikken doppen voor ‘het goede doel’. Maar waarvoor eigenlijk?
Allemaal meesparen
Niels en Christel ten Katen-Ehren vertellen waarom.
‘Nadat bij onze zoon Bas in
2016 Diabetes type 1 werd
geconstateerd, kwamen wij de
actie tegen. Wij en onze familie
begonnen zelf met sparen. Zo
kwam het ook dat Frits Ehren de
doppen in het Kulturhus De Spil
bewaart en ervoor zorgt dat deze
via Janneke bij het inleverpunt
in Holten worden ingeleverd.
Hierdoor merken we dat steeds
meer mensen uit Lettele en
omgeving meesparen en deze bij
het Kulturhus (of bij Janneke)
afgeven.’
Super bedankt
De opbrengst van de ingeleverde doppen komt geheel ten
goede aan het Diabetesfonds. De
doppen gaan naar een fabriek in
Leeuwarden, waar ze gerecycled
worden. Het Diabetes Fonds
krijgt een mooie prijs per kilo
betaald. Hoe meer doppen,
hoe groter het bedrag dat het

Diabetes Fonds ontvangt voor
wetenschappelijk onderzoek.
Op 11 april was er landelijk al
€ 40.260,– opgehaald. ’We willen
iedereen super bedanken voor
het meesparen, vooral ook
namens onze Bas en andere
diabetespatiënten.’
Spaar je ook mee voor het
Diabetes Fonds?
Wil je ook meesparen, lever dan
de kroonkurken van bier- en frisdrankﬂesjes in aan de bar van
het Kulturhus of bij Janneke van
der Tol-Ehren, Hein Braakhuisstraat 7. Op de Facebookpagina
Bier- en frisdrankdopjesactie
voor het Diabetesfonds vind je
meer inleverpunten. Wil je meer
weten over deze actie, ga dan
naar de website www.diabeatit.
nl/evenement/doppen.
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LETTELE

LETTELE

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

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

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

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aangesloten bij Holland Solar (branchevereniging)
$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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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

Kunstﬁetsen tijdens Pinksteren
Zet maar vast in je agenda: 9 en 10 juni FIETSEN! Traditioneel vindt de jaarlijkse kunstﬁetsroute plaats in het tweede weekend van
juni. Aangezien het dit jaar gelijk valt met
Pinksteren is de kunstﬁetsroute deze keer op
zondag 9 juni en maandag 10 juni.
Twee Lettelse bedrijven op de route
Het programma van de kunstﬁetsroute van
Okkenbroek ‘Kunst van Hier tot Ginder’ is
rond. Maar is de kunstﬁetsroute van Okkenbroek toch niet ook dé ﬁetsroute van Lettele? Eigenlijk wel. De organisatie heeft het
toch maar mooi weer voor elkaar gekregen
dat twee Lettelse bedrijven zich presenteren
op de route. Wie wil er nou niet eens lekker
gluren bij de buren? Zeker als daar ook
nog iets extra’s te zien en te beleven valt.
Kunstenlab Deventer heeft kunstenaars
bereid gevonden die voor de verschillende
locaties op de route een kunstwerk maken.
Daarnaast hebben Ina Luijtjens en Hiltina
Groot een spannend theater- en muziekprogramma samengesteld.

Extra handjes gevraagd
Gelukkig hoeft de organisatie niet alles
alleen te doen en zijn er enthousiaste vrijwilligers (ook uit Lettele) die meehelpen om het
evenement tot een succes te maken. Meer
vrijwilligers in het bestand zou heel welkom
zijn. Dus wie het wat lijkt (bijvoorbeeld een
dag of dagdeel op één van de locaties staan),
geef je dan op via de mail: anitavloenen@
gmail.com.

Programma eind mei beschikbaar
Nieuwsgierig geworden naar de locaties of
de geplande voorstellingen? Het programmaboekje met een overzichtelijk schema
van activiteiten ligt eind mei, begin juni op
prominente plekken in de omgeving. Dan
staat alle informatie ook op www.kunstvanhiertotginder.nl of kun je de voorbereidingen
volgen op Facebookpagina Kunstﬁetsroute
Kunst van Hier tot Ginder.

25 mei: wandelen langs rododendrons
Wie loopt er op zaterdag 25 mei
mee langs uitbundig bloeiende
rododendrons tijdens de 25e
Rododendrontocht?
De deelnemers wandelen vanaf
café-restaurant De Koerkamp
door ‘t Oostermaet, natuurgebieden en over het Sallandse
platteland. Dit jaar wordt deze

populaire wandeltocht voor de
25e keer gehouden. Er zijn routes
van 5, 10, 15, 25 en 40 km. De wandelingen gaan over asfaltwegen,
bos- en zandpaden.
Inschrijven en kosten
Inschrijven en starten kan bij
café-restaurant De Koerkamp.

Starttijden:
• 40 km: tussen 7:00 - 9:00 uur.
• 25 km: tussen 7:00 en 10:00 uur
• 5, 10 en 15 km: tussen 9:00 en
12:00 uur.
De eindtijd om te ﬁnishen is
17:00 uur. Dan sluit het startbureau bij De Koerkamp.
Deelnamekosten zijn € 4,– p.p.,
voor KWBN-leden op vertoon lidmaatschapspas € 3,– p.p. Meer
informatie op www.bathmen.nl
en op www.wandel.nl.
Organisatie wandeltochten Lettele
De organisatie van de Rododendrontocht is dit jaar weer
in handen van DOCA (Deventer
Oost Club Activiteiten) en de
Stichting Bathmen Promotie.
Vanaf 2020 draagt de DOCA
de organisatie van de Rododendrontocht en de Koerkamptocht over aan de Stichting
Bathmen Promotie.

Gezellige
middag 125 jaar
Nicolaaskerk
Ter gelegenheid van 125 jaar
Nicolaaskerk is er een gezellige
middag voor de parochianen van
de kerk op:
• Zaterdag 6 juli van 14:00 –
17:00 uur bij de kerk
Wil je dit meebeleven? Geef
dan uiterlijk 30 mei je naam
en aantal personen door bij
de feestcommissie. Dit kan
door een briefje te deponeren
in de brievenbus bij de kerk
of een e-mail te sturen naar:
betsie_leerkes@hotmail.com of
g_mbrinkhof@hotmail.com.
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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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11 mei: Nationale Molendag

Moederdagconcert van
‘Koren op de Molen’
Het festival ‘Koren op de Molen’ is telkens weer een succes. Dit
jaar wordt het gehouden op de zaterdag voor moederdag: 11 mei.
Een mooie aanleiding om van dit concert een speciaal moederdagconcert te maken.

Voor de vijfde keer wordt op het molenplein van Windkorenmolen De Leeuw
het korenfestival ‘Koren op de Molen’
georganiseerd. Dit korenfestival wordt
om de twee jaar gehouden en zal dit
jaar plaatsvinden op de namiddag van
de Nationale Molendag, 11 mei. Omdat
het op 12 mei, een dag later dus, moederdag is, heeft het festival dit jaar
als thema ‘Moeder’ meegekregen. De
optredende koren zullen hun repertoirekeuze nadrukkelijk op dit thema
afstemmen. Het wordt een ode aan
‘moeder’ voor alle moeders, schoonmoeders, grootmoeders, bijna moeders
en iedere vrouw die nog moeder zou
willen worden. Zo’n ode wordt normaal gesproken aangeboden door de
huisgenoten. Dus worden alle vaders,
schoonvaders, grootvaders en de jongemannen die nog vader gaan worden,
aangemoedigd moeder de vrouw dit
concert cadeau te doen door met elkaar
te komen naar het molenplein. En kinderen meenemen natuurlijk.
Gezellige variatie
De koren, die allen uit de omgeving komen, zingen elk een ander genre, zodat
een gezellige variatie aan liederen ten
gehore zullen worden gebracht. Zeker
ook omdat de koren elkaar steeds afwisselen en dus meerdere keren die
middag optreden.

Zo komen uit Dijkerhoek heel toepasselijk de Möl’n-zangers. Een koor dat ooit
als gelegenheidskoor bij het 125-jarig
jubileum van de molen ‘De Hegeman’
in Dijkerhoek is ontstaan. De leden kregen er toen zo de smaak van te pakken,
dat het koor is blijven bestaan.
Ook komt het mannenkoor De Bêkezangers uit Bathmen met hun speciﬁeke luister- en meezingliederen. Uit
Gorssel nemen de dames van de close
harmony-groep No Romeo’s deel. Omdat hun motto ‘geraakt en geraakt worden’ is, zullen zij zeker ook het publiek
raken met hun liederen uit de jazz, wereldmuziek, pop en Nederlandstalige
kleinkunst.
Al eerder bij Koren op de Molen opgetreden en vanwege het succes weer
gevraagd is de Vocal Group Notes uit
Schalkhaar. Daar waar ze optreden,
trekken ze volle zalen. Notes brengt namelijk een zeer gevarieerd (pop)repertoire, zowel à capella als met live-begeleiding of orkestband. Naast het
leveren van een muzikale topprestatie
wil Notes ook onderscheidend zijn in
hun optreden.
Heel verguld tenslotte is de organisatie met de toezegging van de Deventer
Jeugd Musical om op dit moederdagconcert met liederen uit diverse jeugdmusicals dit cadeau voor Moeder luister bij te zetten. Zij zullen liedjes uit

DOOR MEES STRUIJS

eerdere en toekomstige door de groep
te spelen musicals ten gehore brengen.
Alles bij elkaar heel veel talent dus, dat
vanaf 15:00 uur tot 19:00 uur vrijwel
ononderbroken de tijd met zangkunst
zal vullen.
Nationale Molendag
Omdat het 11 mei ook de Nationale
Molendag is, is de molen open voor
publiek. Molengidsen zullen geïnteresseerden graag vertellen over de werking en geschiedenis van molens in het
algemeen en van Windkorenmolen De
Leeuw in het bijzonder. Daarnaast zijn
er verschillende andere activiteiten
in en rond de molen, zoals een geraniummarkt, een springkussen voor de
kinderen en kraampjes waar u kleine
moederdagcadeautjes kunt kopen.
Wees welkom op zaterdag 11 mei op het
molenplein rond Windkorenmolen De
Leeuw.
Kijk op www.vrienden.oudemolen.net
voor het programma. Bij slecht weer
wordt het concert afgelast.
Het concert wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Deventer,
Pr. Bernhard-Cultuurfonds, Stichting
Wesselings-van Breemen en Stichting
Bathmen Actief.
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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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Dorpsbongerd Lettele lenteklaar
Op 26 april heeft de werkgroep geklust in de dorpsbongerd. Het terrein met de fruitbomen is
geïnspecteerd, kleine reparaties zijn uitgevoerd en de informatieborden schoongemaakt. Ook
hebben de vrijwilligers 10 nestkasten voor mezen rond de boomgaard opgehangen die Gertien
Obdeijn heeft gemaakt.

Haak mee voor
stichting Hartendekens
Liduin van den Bijllaardt raakte via haar
werk in hospice De Winde gefascineerd door
Stichting Hartendekens. Deze stichting
schenkt geheel kosteloos prachtige, met
de hand gehaakte, dekens aan kinderen en
jongeren die een beetje warmte, troost en
geborgenheid kunnen gebruiken in moeilijke tijden. Dat kan zijn, omdat zijzelf ernstig
ziek zijn of als zij in de zeer nabije toekomst
een van hun ouders verliezen. De dekens
worden samengesteld uit vierkantjes (granny’s) van vele verschillende haaksters. Dat
maakt elke Hartendeken uniek!

Jongeren blij maken
Waarschijnlijk zijn er ook in Lettele best
veel mensen die graag handwerken en
denken: wat zal ik nu eens gaan maken?
Wat zou het leuk zijn als er vanuit dit dorp
ook lapjes worden gehaakt, waarmee je jongeren die het zwaar hebben, een beetje blij
kunt maken. Heb je interesse om hieraan
mee te werken, kijk dan op de website hartendekens.nl. Hier zie je ook voorbeelden en
lees je hoe het in zijn werk gaat. Wil je meer
weten? Mail me gerust
Liduin@vandenBijllaardt.nl

Hej ’t al eheurd?
• de Kjels van Lettele op 12 april hun
tafelmanieren hebben laten bijschaven om hun 5-jarig jubileum in stijl
te kunnen vieren;
• Zorggroep Raalte mensen zoekt die
op de duo-ﬁets een ritje willen maken met deelnemers van ‘Ontmoeten
in eigen dorp’;
• de initiatiefnemers van het Indonesich koken het stokje willen overdragen aan andere koks met andere
(internationale) kookaspiraties;
• dat je in mei gratis kunt kennismaken met badminton, elke dinsdagavond in De Spil om 20:00 uur.
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Selamat makan in het Kulturhus

Smullen van Indische
kookkunst in De Spil
Na het succes in 2018 stroomden begin dit jaar de aanmeldingen voor het Indonesische
buffet op zaterdag 30 maart in De Spil in sneltreinvaart binnen. Nadat 60 personen
zich hebben opgegeven, is de aanmeldingenlijst propvol. Meer plaats is er niet in de
Huskamer. Ook de voorbereiding van de maaltijd voor
zoveel mensen is best een hele klus voor het kookteam,
dat bestaat uit Rob en Liduin van den Bijllaardt, Jan en
Diny Ehren en Roy en Yvonne Haaxman.
Het is eind februari als Rob en Roy
het menu doornemen voor het Indonesische buffet dat voor de tweede keer in De Spil wordt gehouden.
Welke gerechten gaan we de gasten op 30 maart voorschotelen en
wie gaat wat klaarmaken? De keuze valt op ongeveer 15 gerechten,
waaronder rendang padang (rundvlees in kokosmelk), boemboe bali
kip, babi ketjap, saté kambing (geitenvlees), sambal goreng boontjes,
tempé en tahoe (van soja), sambal
goreng telor (met gekookte eieren),
nasi kuning (gele rijst) en nog allerlei bijgerechten.
Experts van huis uit
Rob is van huis uit bekend met de
Indische keuken en kookt vaak
exotische gerechten. Roy heeft zijn
kookkunsten geleerd van zijn moeder, die als een echte Indo niet uit
de keuken weg te slaan was en de
heerlijkste spijzen voorschotelde.
Altijd had zij wel heerlijke Indische
hapjes, snacks of zelfgemaakte
sambal achter de hand. En o wee
als je vóór het eten wilde vertrek-
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DOOR YVONNE HAAXMAN

ken. Boze en teleurgestelde reacties
van moeder bleven niet uit, zodat je wel
een zeer goede reden moest hebben om
niet mee te eten. Roy heeft de Indische
kooktraditie dus met de (sambal)paplepel ingegoten gekregen. Koken en eten
is in de Indische cultuur altijd een gezamenlijke en gezellige aangelegenheid.

‘… milde, hete
of superhete
sambal is puur
handwerk …’
Lombok oelekken
Indisch koken verschilt behoorlijk van
de Nederlandse pot. Piepers koken met
gezonde groente en een lekker stukje
vlees of een smeuiige gehaktbal is wel
wat sneller klaar te maken dan een
traditionele Indische maaltijd. Rijst koken in een automatische rijstkoker is
vrij simpel. Maar de meeste gerechten
hebben een eigen kruidenmengsel, de

boemboe, die het gerecht een speciale
smaak geeft. Gember, kokos, palmsuiker, citroen, knoﬂook en verse pepers
worden veel gebruikt in de Indische
keuken. De lekkerste boemboe maak je
zelf, meestal door het te vijzelen in een
tjobek. Ook het oelekken (stampen)
van verse lombok (pepers) met trassi
en zelfgekozen kruiden tot milde, hete
of superhete sambal is puur handwerk.
Maar de kenners weten dat het resultaat perfect is.
Kijkje in de keuken
Als de gerechten zijn verdeeld, gaat
Rob ruim van tevoren op pad om alle
ingrediënten in te kopen. Hij koopt bij
de toko de typische Indische kruiden en
etenswaren en haalt bij de slager varkens-, kippen- en geitenvlees. Een paar
dagen van tevoren begint het kookteam
met de eerste gerechten. De bijgerechten, zoals kroepoek en emping, bakken
ze alvast af in de olie. Voor zoveel mensen heb je al gauw een wasmand vol
nodig. Het marineren van het vlees kost
tijd en gebeurt vaak een dag vóór de bereiding. Ook het schoonmaken, snijden
en wassen van de groente is een karwei

waar je een paar uur voor uit moet trekken. Maar kilo’s sperziebonen punten is
geen straf als je van het zonnetje kunt
genieten. In de keuken van Liduin en
Rob is het een bedrijvigheid van belang.
De airfryer draait op volle toeren en er
blijkt gebrek aan grote pannen. Maar
De Spil biedt uitkomst. Buiten op het

‘… gebrek aan
grote pannen.
Maar De Spil
biedt uitkomst.’
terras draait Jan zich duizelig aan de
gehaktballetjes. Ook bij Haaxman in
de keuken zijn alle pannen en schalen
in gebruik en pruttelt de babi ketjap en
sambal goreng boontjes lekker. De geur
is goed. Gelukkig geen aangebrande
luchtjes. Nee, het aroma van knoﬂook,
gember en trassi overheerst. Zaterdagmiddag verhuist al het eten in grote
pannen en emmers naar De Spil voor de
laatste afwerking en opwarming. Het
buffet wordt in gereedheid gebracht en
Jan stookt de barbecue op.

Selamat makan, eet smakelijk
Rond half zes stroomt de Huskamer
vol. De gasten zoeken een plekje en na
de toelichting van Rob laat iedereen
zijn eetmandje vol scheppen. Het kookteam merkt dat de gerechten wederom
in de smaak vallen. Positieve reacties
alom. Met een frisse fruitsalade als
toetje wordt de maaltijd afgesloten.
Aan het eind van de avond gaat iedereen met een voldaan gevoel naar huis.
Het was gezellig, sfeervol en iedereen
heeft gesmuld van het lekkere eten.
Sommigen vonden de sambal te heet,
maar dat werd weggespoeld met een
lekker biertje. Het kookteam kijkt ook
vol tevredenheid terug op deze Indonesische maaltijd. “Het was een ﬂinke
klus, maar ook de voorbereiding doe je
samen en dat is erg prettig en gezellig.
Wij voelen ons er heel senang bij!”
Ook speciale kookkunsten?
Volgend jaar krijgen anderen de kans
om Lettele een bijzondere maaltijd
voor te schotelen. Wie goede ideeën
en zin heeft om zijn of haar kookkunsten aan ongeveer 50 personen te laten
proeven, kan zich melden bij Rob of Liduin van den Bijllaardt. Zij helpen je op
weg om dit te regelen in De Spil.

Tropische verrassingen
Sommige exotische ingrediënten
uit de Indische keuken zijn niet bij
iedereen bekend. Ken je bijvoorbeeld trassi, santen of tempé?
Trassi mag niet ontbreken in de
Indische keuken. Trassi is een garnalenpasta met een sterke geur,
voor mensen die het niet gewend
zijn, heeft het een vieze penetrante
lucht. Toch is trassi de smaakmaker
van veel Oosterse gerechten.
Santen is een product van gemalen kokos en is zowel als vloeibare
klappermelk als in vaste vorm verkrijgbaar. Santen wordt meestal
toegevoegd aan groentegerechten,
sauzen of om gele rijst in te koken.
Tempé zijn geperste sojabonen die
vrij neutraal van smaak is, maar
wel rijk aan vitaminen. Meestal
koop je het als een soort koek die
gemakkelijk in plakjes of kleine
blokjes gesneden kan worden. Je
kunt deze, al dan niet gemarineerd
in een ketjapkruidenmengsel, bakken of frituren in de olie. Ook lekker
om tussendoor te eten.
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Denk & Schrijf mee!

Kopij voor De Letter
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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

Bibliotheek Lettele feestelijk heropend

Lettelse ‘bieb’ in een
nieuw jasje
Er is de laatste jaren heel wat werk verzet om de
bibliotheek in Lettele te behouden en dat is zeker
niet voor niets geweest. Op 27 maart mochten
de kleuters van groep 1 en 2 met juf Irma de vernieuwde bibliotheek openen.

Wie kent het niet, boeken lenen bij
de bibliotheek. Toen je nog klein was
mocht je een voorleesboekje uitzoeken
en later had je die ‘leuke’ boekenlijsten
van school die je móést lezen. Maar
dáárna kon je heerlijk rondsnuffelen
in de ‘bieb’ voor een spannend, romantisch of leerzaam boek.

‘Voor iedereen
is er wel een
boek! Daarom
heeft de bieb er
ook zoveel.’
Belangrijke taak
Om 12:00 uur was het dan zover. De
deur bij Erwin van ‘Kies-je-cadeau’
stond wijd open om de kinderen van
groep 1 en 2 te verwelkomen, want ze
hadden een heel belangrijke taak te
verrichten. Een beetje bedremmeld
stonden ze voor een heel groot papier
in de vorm van een boek en daar mochten ze zomaar doorheen stappen en
daarmee hadden onze kleuters de ver-

DOOR LUCIA VAN KRUIJL

nieuwde ‘bieb’ geopend. Midden in de
mooi ingerichte bibliotheek namen de
kinderen op gekleurde zitzakken plaats
en kregen ook zij een verrassing. Julian
uit groep 8, voorleeskampioen van het
jaar van basisschool Sancta Maria, las
de kleuters voor uit het plaatjesboek
Het ei van Bommes geschreven door
Jane Simmons. Het verhaal werd zo
mooi voorgelezen, dat de kinderen
heel stil zaten te luisteren. Nadat de
kinderen een mooi toepasselijk liedje
over een eendje in de lente hadden gezongen, had juf Irma de vraag waarom
het zo belangrijk is om te lezen. Nou
daar waren ze het allemaal over eens.
‘Je kunt mooie verhaaltjes lezen en je
kunt wat leren wat je nog niet weet.
Voor iedereen is er wel een boek, daarom heeft de bieb er ook zoveel.’ Aan het
eind kregen de kinderen allemaal een
mooie boekenlegger mee.

Enthousiaste vrijwilligers
Naast Erwin zijn er ook nog vier enthousiaste vrijwilligsters die zich enorm inzetten voor de bieb. Naast de vele boeken die elke keer verwisseld worden,
is er ook altijd een thema over wat er
zich op dat moment in Lettele afspeelt.
Ook kun je dvd’s en blu-ray’s lenen. Als
je een boek wilt lenen of een ﬁlm wilt
kijken die niet op de plank staan, dan
kun je die via internet reserveren. Zodra het boek of de ﬁlm beschikbaar is,
kun je ze bij onze eigen Lettelse ‘bieb’
komen ophalen.

Officieel tintje
’s Middags kreeg de opening een officieel tintje. Liesbeth Grijsen, wethouder
van Deventer, en Joost Zijderveld, MTlid van de bibliotheek Deventer, waren
blij met het behoud van de bibliotheek
in Lettele en benadrukten hoe belangrijk voorzieningen in een dorp zijn.
Daar is hier ook hard voor gewerkt.

Het lidmaatschap is gratis voor
kinderen en jongeren tot 18 jaar.
Je kunt lid worden door je in te
schrijven op:
www.bibliotheekdeventer.nl.
Je pas wordt binnen 5 dagen thuisgestuurd. Daarnaast kun je ook
een gratis partnerpas aanvragen.

Bibliotheek Lettele
openingstijden
ma t/m vr.
za (mrt-okt.)
za (okt-febr.)

11:00 - 18:00 uur
9:00 - 16:00 uur
9:00 - 12:00 uur
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Terugblik op de jaarvergadering
Dinsdag 26 maart was de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang. We
kijken terug op een ﬁjne avond met veel
inbreng van dorpsbewoners over het reilen
en zeilen van ons mooie dorp gedurende
het afgelopen jaar.
2018 was een jaar waarin veel gebeurde.
• Mark Timmermans blikte terug op de
activiteiten van het Lettels Activiteiten
Bureau (LAB) en gaf ons een kijkje in
de plannen die het LAB heeft voor de
toekomst.
• Erwin Kleine Koerkamp liet ons weten
dat de bibliotheek in Lettele voorlopig
‘gered’ is, na een paar spannende jaren.
Het aantal uitleningen is verdubbeld en
daarmee kan de vestiging van de bibliotheek open blijven.
• Chris Klein Koerkamp gaf een korte
update over de stand van zaken rond het
Linderveld. De plannen zijn wat bijgesteld na een teleurstelling over de eerste
verkoopronde van de gronden, maar ze
blijven optimistisch.
• Michiel Bussink heeft ons kort meegenomen in de werkzaamheden van de werkgroep die zich buigt over de toekomst
van de dorpswinkel. Hij liet weten dat er
nog steeds hoop is op een voortzetting
van een dorpswinkel, al is er ook nog
veel onzeker.
• Victor Munster trok aan de bel na het
vertrek van de visboer en liet ons weten
dat er achter de schermen hard gewerkt
wordt aan een nieuwe plek waar hopelijk een nieuwe visboer op woensdagen
weer vis zal verkopen.
De nieuwe dorpsvisie
Uiteraard hebben we stilgestaan bij de
nieuwe dorpsvisie. De eerste exemplaren
van de dorpsvisie werden uitgereikt aan
een aantal bewoners van het nieuwste
stukje van Lettele, de Kapelweide. Het
bestuur van Plaatselijk Belang is heel
tevreden met de nieuwe dorpsvisie,
maar vooral met de zes werkgroepen die
ontstaan zijn uit het proces. Van elk van de
zes werkgroepen was tijdens de avond een
afgevaardigde aanwezig die kort verslag
deed van de doelen, werkzaamheden en
uitdagingen.
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1. Uitbreiding
woningaanbod
Uitbreiding
woningaanbod
Meerwoningen
woningenvoor
voor starters/jongeren,
starters/jongeren, ouderen,
t Meer

t

alleenstaanden
en kwetsbare
groepen
ouderen,
alleenstaanden
en kwetsbare
groepen
Woonwerkgroep
samenstellen
Woonwerkgroep
samenstellen

2
2. Woonzorgcombinaties
Woonzorgcombinaties
met een beperking/zorgbehoefte (oud en jong)
Mensen met een beperking/zorgbehoefte (oud en jong)
tMensen
kunnen (langer) in Lettele blijven wonen

kunnen (langer) in Lettele blijven wonen

Behoefte
van Lettelenaren
t Behoefte peilen
vanpeilen
Lettelenaren

WAT
WILLEN
WE
DOEN?

3

6
6. Energietransitie
Energietransitie
Het verkennen
vanbeste
de
van de
t Het verkennen

beste
duurzame
opties
Lettele
duurzame
opties
voorvoor
Lettele

3. Bedrijvigheidstimuleren
stimuleren enen
aantrekken
Bedrijvigheid
aantrekken
Makerslab:
technische
werkplaats
technische
werkplaats
voorvoor
ondernemers
t Makerslab:

j g en oud talent
en jongondernemers
en oud talenten jong
(OVL)(OVL)
Gesprek
met
dede
Ondernemersvereniging
Lettele
t Gesprek
met
Ondernemersvereniging
Lettele

5
Bredere fietspaden en goede voetpaden
t Tweebaans fietspaden en
toegankelijke
voetpaden
goedegoede
toegankelijke
voetpaden

4
Groots festival
4. Groots festival
op deop
kaart
zetten
door een groots
t LetteleLettele
de kaart
zetten
festival
organiseren
door eentegroots
festival te organiseren

Afscheid bestuursleden
Er werd ook afscheid genomen van
bestuursleden, vier in totaal. Ron, Jentsje,
Mark en Ursela hebben ons bestuur
verlaten. Bij deze nogmaals hartelijk dank
voor jullie tomeloze inzet! We zullen jullie
ontzettend missen. Temeer omdat er zich
geen nieuwe bestuursleden verkiesbaar
hebben gesteld en er op dit moment een
driekoppig bestuur is. Drie toegewijde
bestuurders, maar niet voldoende om ons
bestuurswerk goed te kunnen doen. En
zeker geen afspiegeling van de Lettelse bevolking. Bovendien schrijven onze statuten
voor dat het bestuur uit minimaal zeven
bestuursleden dient te bestaan.
Er zijn nu een drietal scenario’s denkbaar:
1) Plaatselijk Belang wordt opgeheven,
want er zijn niet voldoende bestuursleden;
2) Er worden op korte termijn vier nieuwe

bestuursleden geworven;
3) Een Plaatselijk Belang bestuur in nieuwe
vorm, met nieuwe statuten.
Dat laatste scenario is het meest voor de
hand liggend. De statuten zijn sinds de oprichting een aantal keer gewijzigd. De laatste keer in 1979. Het is dus wel tijd om de
statuten aan te passen aan de grillen van
deze tijd. Het Plaatselijk Belang bestuur is
nog steeds een vrij klassieke organisatie
met een ouderwetse organisatiestructuur.
We willen dit jaar gaan kijken of en hoe we
ons kunnen aanpassen aan het Lettele van
deze tijd. Een dorp waar, net als in andere
dorpen, steeds minder bestuursleden beschikbaar zijn, waar vrijwilligers druk zijn,
vaak bij meerdere verenigingen tegelijk
en waar we met veel verenigingen putten
uit een relatief klein aantal bewoners. Tijd
voor bezinning.

Nieuwe dorpsvisie is klaar!
Boekje met ideeën
Er is het afgelopen jaar hard gewerkt
door vele Lettelenaren om een blik op de
toekomst van ons dorp te werpen. Het resulteerde in een prachtig klein boekwerkje
met daarin ideeën voor de toekomst waarmee we direct aan de slag kunnen. Er zijn
zelfs al zes werkgroepen die ﬂink aan het
werk zijn om ideeën te verwezenlijken.
Het boekwerkje is voorzien van treffende
illustraties gemaakt door Majet Boksebeld
en is prachtig vormgegeven door Ingrid
Kleine Koerkamp, waarvoor we beiden
ontzettend dankbaar zijn!

DORPSVISIE

P R O J E C T E N O M M E E A A N D E S L AG T E G A A N
1

Kerncijfers
Lettele, Linde, Oude Molen

Bevolkingssamenstelling
Bevolkingssamenstelling:

Ouderen

17,3 %

Jongeren

Totale
bevolking
Totale bevolking:

1697

23,5%

Beroepsbevolking

59,2%

Bedrijfsvestigingen enen
Instellingen:
Bedrijfsvestigingen
instellingen

221

Gemiddeld besteedbaar inkomen
Arbeidsplaatsen
Arbeidsplaatsen:

683

Gemiddeld besteedbaar
inkomen per huishouden:
per huishouden

€44.300
Bron: Gemeente Deventer

Wordt bestuurslid! Leuk!
Een mooie uitdaging voor dit jaar. Er
zijn nieuwe bestuurders nodig. Want
ook met drie man wordt het lastig
om in een nieuwe vorm het algemeen
belang van Lettele te behartigen!
Dus lieve Lettelenaren, wees niet
bang en ga de uitdaging aan om
bestuurder van Plaatselijk Belang te
worden. Want besturen is leerzaam,
geeft voldoening en is bovenal leuk!
Nieuwe bestuurskandidaten kunnen
zich wenden tot pb@lettele.nl

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van
Plaatselijk Belang zijn de eerste exemplaren uitgereikt. De dorpsvisie is aan alle
Lettelenaren huis-aan-huis verspreid.
Mocht u er onverhoopt nog geen ontvangen hebben, laat het ons dan even weten
via pb@lettele.nl. De nieuwe dorpsvisie
kan ook geraadpleegd worden via
www.lettele.nl/plaatselijk-belang.
Ook aan de slag met de ideeën uit de
dorpsvisie?
Heeft u de dorpsvisie gelezen en denkt
u, daar wil ik ook wel mee aan de slag? U
bent van harte uitgenodigd om u aan te
sluiten bij een van de werkgroepen om
mee te werken aan het verwezenlijken van
de toekomstplannen. Of u nu hart heeft
voor het verwezenlijken van initiatieven
op het gebied van duurzame energie, graag
meewerkt aan een verbetering van de wandel- en ﬁetspaden in en rond Lettele, mee
wilt doen of denken rond het thema wonen
of de combinatie van wonen en zorg, u zich
in wil zetten voor meer bedrijvigheid, of
gewoon zin heeft in het mee organiseren
van een festival, het kan allemaal. Mail
naar pb@lettele.nl, of een van de leden
van de werkgroepen.Kijk voor een recent
overzicht van de werkgroepen op
www.lettele.nl/plaatselijk-belang.

Lettertjes

Hier kunt u ook uw korte oproep
plaatsen. Mail naar
redactie.deletter@gmail.com
> SAMS Kledingactie
Inleveren schone kleding, huishoudlinnen en goede schoenen voor
mensen in nood.
Ma 13 mei van 8:00 uur - 17:00 uur
Bij HOLVO, Bathmenseweg 23B
Lettele.
> TE HUUR: Deel dubbele woning
Per 1 mei te huur. Woonruimte met
ruime woonkamer, open keuken,
gang, toilet, berging, 3 slaapkamers
en badkamer met 2e toilet. Tevens
eigen oprit voor 2 auto’s, terras, tuin
en schuurtje. Peter en Astrid Duteweert, Spanjaardsdijk 102, tel. 0645
654 587.
> GEZOCHT: Koopwoning
Wij zoeken al enige tijd een koopwoning in of buiten de bebouwde
kom van Lettele. Onze woonwensen
zijn niet heel speciﬁek, de plek en
de sfeer moeten goed voelen. Bij
voorkeur met een schuur of garage.
Overweegt u uw woning in Lettele
te koop te zetten en wilt u de kosten
van een makelaar besparen, neem
dan contact op met ons, Rob Leerkes
en Moniek Jansen, tel. 0615 381 374
of robleerkes@hotmail.com.
> TE HUUR: Tijdelijke woonruimte
Per direct te huur. Appartement op 1e
etage voor 1 of 2 personen.
Roy en Yvonne Haaxman, Schotwillemsweg 9, tel. 0623 188 513 of info@
haaxmancommunicatie.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

+HWSOH]LHUYDQKHWPDNHQ

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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De laatste wedstrijd van HV Lettele
Op 6 april was het zover, de
laatste handbalwedstrijd van
DS1 tegen HVBS in Bunschoten-Spakenburg. Het laatste
wapenfeit van Henk de Boer
als hoofdtrainer en een heel
kleine kans op het kampioenschap. Lettele moest winnen
en Pacelli uit Zieuwent moest
thuis verliezen van Wesepe.
Door Mark te Boekhorst
Hans Spikker van Bouwbedrijf
Klunder was al eerder met het
idee gekomen om samen met
Valans en te Riele Olie een
bus voor het team en fans te
organiseren, waarbij hij zelf
heel royaal een ﬂinke duit in
het zakje deed. Met 62 man plus
nog een paar auto’s met fans
togen we naar Spakenburg.
Erg gezellig was het in de
bus. Een bakkie koffie werd
rondgedeeld, gezet door Dinie
Wagemans en Toke te Riele, en
lekker! Lekker! We waren het er
allemaal over eens, de lekkerste
koffie… wordt gezet door Dinie
en Toke!
Bij aankomst in Spakenburg
vielen onze blauw-witte sjaaltjes, die we voor de gelegenheid
hadden laten maken, bijzonder
in de smaak. SV Spakenburg
had net gevoetbald en hun kleuren zijn net zo blauw-wit als die
van Lettele.
Op de tribune in de sporthal
was Lettele alvast heer en
meester. Op het veld tijdens de
wedstrijd bleek maar weer eens
dat de dames uit een vissers-

dorp niet zomaar voor de poes
zijn! Het was een wedstrijd met
nadruk op strijd. Lettele kwam
soms een puntje voor en dan
weer een puntje achter. De hele
eerste helft ging het gelijk op.
Gelukkig ging Lettele wel met
een voorsprong naar de thee. In
de tweede helft leek het ineens
beter te gaan. Lettele kwam wat
meer punten los maar HVBS
gaf zich nog niet gewonnen. En
telkens kwamen ze weer terug
naar 2 of 3 doelpunten verschil.
Toch gingen onze meiden, net
als meestal dit seizoen, er uiteindelijk met de overwinning
vandoor.
Twee punten in de tas
Die overwinning was – zo
bleek tijdens de wedstrijd uit
geheime contacten met Wesepe
dat aan het strijden was in
Zieuwent – niet genoeg voor het
kampioenschap. Maar toch was
het wel lekker, twee punten
in de tas op de terugweg. Om
die punten in de tas te krijgen
moest eerst het bier, de wijn en
natuurlijk de frisdrank eruit.

En dat smaakte ook lekker. Met
muziek in de bus werd het helemaal gezellig en zeker met de
hapjes, wederom verzorgd door
Dinie en Toke. En Lekker!
Fanatiek gesport
Het was een mooi avontuur dit
seizoen met ons vlaggenschip
DS1. Zo’n vlaggenschip krijgt
altijd de meeste aandacht. Maar
er moet gezegd worden dat door
onze hele handbalvereniging
weer een heel seizoen lang met
vreugde en vaak ook fanatiek is
gesport. Veel vrijwilligers hebben zich er druk voor gemaakt
dat iedereen zoveel plezier kon
beleven in onze vereniging. En
wat dacht je van de sponsoren!
Zij maken het mogelijk om jaarlijks weer de begroting sluitend
te krijgen. Dat geldt natuurlijk
voor de hoofdsponsors die ons
de mooie busreis schonken
maar ook voor bijvoorbeeld
Marcel te Riele van Te Riele
Installatie die blijmoedig naast
mij in de bus opmerkte dat zijn
team Dames Recreanten 1 niet
voor erg veel naamsbekendheid

zorgt. Hij kon toen nog niet
bevroeden dat die zelfde Dames
Recreanten 1 enkele weken
later (vorige week) glorieus
kampioen zouden worden! De
laatste benodigde punten werden behaald in het verre koude
Dronten. Het grote feest wordt
op 9 mei gevierd als de ‘meiden’
in Olst iets dichter bij huis de
volgende wedstrijd spelen. Dus
iedereen die zin heeft: kom
naar De Hooiberg om 21:30 uur
en moedig dit glorieuze kampioensteam aan!
Blokjes kaas en komkommerschijfjes
Toen we de bus uitstapten en ik
samen met Hans Kloosterboer
naar Spikker liep voor het gezellige eindfeestje na de busreis,
kwamen we tot de conclusie dat
het erg geslaagd was. Alles was
perfect georganiseerd. Behalve... volgens Hans Kloosterboer
kwamen de blokjes kaas van
Toke en Dinie niet gelijk langs
met de schijfjes komkommer.
Dat is dan het eerste puntje
voor de volgende vergadering.

Wim Haverkamp Volleybaltoernooi
Op zondag 30 Juni 2019 organiseert
Volleybalvereniging Lettele het tweede
Wim Haverkamp dorpsvolleybaltoernooi
buiten op de sportterreinen rondom
Kulturhus De Spil.
Vraag je vrienden, familie of buurt en
vorm een team. Een team bestaat uit

minimaal 6 personen, waarvan 2 dames
en maximaal 2 competitiespelers of 3
recreanten. Het inschrijfgeld is € 10,–
per team.
Opgeven vóór 1 juni bij Bram Ehren,
0614 294 978 of per mail:
brammarja@hetnet.nl.
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Wist u dat...
• de invoering van de mogelijkheid
van muntenbetaling in de Huskamer goed is verlopen;
• de deelnemersraad het jaarverslag
2018 en de jaarrekening 2018 heeft
goedgekeurd;
• de mogelijkheden tot het maken
van reclame op de narrowcasting
met de deelnemersraad zijn besproken en vastgesteld;
• er gewerkt wordt aan het tegengaan
van de instraling van de zon;
• alle bestelde ﬁtnesstoestellen
inmiddels zijn geplaatst;
• in mei een deel van de sportzaalinventaris zal worden vervangen;
• wij op zoek zijn naar wat extra
handen voor binnen en buiten het
Kulturhus...

Complimenten voor De Spil van
CDA-prominenten
Op 13 maart zijn staatssecretaris Raymond
Knops, gedeputeerde van Overijssel Eddy
van Hijum, kandidaat provinciale staten
Bart van Moorsel en enkele andere CDA’ers
op bezoek geweest bij Kulturhus De Spil.
Het bezoek stond in het teken van de rol
die het Kulturhus speelt in de leefbaarheid
van Lettele. En nog belangrijker: de rol die
het in de toekomst kan spelen in het dorp.
De bezoekers waren onder de indruk van
zowel de opgebouwde organisatie, het
gerealiseerde gebouw alsook de activiteiten die sinds de opening van het Kulturhus
in het gebouw worden georganiseerd. Zij
hadden grote bewondering voor wat er

door samenwerking van het hele dorp tot
stand was gebracht.
Met de aanwezigen is ook van gedachte
gewisseld over mogelijkheden van clustering van activiteiten en voorzieningen
binnen het dorp op gebied van welzijn,
sport, onderwijs en cultuur. In de toekomst
misschien wel van cruciaal belang voor de
vitaliteit en leefbaarheid van het dorp. Ook
aan de orde kwam het belang van goede
sportvoorzieningen (sporthal!), voldoende
jeugdactiviteiten en het organiseren van
zorg dichtbij de mensen en de toenemende druk die dat geeft op vrijwilligers en
mantelzorgers.

Fitness De Spil
Om onze leden nog meer mogelijkheden te bieden aan conditie en kracht te werken hebben we
de afgelopen maanden een aantal ﬁtnesstoestellen vervangen en toegevoegd. Bijvoorbeeld:

Kleurensudoku

Taurus Lat Pulldown IT95: hiermee kun je
een effectieve rugtraining doen op professioneel niveau. Het gewichtsblok is eenvoudig verstelbaar tot maximaal 105 kg.

De Sudoku in de vorige De Letter werd goed
gemaakt! Twee kinderen hebben een prijsje
gewonnen: Aniek Borgonje (7 jr.) en Daan
Schuiling (6 jr.). Zij mogen hun prijsje gaan
ophalen in de winkel van Kies-je-Kado.
De puzzel die we nu uitgezocht hebben is wel
wat moeilijker. Pak je stiften en maak hem!
Is het je gelukt? Vraag je vader of moeder
om een foto te maken (of doe het zelf) en
die te appen naar 0653 807 411. Vergeet niet
je naam erbij te zetten en hoe oud je bent.
Succes!
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Taurus roeitrainer heeft een gecombineerd
weerstandssysteem met een lucht,- en
magneetrem dat zorgt voor een authentiek
roeigevoel. De roeibeweging blijft ook bij
krachtige roeislagen gelijkmatig en comfortabel. De gebruiksvriendelijke trainingscomputer heeft een groot aantal gevarieerde trainingsprogramma’s. Er zijn meerdere
gebruikersproﬁelen aan te maken voor het
vastleggen van trainingsgegevens.

Taurus crosstrainer: deze crosstrainer is
uitgerust met meerdere trainingsprogramma’s en weerstandsniveaus om afwisselend
en intensief te trainen. De crosstrainers bieden een gewrichten-vriendelijke training,
zelfs bij zeer intensieve training..

Powerplate Trilapparaat
Verder zijn nieuw:
Powerplate Trilapparaat,
Studio Halterbank,
Halterschijven,
Muscle Power Hexa dumbbells 1-10 kg,
Tricepstouw.

Wij stellen voor:

Lettels vergeetwoordenboek: de E

Naam: Liduin van den Bijllaardt
Leeftijd: 67
Functie: Regelen reserveringen en
boekingen van alle ruimtes in
Kulturhus De Spil

Voor de E van de lijst met Lettelse vergeetwoorden
ben ik koffie gaan drinken met de bejaardengym van
maandagochtend. Na eventjes nadenken, kwamen de
tongen los. We hopen dat nieuwe én oude Lettelenaren deze woorden weer dagelijks gaan gebruiken.

Als jij voorzitter was, wat zou je dan veranderen?
Ik zou heel graag zien dat de sporthal gerealiseerd wordt.

Eek
• Eik
èmties of effenties
• eventjes
èènde
• uiteinde
Hi beurt de boom altied bie ’t zwoarste èènde – hij ziet
het altijd somber in
Den wul altied het mulnste (middelste) met beide èènde – die wil altijd het onderste uit de kan hebben.
eerbèzen
• aardbeien
eerkauwen
• herkauwen
effenvölle
• evenveel
Hi löp t’r mà veur effenvölle bie: hij loopt een beetje
met zijn ziel onder de arm
eier
• eieren
Het is mi ’t gekaekel wè, mà eier leng, ho mà : praatjes
vullen geen gaatjes
eiloof
• klimop
ekertie
• eekhoorn
empe
• mier
empig
• humeurig
etgruun
• gras dat al een keer in het hooiseizoen is gemaaid
etjappel
• eet-aardappel (dus geen pootaardappel)
eurtie
• inhoudsmaat
• muntje
• oortje

Wat mis je in/bij het Kulturhus?
Ik zou graag wat meer tevredenheid over het Kulturhus onder de mensen zien. Nieuwe
activiteiten zijn altijd meer dan welkom .

De woorden komen (niet allemaal) voor in het Nieuw
Sallands Woordenboek. Uitgegeven door de werkgroep
Dialekt Raalte, 1995

Hoe ziet het Kulturhus eruit over 10 jaar?
Het Kulturhus is dan nog steeds een ontmoetingsplek voor jong en oud, en wie weet
staat er dan ook een sporthal. Een nieuwe generatie heeft op tijd het stokje overgenomen (nu zijn het toch wel veel ouderen…)

Deze rubriek wordt gemaakt door Wilma Schepers. Kent
u een leuk woord met een F?
Mail de redactie: redactie.deletter@gmail.com, of vertel
het Gerrit Daggenvoorde, hij denkt mee!

Welke werkzaamheden verricht je voor het Kulturhus?
Reserveringen en boekingen. En rekeningen maken. Ad hoc assisteren in de Huskamer
en ontvangen van gasten.
Hoe ben je erin gerold?
Deze taken deed ik al als bestuurslid van het ‘oude’ Spilbestuur.
Ik ben het gewoon blijven doen.
Vanaf wanneer?
Ik ben eind 2007 in het bestuur gekomen. Na de opening van het nieuwe gebouw en de
benoeming van het bestuur-nieuwe-stijl in 2016 heb ik afscheid genomen als bestuurslid en ben ik gebleven als lid van de commissie verhuur.
Hoeveel tijd besteed je daaraan?
Ongeveer drie uur per week.
Waarom blijf je het doen?
Ik heb hart voor de zaak (De Spil) en vind het belangrijk dat het Kulturhus goed blijft
draaien en dat kan alleen met meerdere vrijwilligers!
Wat vind je het lastigst?
Het iedereen naar de zin te maken bij de indeling van de zalen.
Vooral aan het begin van het seizoen is dat vaak puzzelen.
Wat het mooist?
Het draaiend houden van een mooi Kulturhus in zo’n klein dorp, met zoveel activiteiten.
Wat is het leukst/grappigst wat je hebt meegemaakt?
Een Marching groep uit Amsterdam die in de buurt logeert en een zaal huurt om te
oefenen. Het was heel slecht weer, daarom zochten ze een ruimte binnen. Dat zijn voor
De Spil de krenten in de pap en ik vind het dan een sport om ervoor te zorgen dat het
voor elkaar komt.
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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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38e jaargang • Nr. 5
mei 2019
Onafhankelijk blad met nieuws en
informatie uit Lettele en omgeving.
Verschijnt 6 keer per jaar, oplage 360
exemplaren.
Redactie
Wilma Schepers (hoofdredacteur), Yvonne
Haaxman en Irene Kleine Koerkamp
Aan dit nummer werkten mee
• Mark te Boekhorst
• Lucia van Kruijl
• Mees Struijs
• Ben Verwoolde
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Daar kkuntt u onder
d AAgenda
d meer iinformatie
f
t 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.
03 mei
04 mei
06 mei
07 mei
14 mei
16 mei
18 mei
20 mei
24 mei
24 mei
26 mei
28 mei
9/10 juni
14 jun
18 jun
25 jun
28 jun
03 jul
05 jul
06 jul

Pokeravond
Dodenherdenking
Zonnebloem: Intratuin Colmschate
Informatiebijeenkomst ﬁetspad Oerdijk
Handwerkcafé dinsdagavond
Zonnebloem: rododendrontocht
Kinder- en gezinsviering
Klaverjascompetitie
Activiteit cupL
Samen eten
Open dag - Het Reterink
Spreekuur Sociaal Team
Kunst van hier tot ginder
Jeugd-voetbalkamp
Zonnebloem: kasteel Warmelo
Spreekuur Sociaal Team
Samen eten
Zonnebloem: wandelen in en rond Lettele
Kinderkookcafé
Gebedsviering in teken van 125 jaar kerk

Fotograﬁe:
• Annie Aarnink
• Frank Jongeling
• John Kiffen
• Wendy van Zanten
Ontwerp
LandGraphics, Amsterdam
Opmaak
Haaxman Communicatie, Lettele

donderdag 23 mei

Druk
Drukkerij De Kroon, Olst

ngen

Europese verkiezi
Kom stemmen in

Kulturhus De Spil
emen)

matiebewijs meen

(stempas en legiti

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:

Sluitingsdatum kopij

Bezorging

ma 17 jun.
ma 19 aug.
ma 14 okt.
ma 2 dec.
ma 27 jan.
ma 30 mrt.
ma 1 jun.

wo 3 jul.
wo 4 sep.
wo 30 okt.
wo 13 dec.
wo 12 feb.
wo 15 apr.
wo 17 jun.

Willy Kleine Koerkamp
E: info.deletter@gmail.com

Nummer 6 | juni 2019
Nummer 1 | september 2019
Nummer 2 | oktober 2019
Nummer 3 | december 2019
Nummer 4 | februari 2020
Nummer 5 | april 2020
Nummer 6 | juni 2020

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
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

