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We konden maar moeilijk 
kiezen uit alle prachtige foto’s die Patricia  Zwerus maakte van de paddenstoelen in het Oostermaet.

Een kleurrijke herfst

De bomen van het Oostermaet kleuren prachtig. 
Het is herfst en dus is het paddenstoelentijd. 
Onze fotograaf Patricia trok het bos in en foto-
grafeerde de prachtigste en wonderlijkste exem-
plaren. Voor de cover zochten we de Coprinopsis 
cinerea uit. Ook wel wortelende inktzwam 
genoemd. Ik had het prachtige paddenstoeltje 
niet meteen herkend en moest diep het internet 
induiken om hem op naam te brengen. 
Nu doe ik een beetje alsof ik een paddenstoe-
lenkenner ben. Echt niet! Ik ben een klein beetje 
thuis in de boleten omdat je die kunt eten. In 
het Oostermaet heb ik heel wat kastanjeboleten 
gevonden en ook een enkel eekhoorntjesbrood 
en menig koeienboleet. Wat me dit jaar opvalt 
is, dat er nauwelijks boleten zijn. Zou het de 
warmte zijn en de droogte?
Het is heerlijk om het bos in te gaan en een 
troost dat het mag! Cafés dicht, restaurants 
dicht, het Kulturhus dicht en mondjesmaat 
naar de bioscoop of een ander uitstapje. Corona 
houdt ons nog steeds in de greep. We hebben 
niet hoeven besluiten tot een vrijwillige lock-
down, gelukkig maar. Dat betekent dat we niet 
veel zieken hebben in Lettele. Ik hoop dat dat zo 
blijft!

Ondertussen gaat het leven door. Ontmoeten in 
Eigen Dorp vierde afgelopen maand haar 10-ja-
rig bestaan. Gelukkig ontmoeten onze ouderen 
elkaar nog wel. Een van de EHBO’ers van Lettele 
kreeg een verdiend ere-lidmaatschap. 40 jaar 
vrijwilliger zijn, dat is echt een blijk van inzet en 
betrokkenheid. ‘Terugkijkend lijkt de tijd omge-
vlogen’, zegt Ton Meijerink daarover. Laat dat 
een bemoediging zijn voor al die jonge mensen 
in Lettele, die staan te trappelen om vrijwilliger 
te worden. Je hoeft in Lettele echt niet op je 
handen te gaan zitten. 
Dat blijkt ook maar weer uit het gehamer, 
getimmer en gezaag dat opklinkt uit de oude 
dorpswinkel. Lettelse bouwmeesters toveren de 
verouderde inrichting om tot een modern ogen-
de supermarkt. Op de achtergrond zijn weer 
andere vrijwilligers bezig met de organisatie 
van de winkel, zoals de inkoop, de administratie 
en het rooster voor de winkelbedienden. ‘Onze’ 
dorpswinkel gaat er toch echt van komen. Dat is 
toch weer iets dat de mensen van Lettele samen 
voor elkaar krijgen. Als ik dat hoor, dan denk ik 
Super Lettele! 

Namens de redactie,

Wilma Schepers
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Ons dorp kent veel vrijwilligers, ook bij de EHBO Vereniging in 

Lettele. Maar dat iemand al 40 jaar lid is, komt niet vaak voor. Jullie 

kennen hem vast wel, Tom Meijerink. Een man die rustig op de ach-

tergrond, maar met volle overtuiging zijn ding doet. 

Tom Meijerink, EHBO’er vanuit het hart

40 jaar... Dat verdient 
een ere-lidmaatschap 

DOOR  LUCIA VAN KRUIJL

In april zou Tom Meijerink de laatste EHBO- 
avond bijwonen. We hadden al een heel plan 
opgesteld om feestelijk afscheid van Tom te 
nemen. Vanwege de maatregelen rondom het 
coronavirus ging dat helaas niet door. In sep-
tember begon het nieuwe seizoen voor de her-
halingslessen. Na een hoop geknutsel lukte 
het ons om een avond te organiseren. Nog niet 
om te oefenen, maar om de onderlinge band te 
versterken. Tom stond nog steeds bovenaan 

het to-dolijstje! Na een toespraakje en een 
bloemetje op creatieve afstand, begon Tom 
spontaan te vertellen over ‘vroeger’. 
Rond zijn achttiende meldt Tom zich aan bij 
de EHBO Vereniging om een beginnerscursus 
te volgen. Op 17 april 1979 legde hij het examen 
af. ‘Er is sinds die tijd één ding hetzelfde geble-
ven’, zegt Tom. ‘De oefenavonden werden toen 
ook al bij De Koerkamp gegeven. vele jaren 
onder de actieve en enthousiaste leiding van 
Theo Esmeijer uit Bathmen. We zaten nog in 
een klein zaaltje, waar nu de openhaard zit. 
Boven hebben we ook nog les gehad. Waarom 
ik mij bij de EHBO aansloot, weet ik eigenlijk 
niet meer. Het zal wel zo geweest zijn, dat de 

Vereniging om nieuwe leden vroeg en dat ik 
dacht: waarom eigenlijk ook niet. Zo kun je 
wel een ander helpen als er wat gebeurt.’ 

Veel veranderingen
Door de jaren heen werden er landelijk heel 
wat veranderingen doorgevoerd, die de plaat-
selijke verenigingen moesten volgen. ‘Ik weet 
niet hoeveel nieuwe boekjes ik voorbij heb 
zien komen. Iedere keer moest er weer iets 
worden veranderd. Maar soms zat het zo in 
je systeem, dat het lastig was om het net even 
anders te doen. In nood handel je en sta je er 
niet bij stil of bij de stabiele zijligging de voet 
nu wel of niet in de knieholte geplaatst moet 
worden.’
‘De nadruk lag vooral in het begin op de ver-
bandleer. Een verband moest goed aangelegd 
worden anders kon je het direct opnieuw doen. 
Ik herinner mij nog van die stevige zwachtels 
met van die rode randjes aan de zijkanten. 
Daar kon je van die mooie Visgraatjes mee 
maken, dan bleef het goed zitten. Nadeel: het 
was heel stug. Het verbandmateriaal van nu is 
gelukkig veel soepeler. Ik weet nog dat we bot-
breuken moesten behandelen, met spalken en 
een brede das. Eigenlijk allemaal gericht op 
echte eerste hulp onder omstandigheden dat 
je niets in de buurt had.
Reanimatie kwam pas later. Nu wordt dat ook 
wel apart gegeven, maar toen werd het meege-
nomen in de oefenavonden. Want zonder vol-

‘Ik weet niet hoeveel nieuwe 
boekjes ik voorbij heb zien 
komen.’
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Tijdens dit interview heeft Tom het ere-lidmaatschap van onze EHBO Vereniging ontvangen. Dank 
voor je inzet Tom, namens alle leden en het bestuur!
Wil jij EHBO’er worden? Kijk dan op lettele.nl/ehbo-lettele-okkenbroek voor onze contactgegevens. 

ledig EHBO-diploma, mocht je niet reanimeren. 
Dat is met de komst van de AED veranderd. Dat is 
mooie vooruitgang geweest.’

Slachtoffer spelen
‘Samen met Ben Bouwmeester heb ik nog een 
tweejarige opleiding voor Lotus gevolgd.’ Lotus 
staat voor Landelijke opleiding tot uitbeelding 
van slachtoffers. ‘Het was best een pittige oplei-
ding. Je moest zelf de verwondingen maken, toen 
nog met een soort  stopverf en de juiste kleur verf 
mengen. Het spelen als slachtoffer vond ik echt 
leuk. Je moest ook precies uitbeelden wat paste 
bij de situatie en dat was wat minder mijn ding. 
Voor het examen zijn we afgereisd naar Breda, 
maar helaas kwamen we er niet helemaal door-
heen. Maar we hebben ons toch heel nuttig kun-
nen maken tijdens grote oefeningen.’
‘In Diepenveen werden er vaak grote oefeningen 
georganiseerd waar elke vereniging uit de omge-
ving aan mee kon doen. In de beginjaren deed de 
BB, Bescherming Bevolking, hier ook aan mee. 
Deze mensen waren opgeleid voor rampenbestrij-
ding. Ik weet nog van een keer dat er iemand van-
af de buitenkant met een brancard van de derde 
verdieping naar beneden getakeld werd. Als je er 
nu over nadenkt was dat echt gevaarlijk. Vanuit 

Lettele deden wij ook mee aan de wedstrijden, 
niet echt om te winnen, maar we waren best fana-
tiek. Samen in actie komen is leuk en je leert er su-
perveel van. Daarnaast hebben we samen met de 
brandweer oefeningen gedaan in het dorp  en met 
de kermis een demonstratie gegeven: slachtoffers 
uit auto’s “knippen”. Ook hebben we op de moto-
cross in Markelo gestaan. Dat zijn leuke dingen.’

Vrijwilliger ten voeten uit
‘Toen de regels vanuit de gemeente nog niet zo 
scherp waren, stonden wij bij evenementen in 
het dorp op een beschikbaarheidslijst. Als er wat 
gebeurde, werd de dienstdoende EHBO’er gebeld. 
Alleen bij een evenement zoals de Zeskamp wa-
ren we aanwezig. Door alle nieuwe maatregelen 
wordt er behoorlijk wat beslag op de leden gelegd. 
Ik vind dat een EHBO’er een vrijwilliger is ten voe-
ten uit. Een EHBO’er doet het vanuit het gevoel om 
een ander in nood te helpen onder alle omstandig-
heden. Zelf heb je er geen baat bij. Ik bedoel, als je 
een sport beoefent en je wordt gevraagd als vrij-
williger een klusje te doen, doe je dat omdat je de 
sport leuk vindt en wilt blijven sporten. Een EH-
BO’er doet het in eerste instantie voor de ander. Ik 
heb dat altijd met plezier gedaan. Als ik terugkijk 
zijn die 42 jaar omgevlogen.’  

Corona-proof af-
scheid: Ehbo-voor-
zitter Lucia van 
Kruijl werpt Ton 
Meijerink zijn bos 
bloemen toe
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WAGEMANS 

Wim Wagemans 
Eigenaar 

Bathmenseweg 21, 7434 PW Lettele 
T 0570-551603 M 06-57714745 
E info@wimwagemans.nl 
www.wagemans.adautobedrijf.nl 

Welkom bij
Autovakmeester

• Vakmeester in alle merken
• Onderhoud & reparatie
• APK-keuring
• A-merk onderdelen
•  Schadeherstel & softwarediagnose
• Behoud van fabrieksgarantie

WAGEMANS 

Wim Wagemans 
Eigenaar 

Bathmenseweg 21, 7434 PW Lettele 
T 0570-551603 M 06-57714745 
E info@wimwagemans.nl 
www.wagemans.adautobedrijf.nl 

www.wimwagemans.nl
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Ontmoeten in Eigen Dorp bestaat 10 jaar 

Donderdag 24 september vierde 
Ontmoeten in Eigen Dorp (OED) 
haar tweede lustrum. Wel een 
beetje ingetogener dan de 
bedoeling was in verband met 
corona. Zo kon er geen uitstapje 
worden gemaakt en niet alle 
vrijwilligers en belangstellen-
den konden worden uitgeno-
digd om dit feest samen te 
vieren.
Het is samen met de deelne-
mers van de donderdaggroep 
feestelijk gevierd. In De Spil 
was de Koerkampshoek ver-
sierd met slingers en ballonnen. 
Eerst een kopje koffie/thee met 
heerlijke taart en daarna een 
hapje en een drankje en tussen-
door een verhalenbingo, over 
10 jaar OED. De deelnemers 
maakten een mooi bloemstuk 
dat na afloop mee naar huis 
ging. De warme maaltijd had 
een extra feestelijk tintje, deze 
werd verzorgd door de keuken 
van Stevenskamp en een vaste 
groep vrijwilligers uit Lettele 
halen deze maaltijden elke 

week op. Al met al kan er met 
een goed gevoel teruggekeken 
worden op deze speciale dag en 
het dagje uit houden wij tegoed.

Een stukje geschiedenis
In september 2010 is samen 
met ZGR (Zorggroep Raal-
te), gemeente Deventer en 
verschillende organisaties 
waaronder ZijActief, De Spil, 
Plaatselijk Belang, en een groep 
vrijwilligers uit Lettele gestart 
met dagbesteding, bedoeld voor 
ouderen uit het dorp die elkaar 
willen ontmoeten om nieuwtjes 
uit te wisselen en een activiteit 
te doen zoals een spelletje, 
bewegen, geheugentraining, 
creatief bezig zijn. De dagbeste-
ding gaf ook de mantelzorger 
gelegenheid iets voor zichzelf 
te doen. Aan het eind van de 
ochtend is er gelegenheid om 
samen de warme maaltijd te 
nuttigen. Acht jaar lang hebben 
vrijwilligers de groep begeleid 
en kon er een beroep gedaan 
worden op een medewerker 
welzijn van ZGR.
In januari 2019 is de dagbeste-
ding uitgebreid met een dag 
extra (de dinsdag) en is de naam 
dagbesteding veranderd in Ont-
moeten in Eigen Dorp om het 
toegankelijker te maken voor 
iedereen uit Lettele en omge-

Lettele krijgt een eigen Memory bijnamenspel!

ving. Er is geen indicatie nodig 
om deel te nemen en op beide 
ochtenden is Irma Nijenkamp 
aanwezig. Irma is medewerker 
welzijn van ZGR en kan kleine 
zorgtaken uitvoeren en de 
activiteiten voorbereiden. 
Heeft u belangstelling? U 
bent van harte welkom op de 

dinsdag of de donderdag vanaf  
09:30 uur in de Spil. Voor meer 
informatie kunt u contact opne-
men met Maria Aarnink (0570 
551 349) of Irma Nijenkamp 
(0651 842 003) of per mail: 
i.nijenkamp@zgr.nl.

Britt en Richard Wigink hebben een 
bijnamenspel voor Heeten gemaakt. In 
Heeten en Luttenberg is het memoryspel al 
uitgegeven en daar zijn de inwoners reuze 
enthousiast. Vroeger was het heel gebrui-
kelijk om één of soms meerdere bijnamen 
te hebben. Jammer genoeg verdwijnen 
deze bijnamen langzaam maar zeker. Met 
het bijnamenspel komen de namen weer 
tot leven en kunnen jong en oud samen 
herinneringen ophalen.
De vrijwilligers van Ontmoeten in Eigen 
Dorp bedachten dat het leuk zou zijn om 

een eigen memory bijnamenspel van Lettele 
te hebben en zijn de bijnamen van Lettele 
op gaan schrijven. Samen met dorpsarchief 
Lettele zijn we tot 63 namen en bijnamen 
gekomen. Van al deze namen wordt er 
een memory bijnamenspel voor Lettele 
gemaakt. 

Hoe leuk is het om samen met je vader/moe-
der of opa/oma dit spel te spelen? Zo kom je 
op veel verhalen van vroeger. 
(Tip: mooi cadeautje om weg te geven met 
de feestdagen). 

Als u belangstelling heeft, laat het ons dan 
snel weten. Hoe meer we tegelijk bestellen 
hoe goedkoper het spel wordt.
Stuur een mail naar Irma Nijenkamp: 
i.nijenkamp@zgr.nl met je naam, adres, 
telefoonnummer en het aantal te bestellen 
exemplaren.
Graag voor 20 november!

We zoeken nog sponsors voor dit project. 
Wilt u sponsoren? Neem dan contact op met 
Anja te Boekhorst:
anjateboekhorst@gmail.com. 
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Door de coronabeperkingen kon onze 
jaarvergadering in maart niet doorgaan. 
De gedachte dat deze vergadering in het 
najaar kon plaatsvinden is inmiddels ook 
achterhaald. Daarom willen wij jullie 
graag ook via De Letter informeren over 
de stand van zaken. Op deze pagina vindt 
u informatie over alle zaken waar Plaat-
selijk Belang op dit moment aan werkt.

Na afscheid van drie bestuursleden bij de 
laatste jaarvergadering in maart 2019 was 
er geen opvolging. Harry van Beek, Oldrik 
Bulthuis en Hanneke Miedema vormden 
vanaf dat moment het bestuur Plaatselijk 
Belang. Kort daarna viel ook Hanneke uit 
vanwege gezondheidsproblemen. Gelukkig 
melden zich in het najaar van 2019 drie 
nieuwe bestuursleden. Thijs van Limburg, 
Frans Hulman en Martin Obdeijn. En in au-
gustus 2020 hebben we Anja te Boekhorst 
en Arjuna Huis in ’t Veld mogen verwel-
komen in het bestuur. Daar zijn we heel 
blij mee; we kunnen in deze samenstelling 
goed verder. 

In 2018 zijn er via de opgestelde dorpsvi-
sie zes belangrijkste onderwerpen op de 
agenda gezet om verder uit te werken. In 
navolging van de dorpsvisie wordt komen-
de tijd een dorpsplan opgesteld.
De dorpsvisie van Lettele is te downloaden 
op Lettele.nl

Arjuna
Huis in ’t Veld

Ik ben Arjuna Huis in’t Veld (30), samen 
met mijn man Rick, kinderen Mus (5) en 
Olmo (3) en schoonouders woon ik op een 
biologische boerderij met MRIJ (Maas Rijn 
IJssel) koeien, kippen, varkens en onze 
hond Koos.

In 2014 zijn Rick en ik verhuisd vanuit 
mijn geboortestad Zeist/Utrecht naar de 
geboorteplek van Rick. Sindsdien zijn we 
druk geweest om de boerderij te veran-
deren naar de ideeën en idealen die wij 
belangrijk vinden. De meeste projecten 
waar ikzelf mee bezig ben gaan over de ver-
binding van voedsel en landschap.

De afgelopen jaren heb ik met bewonde-
ring naar ons dorp gekeken hoe de mensen 
samenwerken, de vele vrijwilligers en 
werkgroepen en hoe dit dorp zoveel voor 
elkaar heeft gekregen. Nu de kinderen wat 
ouder zijn en de basis is gelegd voor ons 
bedrijf, is er ruimte om na te denken op 
wat voor een manier ik betrokken wilde 
zijn bij het dorp. Dus de vraag om deel te 
nemen in het bestuur van het Plaatselijk 
Belang kwam op een goed moment en de 
keuze was snel gemaakt!
Ik kijk ernaar uit om Lettele nog beter te 
leren kennen en mijn best te doen voor ons 
prachtige dorp.

Anja
te Boekhorst- 
Haarman

Als deze De Letter uitkomt ben ik net 48 
jaar geworden en ook nog 25 jaar getrouwd 
met Mark te Boekhorst. Ik kom van 
geboorte uit Heeten en we hebben samen 
drie kinderen, Marleen (22) Bram (20) en 
Thomas van 18 jaar. 

We wonen aan de Butersdijk (in de Bere-
buurt) en runnen daar een wormenkwe-
kerij. Ik ben daarnaast 20 uur per week 
werkzaam als coördinerend medewerkster 
welzijn bij ZGR, locatie Schuilenburg in 
Raalte. Een hele afwisselende baan in 
de ouderenzorg. Op onze locatie wonen 
meerdere doelgroepen, waaronder ook 
bewoners van de Parabool. Die combinatie 
maakt het heel leuk.

Ik speel al jaren mee in de Lettelse revue 
en help mee met de organisatie van de Oos-
termaetloop. Deze zomer sprak ik Martin 
Obdeijn en hij vertelde dat ze op zoek wa-
ren naar dames in het bestuur van Plaatse-
lijk Belang. Het lijkt mij leuk en leerzaam 
om mee te denken over de toekomst van 
ons dorp en alles waar Plaatselijk Belang 
zoal een stem in heeft.

1

d o r p s v i s i e

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

Dorpsvisie

Bestuur  Twee nieuwe bestuursleden
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Het verbreden van het fietspad vanaf de 
Cröddendijk richting Lettele is afgerond. 
Vanuit de werkgroep is aandacht voor de 
overige fiets- en wandelpaden die voor 

Middels een enquête is de woningbehoefte 
vastgesteld. Hieruit blijkt dat er behoefte 
is aan meer woningen in Lettele. Starters-
woningen voor jongeren die op zichzelf 
willen gaan wonen of samenwonen. Seni-
orenwoningen voor mensen van binnen of 
buiten het dorp die wat kleiner willen gaan 
wonen en graag in het dorp willen blijven, 
eventueel aangevuld met een zorgvraag. 
Ook zijn er Lettelenaren die willen verhui-
zen naar een ruimere (vrijstaande) woning. 

Voorzieningen
Daarnaast vindt het dorp het belangrijk 
dat de voorzieningen, zoals school, ver-
enigingen en middenstand levensvatbaar 
blijven. Daarom moet het aantal inwoners 
minimaal gelijk blijven, maar liever nog 
iets groeien. De trend in Lettele is dat er 
gemiddeld steeds minder inwoners per 
woning zijn, dus je hebt meer woningen 
nodig om het inwoneraantal stabiel te 
houden.

Behoefte
Met de resultaten uit de enquête zijn wij 
verdergegaan. Waarbij wij uitgaan van 
wat Lettelenaren willen. Gesprekken 
met de gemeente lopen en wij hebben 
aangegeven dat Lettele de komende 10 
jaar behoefte heeft aan 150 woningen in 
allerlei varianten. Een gefaseerde bouw, 
met elke 3 jaar een stuk of 40-50 woningen 
en telkens opnieuw beoordelen aan welke 
types het meeste behoefte is. Dit vooral 
om onze voorzieningen op peil te houden. 
De gemeente pakt dit positief op en het 
lijkt erop dat er een goede kans is dat de 
aantallen gerealiseerd zullen worden.
 
Zoeken naar locatie(s)
Om 150 woningen te bouwen heb je onge-
veer 5 à 6 hectare grond nodig. Er wordt 
nu samen met de gemeente gezocht naar 
locaties aan de randen van het dorp. Dit 
doen wij samen met alle Lettelenaren. Het 
is geen snel proces, mede omdat er volgens 
de bestaande bestemmingsplannen nage-
noeg geen bouwgrond meer beschikbaar 
is in Lettele. Dit zal dus waarschijnlijk 
moeten plaatsvinden op huidige land-
bouwgrond. De verwachte doorlooptijd, 
voordat de eerste schop de grond ingaat, 
is minimaal 3-4 jaar. Ook vooral om dit 
zorgvuldig met het dorp te realiseren.

Er lopen bij de werkgroep twee acties om 
mee te werken aan duurzame energie en 
daarmee een bijdrage te leveren aan de 
doelstelling van de gemeente Deventer om 
in 2030 energieneutraal te zijn.

1. Zonnepanelen op vrijliggende daken. 
 Op dit moment wordt er in samenwerking 

met Noaber Energie uit Bathmen gewerkt 
om volgens het postcoderoosprincipe 
zonnepanelen te plaatsen op het dak van 
de familie te Boekhorst. Er zullen 200 
panelen geplaatst gaan worden. Er zijn 
op het moment 100 panelen verkocht, 
heb je interesse om mee te doen en wil je 
informatie, meld je dan op pb@lettele.nl.

2. Zonnepanelen op de Linderplas
 Om ervoor te zorgen dat dit mooie stukje 

natuurgebied als zodanig behouden blijft 
is er het plan geopperd om er een koper 
voor te vinden en in samenwerking met 
de nieuwe eigenaar op een gedeelte van 
de plas zonnepanelen te plaatsen. De 
gesprekken met IJssellandschap hebben 
jammer genoeg niet tot resultaat geleid. 
We zijn nu op zoek naar een andere partij 
die hieraan mee wil werken. 

Tot slot is er vanuit Plaatselijk Belang een 
brief naar de gemeente gestuurd met daarin 
onze zorgen over de impact van het plan van 
de gemeente om zonneparken en windmo-
lens in het buitengebied te ontwikkelen.

Wonen Werkgroep duurzame energie

Fiets- en wandelpaden
reparatie of vervanging in aanmerking ko-
men. Er is geprobeerd om met de gemeente 
een afspraak te maken over de planning van 
2021. 
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Neem contact op voor een vrijblijvende offerte
www.solarlettele.nl     06 -130 22 850     info@solarlettele.nl

Zonnepanelen
Zonneboilers

Airconditioning
Infrarood verwarming

Warmtepompen

Het adres voor:

maaiers, kettingzagen, heggenscharen en 
bosmaaiers

Agroshop   Tuin en park   Technische dienstverlening
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‘Met passende zorg- en dienstverlening, 
persoonlijke aandacht en behoud van auto-
nomie, (een leven) lang in Lettele kunnen 
blijven wonen in een betaalbare passende 
woning met behoud van rust en privacy en 
ruimte voor ontmoeting en interactie met 
alle Lettelenaren.’
Deze wens van Lettelenaren blijkt uit een 
enquête naar toekomstige woonzorgwen-
sen. Hieruit komt verder naar voren dat de 
voorkeur uitgaat naar een aanleunwoning 
dichtbij een kleinschalig zorgcentrum, een 
nultredenappartement of seniorenwoning.

Uitwerken bevindingen enquête
De komende tijd werkt de werkgroep 
woonzorg passende woonzorgconcepten 
en initiatieven uit op basis van de bevin-
dingen uit de enquête. Hierbij denken we 
aan een woonlocatie waar mensen van 
verschillende leeftijden wonen en zonodig 
zorg ontvangen. Op deze locatie ontstaat 
contact tussen Lettelenaren van verschil-
lende leeftijden.

Informatiepunt
Om de weg niet kwijt te raken in het ‘bu-
reaucratisch bos van regelgeving’ ligt het 
voor de hand om een centraal informatie-
punt te creëren. Bijvoorbeeld een ontmoe-
tingsplek waar Lettelenaren persoonlijk 
door een ‘zorg- en welzijnsmedewerker’ 
met passende diensten en hulpverlening 
geholpen kunnen worden. Deze plek 
kan tevens dienst doen voor ontmoeting 
waar informatie kan worden gedeeld en 
gezamenlijke activiteiten kunnen worden 
ontplooid. Kortom één plek waar zorg- en 
welzijnsvragen en -aanbod bij elkaar 
komen.

Zorg (Woonzorg)

De basisschool Sancta Maria in Lettele is 
in 1938 geopend. Daarna is de school en-
kele keren uitgebreid en verbouwd. Na de 
laatste bouwkundige keuring is gebleken 
dat er zo ingrijpend gerenoveerd zou moe-
ten worden, dat nieuwbouw een betere 
oplossing is. De verwachting is dat eind dit 
jaar daartoe een besluit genomen wordt en 
begonnen wordt met de locatieverkenning. 
Dit zou kunnen betekenen dat nieuwbouw 
elders gaat plaatsvinden. 
Plaatselijk Belang ondersteunt het initia-
tief om te verkennen of het voor de leef-
baarheid van Lettele goed is om de school 
te verplaatsen naar De Spil. Nieuwbouw 
zou dan plaats moeten vinden op het trai-
ningsveld van de voetbal. Het voordeel is 
dan dat de school overdag gemakkelijk ge-

Masterplan voor De Spil, 
basisschool en sporthal

bruik kan maken van de ruimtes in De Spil. 
En in de avond en weekenden kan De Spil 
gebruikmaken van ruimtes in de school. 
De sport- en bewegingsactiviteiten van de 
basisschool kunnen dan gemakkelijker en 
op korte afstand in De Spil plaatsvinden. 
Ook voor buitenschoolse opvang biedt 
deze combinatie veel voordelen. 
Ook de wens van een sporthal die geschikt 
is voor handbalwedstrijden leeft nog 
steeds. Dit wordt in het totaalplan meege-
nomen. Evenals de bouw van een nieuwe 
berging voor de Voetbalvereniging Lettele 
en Kulturhus De Spil.
De komende tijd wordt een plan gemaakt, 
waaruit blijkt wat het meeste bijdraagt aan 
de leefbaarheid van Lettele. Dit doen we 
samen met het dorp en omgeving.

Eind januari is het financieel overzicht van 
2019 gecontroleerd door Jentsje de Jong, 
Anne Marie van Oldeniel, Victor Munster 
en Thijs Limburg.
Tijdens deze controle zijn geen bijzonder-
heden geconstateerd.

Financieel 
overzicht
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Alweer geruime tijd hangt er aan de gevel van het bedrijfspand van 

Annie en Hein Aarnink aan de Schotwillemsweg een banner van 

Ecozz. Blijkbaar is er op de voormalige plek van de Easy Fit een 

nieuw bedrijf neergestreken. Ik ga eens kijken bij deze nieuwe on-

dernemer in Lettele, Remco Brugman. 

Prachtige tassen van gerecycled plastic

Het Lettelse Ecozz
verovert de wereld

bedrukkingen maken de tassen extra 
aantrekkelijk. Verder verkoopt Ecozz 
ook reis- en toilettassen en rugzakken 
en sinds kort ook paraplu’s, allemaal 
van hetzelfde gerecyclede materiaal. 

Klantenkring
Remco vertelt dat hij in 2013 voor het 
Tsjechische bedrijf Ecozz ging werken: 
‘Als verkoper van duurzame, gerecycle-
de tassen ging ik aan de slag voor de 
Nederlandse en Belgische markt. Ik heb 
een grote klantenkring opgebouwd. In 
allerlei winkels kon ik displays met tas-
jes plaatsen, zoals bij boek- en bloemen-
winkels, maar ook bij Wereldwinkels, 
Bruna en V&D. Echter de communica-
tie met het Tsjechische moederbedrijf 
verliep steeds moeizamer. De tassen 
sloegen aan in Nederland, terwijl er in 
Tsjechië te weinig voorraad was. Zeker 
toen de gratis plastic tasjes in Neder-
land in 2016 werden verboden, stegen 
de bestellingen enorm. Ik moest klan-

Binnen hangen de wanden vol met 
fleurige tassen in bijzondere designs. 
Ecozz is distributeur van 100 procent  
gerecyclede tassen. Het plastic van lege 
drankflesjes is de grondstof voor deze 
tassen. De petflessen die in de vuilnis-
bak belanden, worden volledig herge-
bruikt. Zo helpt Ecozz onze afvalberg 
een stukje kleiner te maken.
Boven in zijn kantoor tref ik Remco 
Brugman. Hij geeft uitleg wat er alle-
maal gebeurt in dit bedrijfspand dat 
voor een groot deel bestaat uit stel-
lingen met heel veel dozen in allerlei 
maten. Vanuit Lettele levert Ecozz de 
duurzame tassen aan zijn klanten. De 
retailers verkopen deze producten via 
hun eigen winkels. Daarnaast kan ie-
dereen de tassen online bestellen via 
de webshop (ecozz.com). Het grootste 
deel van het assortiment bestaat uit 
Ecoshoppers, opvouwbare draagtassen 
met een rits die volledig van gebruikte 
plastic flesjes zijn gemaakt. De fraaie 

DOOR YVONNE HAAXMAN

ten teleurstellen. Dat vond ik verve-
lend.
Ik geloof helemaal in dit product en wil-
de er graag mee vooruit. Daarom heb ik 
in 2018 besloten om het bedrijf over te 
nemen en zelf de inkoop en productie 
van de tassen te regelen. Nu is het een 
volledig Nederlands bedrijf en hebben 
we een collectie van 70 unieke prints 
voor winkels en consumenten. We heb-
ben een museumcollectie met afbeel-
dingen van allerlei schilderijen, zoals 
van Vincent van Gogh, Rembrandt of 
Vermeer. Daarnaast hebben we tassen 
met creaties van jonge ontwerpers of 
bekende artiesten. Naast onze eigen 
collectie kunnen musea en bedrijven 
tassen met hun eigen opdruk bestellen.’

Een hoekje in de slaapkamer
‘Toen ik in 2018 begon, kon ik me als 
startende ondernemer geen dure be-
drijfsruimte permitteren. Na een hoek-
je in de slaapkamer was een oude loods 

                
In de rubriek Lettele Werkt vind 
je verhalen over bedrijven en het 
werk van Lettelenaren. Heb je ook 
een bijzonder beroep of unieke on-
derneming? Of ben je nieuwsgie-
rig naar de functie of bedrijf van 
iemand in het dorp? Bel Yvonne 
voor een interview 0623 188 513.

 
 LETTELE WERKT
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op een militair terrein in Voorst het 
alternatief. Wel meer ruimte, maar het 
was niet erg representatief. Ook daar 
groeide ik uit. Mijn bureau stond tus-
sen de voorraaddozen, ik raakte letter-
lijk ingebouwd.’
Remco woont in Colmschate en ging in 
de omgeving op zoek naar een geschik-
te bedrijfsruimte. Hij vond de ruimte 
aan de Schotwillemsweg. Vrij ruim 
voor een éénpitter, maar het biedt mo-
gelijkheden voor de toekomstige groei 
van Ecozz, want de ambities van Rem-
co zijn groot: ‘Ik wil in de eerste plaats 
Europa veroveren met mijn producten. 
Inmiddels heb ik ook contacten gelegd 
in de Verenigde Staten en consumen-
ten uit de hele wereld bestellen mijn 
tassen al via de webshop. Voor enkele 
uren per week heb ik administratie-
ve ondersteuning en soms springen 
mensen bij om de bestellingen klaar te 
maken. Het ging voorspoedig tot coro-
na kwam. De pandemie dwingt me om 
even een pas op de plaats te maken, 
maar ik weet waar ik naartoe wil,’ zegt 
Remco vastberaden. 

Belangrijke klanten
Remco brengt zijn tassen aan de man 
via zijn eigen netwerk. Inmiddels is een 
aantal belangrijke klanten binnenge-
haald: ‘We leveren onder meer tassen 
met eigen opdrukken aan de gemeen-
te Amsterdam, maar ook de overzeese 

eilanden Aruba en Bonaire hebben tas-
sen met afbeelding van het eiland erop. 
We worden via Bol en Amazon steeds 
beter online gevonden door kopers uit 
Nederland en ver daarbuiten. 

‘Ik wil in de 
eerste plaats 

Europa 
veroveren 
met mijn 

producten.’

Ecozz staat garant voor een eerlijk pro-
duct. Ze bezoeken beurzen en evene-
menten in binnen- en buitenland om de 
kringlooptassen onder de aandacht te 
brengen. Remco is erg trots dat hij vo-
rig jaar is gevraagd om aanwezig te zijn 
bij het eerste evenement van het We-
reld Natuurfonds, de Sea Swim in Sche-
veningen: ‘250 zwemmers gingen de 
Noordzee in om te zwemmen tegen een 
plasticvrije zee. Omdat we goed pasten 
in de filosofie van het WNF, zijn we uit-
genodigd om ons product te laten zien. 
Het was een geweldige happening.’ 

Lettele is super
‘Het bevalt me supergoed in Lettele. 
Mooie omgeving en fijne mensen. Ik 
laat regelmatig de honden uit van mijn 
zus, die hier in Lettele woont. Ik voel 
me hier echt thuis. Op dit moment mis 
ik de buurtwinkel wel voor mijn pakket-
jes. Maar hopelijk kan ik er binnenkort 
weer gebruik van maken,’ verwacht 
Remco. ‘Ecozz heeft z’n plek gevonden 
in Lettele en als ik Europa heb ver-
overd, dan is mijn missie geslaagd.’
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Peter & Agnes de Graaf
Witteveensweg 23

8111 RP  Heeten (OV)

T: 06 3310 4950
W: www.maathoeve.nl
E: info@maathoeve.nl

Openingstijden Landwinkel

dinsdag      09.30 - 13.00 uur
donderdag  09.30 - 18.30 uur
vrijdag      09.30 - 18.30 uur
zaterdag      09.30 - 18.30 uur
zondag      17.00 - 19.00 uur
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Nieuws en actualiteiten
in en van onze dorpswinkel.
Deze keer door
Jeannet Tibben

Uw boodschappen,
gezellig

in de buurt!
SUPER LETTELE
Tada… Hierbij onthullen we de 
nieuwe naam van onze dorps-
winkel: Super Lettele. Ook het 
logo en de huisstijl zijn klaar. 
Deze pagina is daar een voor-
beeld van. Beide zijn ontworpen 
door Abby de Waal van Sign 
Solutions.   

VERBOUWING
Zoals u op de pagina’s In Beeld in 
deze De Letter kunt zien, wordt 
er hard gewerkt om de dorps-
winkel te verbouwen en in te 
richten. Door deze foto’s kunnen 
de mensen uit Lettele toch alvast 
een nieuwsgierig kijkje nemen in 
de winkel nu het struinen-op-de-
bouw door de coronamaatregelen 
niet door kan gaan. Niet alleen de 
binnenkant van de winkel wordt 
onder handen genomen, ook de 
buitenkant krijgt een nieuw en 
aantrekkelijk uiterlijk. Ook de bui-
tenruimte rond de winkel wordt 
anders ingericht. 

ACHTER DE SCHERMEN
Er wordt ook achter de schermen 
hard gewerkt aan de winkel, laat ik 
me vertellen door Victor Munster, 
voorzitter van Stichting Dorpswin-
kel Lettele. 
Hoe gaat het assortiment vorm 
krijgen? Victor: ‘Dat gaan we in 
overleg met de leverancier bepalen, 
aangevuld met gegevens die vanuit 
de vorige winkel meegenomen 
worden. Ronald en Everlien hadden 
goed zicht op de artikelen die altijd 
goed verkocht werden.’ 
Is het assortiment dan gelijk op 
orde en definitief? ‘Nee, dat heeft 
tijd nodig en zal de eerste tijd 
nog aangevuld kunnen worden 
en gewijzigd’, vertelt Victor. ‘Ook 
willen we graag een deel van het 
assortiment invullen met artikelen 
van plaatselijke leveranciers, zoals 
brood en zuivel.  Wel definitief is de 
terugkomst van het postagentschap 
PostNL.’ 

INRICHTING EN LOOPROUTE
Er is een werkgroep bezig met de 
inrichting van de winkel. Er moet 
bijvoorbeeld bepaald worden 
wat de looproute gaat worden, 
welke schappen er nodig zijn, hoe 
de kleuren van het nieuwe logo 
toegepast kunnen worden en nog 
veel meer. 
Wanneer gaat de vernieuwde 
dorpswinkel open? Victor: ‘Het 
streven is om de winkel begin 
december te openen. We liggen op 
schema, maar onder de nieuwe 
coronamaatregelen mogen er 
maar vier personen tegelijk aan 
het werk zijn in het pand. De 
precieze datum wordt zo spoedig 
mogelijk bekendgemaakt.’

OPENINGSTIJDEN
De openingstijden zijn inmiddels 
bekend: de winkel is open van 
maandag tot en met vrijdag van 
8:30 tot 12:30 uur en van 14:30 
tot 18:00 uur. Op zaterdag is de 
winkel open van 8:30 tot 16:00 
uur. Op zon- en feestdagen is de 
winkel gesloten. 

BETALEN
In de winkel is het uitsluitend 
mogelijk om te betalen met PIN, 
zodat de vrijwilligers niet belast 
worden met geldzaken. 

VACATURE
Op de zaterdag is er per dagdeel 
(ochtend of middag) een vacatu-
re voor een jongere uit Lettele. 
Zij krijgen hiervoor betaald en 
worden ingedeeld samen met een 
vrijwilliger. De minimumleeftijd 
voor deze vacature is 16 jaar. 
Bij belangstelling hiervoor kan 
je mailen naar: dorpswinkel@
lettele.nl of contact opnemen met 
Gemma Daggenvoorde: 
0620 951649.
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Super Lettele
Nog een ruime maand en dan gaat de nieuwe Lettelse 
dorpswinkel open: Super Lettele!
Voor die tijd zijn ‘de mannen’ aan het werk, de onvol-
prezen Lettelse bouwmeesters. Zij maken van de oude 
‘Lekker Makkelijk’ een mooie nieuwe winkel.
Door de coronamaatregelen kon het struinen-op-de-
bouw niet doorgaan. Op deze pagina’s geven we een 
inkijkje in hoe de werkzaamheden begonnen en vorder-
den. Het uiteindelijke resultaat kun je begin december 
met eigen ogen komen zien.

Aan het werk zijn:
• Frits Ehren
•  René Oosterwijk
• Anton Daggenvoorde
• Herman Zwiers
• Gerard Meijerink
• René de Brouwer
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Boxbergerweg 82, 7412 BG Deventer, 
Tel.: 0570 - 61 37 30
www.vanmourik-verfenwand.nl

SPECIALIST IN VERF, BEHANG, VLOEREN, 
GORDIJNEN EN RAAMDECORATIE



   NUMMER 2 • OKTOBER 2020 •  • 19

Omdat er dit jaar geen jaar-
vergadering Plaatselijk Belang 
wordt georganiseerd in ver-
band met corona doet het Let-
tels Activiteiten Bureau (LAB) 
via De Letter kort verslag.

Jaarverslag LAB
De Zonnebloem heeft vanaf 
maart, toen het coronavirus 
ons verraste, van alles gedaan 
om met onze gasten in contact 
te blijven. We hebben de 
mensen geregeld gebeld, een 
enkele keer aan de voordeur op 
1,5 meter een praatje gemaakt 
en samen met OED allerlei 
quizvragen gemaakt en bij 
de mensen in de brievenbus 
gedaan. Echter, de gezellige 
uitjes, het samenzijn, het kon 
dit jaar allemaal niet doorgaan. 

Hoe mooi zou het zijn als we 
met de actie Zon in de schoor-
steen de mensen weer kunnen 
laten lachen en genieten van 

Zon in de schoorsteen
de komst van onze altijd vrolij-
ke en goedlachse Zonnebloem 
Pieten? Een Zonnebloem Piet 
met een mondkapje voor, niets 
is ons te gek. Ook als we het 
pakje bij de voordeur af moe-
ten geven, gaan we ervoor. 
Hier hebben wij echter wel uw 
hulp bij nodig, dus wilt u ook 
dit jaar weer een pakje maken, 
een kleinigheid met een leuk 
gedichtje erbij? En misschien 
een surprise? Dat zou helemaal 
fantastisch zijn!

Opgeven kan tot 10 november 
bij Anneke Bijsterveld (0570 
551 376 of t.bijsterveld2@
kpnplanet.nl) of bij José Groot 
Koerkamp (0570 551 524 of 
mail josegrootkoerkamp@
hotmail.com). U krijgt van ons 
een naam voor wie u een pakje 
mag maken. Wij zorgen er 
dan voor dat de pieten het op 
5 december bezorgen. Alvast 
hartelijk bedankt.

Het LAB is opgericht vanuit de vraag van (kleine) verenigingen, 
clubs, losse activiteiten en op zichzelf staande initiatieven voor 
praktische ondersteuning. Het LAB biedt deze praktische onder-
steuning. Iedereen uit Lettele kan bij het LAB aankloppen met een 
hulpvraag over een bestaande of nieuwe activiteit. 

Het LAB bestaat sinds 2018 en biedt de volgende diensten:
• bankrekening;
• boekhoudpakket met professionele ondersteuning door Valans;
• jaarlijkse contributie inning d.m.v. automatische incasso;
• office 365 licenties en andere software;
• checklist voor het organiseren van activiteiten;
• jaarlijkse informatiebijeenkomsten (AVG, Online vergaderen, et 

cetera);
• overig advies bij het organiseren van activiteiten.

In 2019 zijn acht initiatieven toegevoegd aan het LAB. Op dit 
moment zijn er 15 initiatieven/clubs aangesloten bij het LAB. Denk 
hierbij onder andere aan buurtverenigingen, het koor, de Kjels 
van Lettele, Lettele.nl en diverse activiteiten van het Plaatselijk 
Belang.
In de opstartfase hebben het Plaatselijk Belang en het Kulturhus 
een bijdrage geleverd. De verwachting is dat medio 2021 het LAB 
voldoende inkomsten heeft om de kosten te betalen.

Meer informatie? Of wil je gebruikmaken van het LAB? Laat het 
ons weten via activiteiten@lettele.nl.

Bericht van familie Daggenvoorde
 
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de grote be-
langstelling en alle aandacht, ook in de vorm van kaarten en 
bloemen, ter gelegenheid van ons 65-jarig huwelijk eerder dit 
jaar. En ook voor onze 90e en 95e verjaardag. Wij hebben er 
erg van genoten! 

Bericht van Wim Leerkes en Betty Koldenhof

Wij willen iedereen die ons gesteund heeft tijdens onze ziek-
te, door kaarten, bloemen, telefoontjes of op welke manier 
dan ook, ontzettend bedanken! Het is fijn te weten dat er in 
ons dorp aan je gedacht wordt.

Lieve mensen, dank jullie wel...
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Een val met de mountainbike leek Christel ten Katen-Ehren een 

lichte hersenschudding op te leveren. De helm die ze droeg had 

echter niet kunnen voorkomen dat ze een hersenbeschadiging 

opliep die haar erg beperkte. Een cognitieve behandeling in 

Amerika zou daar verbetering in kunnen brengen. Dankzij spon-

soractiviteiten van familie, vrienden en het dorp Lettele, werd 

de behandeling mogelijk. Christel vertelt over haar val en de in-

tensieve behandelweek in Amerika.

Behandeling dankzij dorpssponsoractie

De snelweg in mijn hoofd 
was kapot

beroerder te voelen. Hoofdpijn, misselijk, slecht 
tegen licht en geluid kunnen. Vanaf dat moment 
is het bergafwaarts gegaan’, vertelt Christel. Alles 
was haar te veel en ze lag hele dagen op de bank 
of in bed. De muziek mocht nooit aan en (bijvoor-
beeld) met eten koken kon ze maar één ding tege-
lijk doen. Ook haar sociale leven viel stil, ze ging 
niet mee naar verjaardagen en zelfs als ze thuis 
een verjaardag hadden, zat ze er niet bij. ‘Meestal 
ging ik dan wandelen met een vriendin in plaats 
van dat ik thuis bezoek ontving. Ik ging weg om 
ervoor te zorgen dat de kinderen hun verjaardag 
wel konden vieren.’ 

Twijfels
De neuroloog in Nederland kon verder niets voor 
haar doen, een revalidatietraject van een jaar volg-
de. ‘Het is vooral leren omgaan met je klachten, om 
je energie over de dag of week te verdelen’, vertelt 
Christel. Van de behandeling in Amerika had ze al 
weleens eerder gehoord, maar langzamerhand be-
gonnen steeds meer mensen haar erop te wijzen. 
Toch waren er twijfels. Christel: ‘Ik heb zoveel din-
gen geprobeerd en die hoop is heel fijn. Maar op het 
moment dat het niet werkt zoals je hoopt, komt de 
teleurstelling dubbel zo hard aan. Dat was wat me 

Woensdag 5 augustus 2015 ging Christel moun-
tainbiken met haar buurvrouw. Op de Butersdijk 
kwam ze ten val. ‘De buurvrouw fietste voor mij 
en op een gegeven moment ben ik het bos niet 
uitgekomen. Ze fietste terug en zag me daar zit-
ten’, vertelt Christel. ‘We zijn samen het bos uit 
gelopen en rustig op een bankje gaan zitten. De 
buurvrouw heeft me wat schoongepoetst en mijn 
man Niels gebeld. Ik heb daar mijn telefoon moe-
ten ontgrendelen, maar dat weet ik allemaal niet 
meer. Alles wat ik nu vertel, is wat ik van haar ge-
hoord heb. Ik ben dat stuk helemaal kwijt.’

Sociale leven viel stil
Na een bezoek aan de huisartsenpost – lichte her-
senschudding, rustig aan doen – ging het de eerste 
dagen nog wel. ‘Die zondag hebben we thuis nog 
een verjaardag gevierd, maar toen begon ik me 

DOOR MILOU OOSTERWIJK

‘Delen in mijn hersenen 
waren inactief en andere juist 
heel actief ter compensatie.’
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tegenhield om naar Amerika te gaan.’ 
De verwendag vorig jaar die door Lettelse onderne-
mers georganiseerd was, bracht daar verandering 
in. Christel: ‘Annemiek (van de kapsalon) begon 
over de behandeling en zei “Als je het gaat doen, 
dan starten wij wel wat op.” Dat zette me opnieuw 
aan het denken. De zomer ging voorbij. Begin sep-
tember zei ik tegen Niels: “We gaan het formulier 
invullen en we gaan kijken of ze überhaupt wat 
kunnen doen.” Vervolgens hebben wij via Zoom 
een gesprek gehad en dat was positief.’

Crowdfunding
Vlak nadat ze de knoop had doorgehakt, kreeg ze 
de vraag van familie en vrienden waar ze konden  
doneren. Alles bij elkaar kostte het vijftiendui-
zend euro, voor de behandeling, de vlucht en het 
verblijf. ‘Het voelt toch een beetje als bedelen, 
daar had ik eerst wel veel moeite mee’, vertelt 
Christel. Toch kwam ze terug op het aanbod van 
Annemiek en een sponsoractie rond de Brink tot 
Brinkloop werd het doel dat Annemiek voor ogen 
had. ‘Dat heeft zó positief uitgepakt. Fantastisch! 
Ik vind het ontzettend bijzonder dat zij dat voor 
mij heeft opgezet. Als ik zie hoeveel tijd ze erin- 
gestoken heeft, ongelofelijk!.’

Op de actie van Annemiek hebben verschillende 
mensen ingehaakt. De baas van Niels heeft alle 
zakelijke contacten een e-mail gestuurd en hen 
gevraagd om dit initiatief te sponsoren. De fles-
senactie van de neefjes bracht heus geld in het 
laatje en de vader van een vriendin van dochter 
Lynn heeft mondverzorgingsproducten verkocht 
bij Annemiek in de salon. ‘In totaal is er meer dan 
negenduizend euro opgehaald, een fantastisch 
bedrag!’

Amerika
Donderdag 12 maart vertrokken Christel en Niels 
naar Amerika. De week begon met een functionele 
MRI-scan waaraan ze kunnen zien welke hersen-
delen goed functioneren en welke hersendelen 
niet. In de MRI kreeg Christel allerlei puzzels die 
ze moest oplossen en gezichten die ze moest ont-
houden. Het ging niet om de antwoorden, maar om 
het nadenken. Christel: ‘De resultaten lieten zien 
dat er delen van mijn hersenen erg inactief waren 
en andere juist erg actief om het te compenseren. 
Voor mij was het een enorme opluchting om dat te 
zien. Ik heb zo vaak aan mezelf getwijfeld, maar 
het was zichtbaar op de scan! De klachten waren 
verklaarbaar, ik was hier niet voor niks.’ 

Sponsoractie 
rond de Brink tot 
Brinkloop leverde 
veel op.
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Voor al uw feesten, partijen, koude en
warme buffetten.

Of gewoon lekker genieten op het terras.

www.dekoerkamp.nl
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HHeett  pplleezziieerr  vvaann  hheett  mmaakkeenn!!  

DDoocceenntt  
KKuunnsstteennaaaarr  
EEnneerrggiieewweerrkkeerr  

Creatieve naailes 
Creativiteitsontwikkeling 

Diverse workshops 
Healing 

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

  wij maken
   verhalen
die raken

Haaxman Communicatie
0570 - 83 22 47
info@haaxmancommunicatie.nl
www.haaxmancommunicatie.nl

Schrijf voor De Letter

Heeft u iets grappigs meegemaakt, of iets ernstigs, of wilt u iets 
onder de aandacht brengen? Stuur uw verhaal in! Ook zijn wij 
nieuwsgierig naar de onderwerpen waarover u graag iets zou 
lezen in De Letter. Laat het ons weten! 

Mail: redactie.deletter@gmail.com
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In Amerika was Christel op het goede adres om 
aan haar herstel te werken. ‘Je moet het zo zien: 
de meesten hebben een snelweg in hun hoofd en 
die was bij mij kapot. Ik gebruikte de B-weggetjes 
om ergens te komen, wat dus erg veel energie 
kostte.’ De behandeling was intensief. ‘Van acht 
tot vijf was ik bezig met oefeningen, ik vloog van 
het ene onderdeel naar het andere. Niels mocht 
overal bij zijn en heeft een dagboek bijgehouden 
en doorgestuurd naar de familie.’

Oefeningen
Het is niet alleen de functionele MRI waarvoor 
Christel naar Amerika ging, maar ook het behan-
deltraject erachteraan. Bij een van de oefeningen 
hingen er allemaal letters en cijfers door elkaar op 
de muur. ‘Dan moest ik van A naar 1, van B naar 
2, enzovoort. De letters moest ik met mijn linker-
hand doen en de nummers met mijn rechterhand. 
Ondertussen maken ze het steeds moeilijker, zo-
dat je meer dingen tegelijk moet doen. Ik moest de 
oefening op een bosu-bal doen, ik moest alle let-
ters koppelen aan een dier, of ze gingen met een 
bal stuiteren om me af te leiden.’ 
Bij een andere oefening kreeg Christel een kopte-
lefoon op en stond ze voor een bord met letters. 
De b, d, q en p stelden ieder een hand en een teken 
voor, wat op het ritme van de muziek uitgebeeld 
moest worden. ‘Sommige oefeningen moeten 
mensen zelf eens doen, want het is echt wel lastig. 
Het is zo veel mogelijk je hersenen aan het werk 
zetten om te zorgen dat de wegen weer begaan-
baar worden.’

Vooruitgang
De behandeling in Amerika heeft Christel goed 
gedaan, de MRI na 5 dagen intensieve behande-
ling liet duidelijke verbeteringen zien. Ondanks 
dat ze dit nog niet gelijk merkte, ging ze thuis in 
Bathmen veel trainen om de hersendelen nog ver-
der te verbeteren. Christel: ‘In het begin ging het 
nog niet zo goed, maar nu na 6 maanden kan ik ge-
lukkig zeggen dat ik vooruitgang merk. De muziek 
kan weer aan, de oordoppen heb ik niet meer in en 
de hoofdpijn is minder. Eerder lag ik elke middag 
in bed, nu heb ik de middagslaap (meestal) niet 
meer nodig. En ik ben weer aan het kijken wat ik 
eventueel qua werk weer kan oppakken, dat was 
voor Amerika totaal niet aan de orde.’

Testmoment
Voor Christel was wel even een dingetje om zover 
weg van huis te zijn. En toen kwam ook nog de 
corona, hoewel Christel en Niels daar aanvan-
kelijk niet zoveel van meekregen. ‘Het plan was 
om na de behandelweek nog anderhalve week 
te blijven om wat van Amerika te zien. Maar dat 
ging helaas niet door. Annemarie Verwoolde– 
Duteweert had de reis en het verblijf voor ons ge-
regeld, zij heeft uiteindelijk de doorslag gegeven 
dat we zo snel mogelijk naar huis moesten komen.’  
Eenmaal terug in Nederland waren de 
corona-maatregelen voor Christel een geluk bij 
een ongeluk. ‘Je mocht niet met grote groepen bij 
elkaar zijn, en je komt op straat niet zoveel men-
sen tegen. Een testmoment wil ik het niet noe-
men, maar we zijn wel heel benieuwd hoe het nu 
gaat bij een feestje of een drukke aangelegenheid.’ 

Nieuwe normaal
Het feit dat je aan de buitenkant niets aan haar 
ziet, vindt Christel best lastig. ‘Hoe het daadwer-
kelijk ging, heb ik maar aan heel weinig mensen 
laten zien. Het was mijn nieuwe normaal gewor-
den om met zoveel dingen rekening te houden.’ 
Inmiddels kan ze zich een half jaar na de behan-
deling al haast niet meer voorstellen hoe het was. 
‘Het is zeker nog niet als voor het ongeluk, maar 
ik ben heel erg blij dat er al zoveel stappen zijn ge-
maakt en hopelijk volgen er nog veel meer.’

Oefenenen, oefenen, oefenen. Steeds sneller, steeds 
moeilijker. Christels hersenen moesten overuren 
maken om de verbindingen weer te herstellen.

‘Ik ben heel erg dankbaar dat er zoveel 
mensen met ons meeleefden. We kregen 
veel kaartjes, donaties en appjes. En dan de 
‘Warm hart’-lopers die voor mij meeliepen 
in de Brink tot Brinkloop. Speciaal woord 
van dank aan Annemiek die de crowdfun-
ding opstartte. Het doet je goed om te weten 
dat zoveel mensen aan ons denken en ons 
steunen. Daarom: lieve mensen… Nogmaals 
super bedankt!’ Christel
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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 - 16.30
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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Zeumdertigste Lettelse Revue
Het coronavirus heeft ook 
ons mooie dorp Lettele in zijn 
greep. We houden ons uiter-
aard allemaal aan de aange-
scherpte maatregelen. Er zijn 
te veel coronabesmettingen 
en de gezondheidszorg staat 
onder uiterst grote en zware 
druk. Er zijn geen sportwed-
strijden meer, cafés en de Hus-
kamer zijn dicht, de meeste 
activiteiten zijn afgelast en we 
mogen nog amper thuis bezoek 
ontvangen. Gelukkig kunnen 
de kinderen nog naar school en 
de opvang en mag de jeugd nog 
trainen met het eigen team. 
Dat zijn een paar schaarse 
lichtpuntjes. 
Meestal, zo tegen eind oktober, 
krijgt u het eerste bericht over 
de revue. Hoe doen we het, hoe 
staan we er voor, wanneer start 
de kaartverkoop en wat is de 

Tienerwerkgroep Lettele laat 
weten in verband met corona 
geen activiteiten te organise-
ren tot het einde van dit jaar. 
Begin volgend jaar kijkt de 
werkgroep opnieuw hoe de 
situatie ervoor staat en hoopt 
ondertussen op betere tijden.

Tienerwerk

nieuwe spraakmakende titel 
van de alweer zeumdertigste 
revue? Want de titel van vorig 
jaar, Hejternoa?, verdient een 
waardige opvolger.
Helaas: wij moeten u teleur-
stellen! Op dit moment kunnen 
we u nog geen nadere infor-
matie geven. Dat is het slechte 
nieuws. Het goede nieuws is 
dat onze regering de Lettelse 
revue van grote maatschappe-
lijke en culturele waarde vindt 
voor Salland en omstreken. 
En erover nadenkt de Lettelse 
revue een bijzondere status te 
geven binnen de corona maat-
regelen. Het OMT is in deze 
om een advies gevraagd. Het 
laat zich aanzien dat dit advies 
eind oktober voorgelegd wordt 
aan de regering. 
Zodra de regering een besluit 
heeft genomen, zullen we 

dat als revueclub direct aan u 
mededelen. Uit zeer betrouw-
bare bron is al uitgelekt dat dit 
besluit op 1 november wereld-
kundig gemaakt worden. Dus 
houdt de berichtgeving via so-
cial media, de Lettelse tamtam, 
de kerktelefoon, onze website 
www.revue-lettele.nl en www.
lettele.nl en de mond-op-mond 
reclame in de gaten. Pardon: 
de mond-tot-mond reclame 
natuurlijk. Mond-op-mond is 
immers in deze coronatijd ten 
strengste verboden!

Wij houden u op de hoogte! Wij 
wensen u sterkte in deze barre 
tijden en blijf gezond!

Jaarlijks doet Twima een Balkenbrij- en 
Rookworst-actie (van Slager Linker,  
Bathmen). Door corona kunnen zij dit jaar 
niet langs de deuren gaan. Dat is jammer, 
want door deze actie is het voor Twima 
mogelijk om in Kulturhus De Spil te trai-
nen. Daarom kunt u dit jaar uw bestelling 
doorgeven.
Bestel  voor 31 oktober door een mail te 
sturen naar twimalettele@hotmail.nl of te 
bellen naar 0627 447 381. 

Op zaterdag 14 november tussen 10:30 en 
14:00 uur komt Twima uw bestelling bren-
gen. Betaal gepast aan de deur, of maak het 
bedrag over voor 12 november via NL80 
RABO 0328 8748 84 ten name van TwiMa 
Lettele en in de omschrijving uw naam en 
adres.
De balkenbrij en de rookworst zijn even 
duur. U betaalt het aantal bestelde produc-
ten: 4 stuks  €12,50; 2 stuks  € 7,– en per 
stuk € 4,–.

Balkenbrij- en rookworstactie 
van Twima

HV Lettele wil graag zo veel 
mogelijk loten verkopen voor 
de Grote Clubactie en roept 
op om loten te kopen. Je kunt 
een lot kopen door  voor  24 
november naar de onderstaan-
de website te gaan of door de 
QR code te scannen! 
Een lot kost € 3,– waarvan 
80 procent (ofwel € 2,40 per 
lot) naar onze clubkas gaat! 
Bovendien maken kopers kans 
op fantastische prijzen met als 
hoofdprijs een bedrag van 
€ 100.000,–. 
Website: clubactie.nl/lot/
handbalvereniging-lettele/
405428

Steun 
handbal-
vereniging
Lettele

Scan de code voor de Grote 
Clubactie van HV Lettele
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www.electriccomfort.nl

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

Duurzaam 
comfort

 T 0570 - 55 11 96

www.electriccomfort.nl

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

Duurzaam 
comfort

 T 0570 - 55 11 96

Electric Comfort, 
specialist in 
elektrische 
vloerverwarming

Nu de overheid het gasgebruik 
ontmoedigd en steeds meer wo-
ningen gasloos moeten worden 
is het zaak na te denken hoe ook 
in de toekomst te voorzien in de 
behoefte aan warmte. 

Veelal wordt begonnen met het 
isoleren van de vloer, zodat er 
geen warmte verloren gaat, 
daarna worden de verwarmings-
elementen, folies of draden, 
aangebracht. 

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

 

info@electriccomfort.nl
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Annemijn Jeronimus
18 juni 2020

Zusje van Willemijn
Dochter van Sylvia 
Korten & Vincent 

Jeronimus

Lenne en Melle Daggenvoorde
16 augustus 2020

Broertjes van Indra Daggenvoorde 
Zoons van Heleen & Jeroen Daggenvoorde

Lis Wagemans
4 februari 2020

Dochter van Noortje & 
Tijs Wagemans

Sem Neurink
19 september 2020
Broertje van Jesse

Zoon van Michelle & 
Jochem Neurink

Lettele is een heerlijk dorp voor kinderen om in op 
te groeien en gelukkig worden er heel wat baby’s 
geboren.
In deze rubriek ‘Welkom kleine…’ maken we plaats 
voor jonge ouders om hun pasgeborene aan Lettele 
voor te stellen.

Voor deze eerste pagina zijn we zelf op zoek gegaan 
naar baby’s die in 2020 geboren zijn. Voor alle vol-
gende De Letters hopen we dat ouders een geboor-
tekaartje en een foto naar De Letter sturen. Dat kan 
digitaal: redactie.deletter@gmail.com.

We hebben natuurlijk heel erg ons best gedaan, maar 
mochten we een baby over het hoofd gezien hebben, 
die kan natuurlijk nog in De Letter van december. 

Welkom kleine...

Owen Duteweert
28 juli 2020

Broertje van Gwen
Zoon van Vera & Stef 

Duteweert

Mara Daggenvoorde 
29 augustus 2020

Zusje van Finn
Dochter van Miranda & 

Peter Daggenvoorde 

Niek Heuvelink
5 mei 2020

Broertje van Kai en Lara
Zoon van Linda & Herbert

Heuvelink

Bo Geluk
16 augustus 2020

Zusje van Sam
Dochter van Marieke & Jos 

Geluk 

Daan Oosterwijk
1 maart 2020

Broertje van Jona
Zoon van Marita & Timo 

Oosterwijk 
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Ik was wat laat met het aanleveren van de 
kopy voor De Letter. Misschien maar goed 
ook (sorry redactie ). Als ik eerder was ge-
weest hadden jullie kunnen lezen dat het 
Kulturhus weer tot leven was gekomen, 
dat vrijwel alle activiteiten weer gestart 
waren en dat allemaal ondanks de strenge 
maatregelen. Nu moet ik weer schrijven 
dat we dicht zijn, maar ook nu proberen 
we weer om – binnen de regels – gebruik 
mogelijk te maken. Daarover verderop 
meer. 

Nu ik bijna 10 maanden voorzitter ben, kan 
ik – ondanks al het gedoe met corona – niet 
anders zeggen dan dat ik er plezier in heb. 
Ik ben terechtgekomen in een leuk bestuur, 
dat elkaar weet te vinden. We hebben 
een mooie taakverdeling en we kunnen 
rekenen op super actieve commissies en 
vrijwilligers. Ik kan niet anders zeggen 
dan dat iedereen de neus dezelfde kant op 
heeft en het beste wil voor KDS. Dat geldt 
ook voor de verenigingen die gebruikma-
ken van KDS en de sportzaal. 

Van het bestuur   door Anne Marie van Oldeniel, voorzitter

Natuurlijk is het vanwege corona geen 
fijn jaar, zeker financieel niet. Maar 
daar staat tegenover dat we als bestuur, 
vrijwilligers en gebruikers elkaar steunen. 
Daarnaast kunnen we gebruikmaken van 
veel (landelijke) regelingen en blijven we 
in overleg met de gemeente. Als we samen 
de schouders eronder blijven zetten en 
gezond blijven, dan komt het vast goed 
met ons Kulturhus.
Hieronder nog een aantal wetenswaardig-
heden over het Kulturhus.

Nog steeds corona…
Weer nieuwe maatregelen… 
En we zijn er weer klaar voor!
Het Kulturhus is ’s avonds gesloten en de 
horecafunctie is stilgelegd. Overdag zijn er 
wel activiteiten en dat blijft ook mogelijk. 
Op die tijden is er geen horeca, maar dat 
was al zo. De sportzaal kan – binnen de re-
gels – wel worden gebruikt. Heb je vragen 
over de mogelijkheden? Mail dan naar: 
info@kulturhusdespil.nl of reserverin-
gen@kulturhusdespil.nl 

Schoonmaakteam (bijna) weer op sterkte
Het Kulturhus heeft een schoonmaakteam 
van drie personen. Ans Mentink en Doortje 
Denissen werken op de maandagmorgen 
en richten zich vooral op de keuken en de 
Huskamer. De derde persoon is Everlien 
Lipholt. Zij heeft gereageerd op onze 
vacature en heeft de baan van Gerda 
Kommerkamp overgenomen. Na een korte 
inwerkperiode met Gerda is Everlien nu 
verantwoordelijk voor de schoonmaak van 
KDS. Wij zijn erg blij dat Everlien gesolli-
citeerd heeft en we haar hebben kunnen 
aannemen. We wensen haar en natuurlijk 
Ans en Doortje veel succes met hun werk-
zaamheden.

Afscheid Gerda Kommerkamp
Na bijna 25 jaar heeft Gerda Kommerkamp 
haar werkzaamheden voor KDS beëindigd. 
Op maandagmorgen 28 september jl. heeft 
zij na een gezellig koffiemoment haar 
sleutel overgegeven aan Everlien Lipholt 
(zie foto). 

Gerda Kommerkamp (r) overhandigt de sleutel van De Spil aan Everlien Lipholt (l)
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Lettels
vergeetwoordenboek:
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Voor de O van de lijst van Lettelse vergeetwoor-
den ben ik  koffie gaan drinken bij Gerrit en Riek 
Daggenvoorde en Annie Zwiers.

oald (of: old)
• oud 

Oale hönde ko’j slecht blaffen leren: oude mensen 
kun je moeilijk veranderen

oarig, oarigheid 
• aardig, aardigheid
oas
• bijdehand persoon
• onhebbelijk iemand
oaverstekken, stak oaver, oaver estökken 
• op een andere kar laden (hooi, stro)
• oversteken
oe
• jij, jouw
  A’j doet as ’n ander, giet ’t oe ok as ’n ander: doe 

geen gekke dingen, daar krijg je spijt van.
oeleu (of: oeluu)
• jullie
ölliekrabben
• oliebollen
öllienötties
• pinda’s
onbehoalen
• onbenullig
ondermelk
• afgeroomde melk
onmeunig
• heel veel
onverdaggens
• onverwacht
oons
• ons 

A’j dialekt könt proaten, mu’j het um oons niet 
loaten: spreek gerust dialekt.

oonzel
• vies, onverzorgd
opzolten, zolten op, op ezolten
• opkroppen
• inzouten
• ophoepelen

De woorden komen (niet allemaal)  uit het Nieuw 
Sallands Woordenboek. Uitgegeven door de werk-
groep Dialekt Raalte, 1995
Deze rubriek wordt gemaakt door Wilma 
Schepers. Kent u een leuk woord met een P?
Mail de redactie: redactie.deletter@gmail.com.

Wilma Schepers en ik hebben het 
afscheid van Gerda vormgegeven. 
Naast de schoonmakers en de onder-
houdsploeg van de voetbal waren ook 
Jan, een dochter, schoondochter en 
kleinzoon van Gerda en Jan aanwezig.  
Als voorzitter mocht ik Gerda toespre-
ken en bedanken. In het toespraakje 
heb ik namens bestuur (en eigenlijk 
alle gebruikers) Gerda enorm bedankt 
voor haar tomeloze inzet en vooral ook 
voor het feit dat ze het gebouw zo goed 
heeft schoongehouden. We krijgen 
vaak complimenten van bezoekers dat 
alles zo netjes en schoon is en dat is – 
niet in de laatste plaats – de verdienste 
van Gerda. Daarom ook op deze plek 
nogmaals: Dank je wel Gerda!

Interview met Gerda Kommerkamp
Ten behoeve van deze De Letter heb 
ik kort met Gerda teruggeblikt op 
haar werk voor KDS. Ik spreek Gerda 
telefonisch, omdat bij elkaar komen 
nu niet zo verstandig is. ‘Natuurlijk wil 
ik wel wat vragen beantwoorden, kom 
maar op’, is de eerste spontane reactie. 
Gerda vertelt dat het altijd haar doel 
is geweest om alles goed schoon te 
houden. Na de vernieuwbouw is dat 
gevoel alleen maar sterker geworden. 
De vernieuwbouw is de grootste veran-
dering geweest in de afgelopen 25 jaar. 
‘Maar die vernieuwbouw is heel erg de 
moeite waard geweest, alles was ook 
wel op,’ zegt ze. 
De schoonmaak van KDS en de sport-
zaal is een hele klus. (Met Doortje en 
Ans erbij wordt er bijna 25 uur per 
week schoongemaakt!). Gerda vroeg 
zich een paar jaar geleden af of ze dit 
in haar eentje wel vol kon houden. ‘Ik 
dacht ik weet niet of ik dit ga redden’, 
vertelt ze. Maar omdat Jan na zijn 
pensionering haar mocht helpen, is ze 
langer doorgegaan. ‘Dat was erg fijn. 
Jan en ik deden het werk de laatste 
jaren samen. Het werk konden we goed 
verdelen.’ 
‘Ja, ik mis het Kulturhus wel’, ant-
woordt ze op mijn vraag. ‘Vooral ’s mor-
gens. Ik hoef nu niet meer weg. Maar 
ik kom natuurlijk nog wel in KDS voor 
de gym (nu even niet) en de fitness.’ 
Over de fitnessruimte zegt Gerda dat 

ze het schoonhouden van deze ruimte 
het minst leuk vond. De ruimte is niet 
zo groot, maar er staan veel toestellen 
en je moet overal tussendoor kruipen. 
Met haar opvolgster Everlien is Gerda 
heel blij. Ze merkt dat Everlien het ook 
goed wil doen. 
Gerda’s wens voor de toekomst van 
het Kulturhus is, dat  iedereen alles 
opruimt en terugzet in de ruimtes. 
Dat helpt de schoonmakers iedere dag 
weer. Als bestuur krijgen we het advies 
om iedereen te stimuleren om het 
Kulturhus zo goed en mooi mogelijk te 
houden. ‘Als iedereen dat doet en mee-
denkt, dan moet dat lukken’, zegt ze.  
Dat Jan is gaan helpen is goed geweest 
voor Gerda, maar ook voor het Kul-
turhus. Jan is beheerder geworden en 
blijft dat ook nog nu Gerda gestopt is. 
Van Gerda mag Jan dit werk nog wel 
even blijven doen. Wel lijkt het haar 
voor Jan en voor KDS goed om er wat 
mensen voor het beheer bij te zoeken.

Obligaties
Eind oktober vindt de eerste loting 
plaats! Zoals bekend zijn er, voordat 
de vernieuwbouw van het Kulturhus 
werd begonnen, obligaties uitgegeven. 
Kenmerk van obligaties is dat je die in 
principe een keer weer uitbetaald. In 
2020 wordt er dus voor de eerste keer 
een aantal obligaties daarvoor uitge-
loot. In de volgende Letter kunnen we 
daar meer over vertellen.
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 Sluitingsdatum kopij Bezorging
 
Nummer 3 | 2020  maandag 30 november  woensdag 16 december  
Nummer 4 | 2021  maandag 1 februari woensdag 17 februari 
Nummer 5 | 2021  maandag 5 april  woensdag 21 april
Nummer 6 | 2021  maandag 7 juni  woensdag 23 juni
Nummer 1 | 2022  maandag 23 augustus woensdag 8 september 

Triest maar waar. Door de coronamaatregelen ligt vrijwel alles stil en staan er nauwelijks activi-
teiten op de agenda.

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

 9 november 2020  Sluiting Zon in de schoorsteen, Zonnebloem
28 november 2020  MMO: inzamelen oud papier+
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Een activiteit die gelukkig nog wel doorgaat in 

Kulturhus De Spil is ‘Ontmoeten in eigen Dorp’.

10 jaar alweer kunnen onze ouderen elkaar  

ontmoeten, dankzij de inzet van veel vrijwilligers.

COLOFON    

40e jaargang • Nr. 2

oktober 2020

Onafhankelijk blad met nieuws en 

informatie uit Lettele en omgeving. 

Verschijnt 6 keer per jaar, oplage 380 

exemplaren.

Redactie
Wilma Schepers (hoofdredacteur), Yvonne 

Haaxman, Irene Kleine Koerkamp, Milou 
Oosterwijk, Jeannet Tibben en Patricia 
Zwerus (fotografie)

Aan dit nummer werkten mee
• Yvonne Haaxman
• Thijs Limburg (PB)
• Anne Marie van Oldeniel (KDS)
• Milou Oosterwijk
• Wilma Schepers
• Jeannet Tibben

Fotografie:
• Yvonne Haaxman
• Wilma Schepers
• Patricia Zwerus

Ontwerp
LandGraphics, Amsterdam

Opmaak
Monique Stillebroer, Deventer

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 
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- 
Persoonlijk reisadviseur, voor ál uw reizen 

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

7433 DK Schalkhaar

tel. 0570 - 62 18 77

info@drukkerijevers.nl

www.drukkerijevers.nl

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

Speciaal voor u gemaakt.
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Pastoorsdijk 3
7433 DK Schalkhaar

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

www.drukkerijevers.nl
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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


