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Super Lettele is open!
Altijd op zoek naar de ideale reismatch
Basisschool in Lettele - hoe het ooit was
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Voor de eerste klanten lag 
er een appeltaartje klaar. 
Van Echte Bakker Nijkamp natuurlijk!

Lichtjes in het donker

Sinterklaas was nog niet in het land of er hingen 
al lichtjes in de Lettelse tuinen. Wat vroeg dit 
jaar! De mensen hebben duidelijk behoefte aan 
wat lichtpuntjes in deze somber makende co-
ronatijd. En het helpt! Echt waar. Al die lichtjes 
geven een warme uitstraling aan het dorp en 
dat doet de mensen goed.
Maar ja, ondertussen moesten Sinterklaas en 
Pieterman nog de schoenen van de kinderen 
vullen. Beetje saai voor de ouders, dit jaar. Ze 
mochten nergens bij zijn en konden zelfs niet 
de vrolijke verzameling surprises bewonderen 
die in de hal van de school stond uitgestald. 
Daarom hebben we ze ook dit jaar weer op de 
foto gezet!

Over de school gesproken, u heeft het vast ook 
gehoord dat B&W van Deventer 1,75 miljoen wil 
uittrekken voor een nieuwe school in Lettele. Let 
wel: B&W heeft aan de gemeenteraad gevraagd 
dit geld ter beschikking te stellen. Er moet dus 
nog (ergens in januari) over besloten worden! We 
hebben goede hoop, maar we mogen nog best 
even duimen, voor de goede afloop. 
Voor de nieuwbouw wordt in samenwerking 
met de school een verkenning uitgevoerd. Er zijn 
twee opties: nieuwbouw op de huidige locatie of 
nieuwbouw bij Kulturhus De Spil waar ook de 
sportvelden liggen. Bij De Spil kunnen gebruiks-
ruimten worden gedeeld en kunnen voorzienin-
gen worden geclusterd. Dat maakt dat er nog 
meer mogelijkheden zijn voor sociale, culturele 
en sportieve voorzieningen in Lettele.
Omdat er de komende tijd vast veel gesproken 
gaat worden over de nieuwe school, heeft de 
redactie van De Letter aan het Archief gevraagd 
om iets te vertellen over de rijke geschiede-
nis van de school. Ben Verwoolde dook in de 
archieven.

En dan de winkel: Super Lettele!
Super dat de winkel weer open is. Hulde aan de 
initiatiefnemers die volgehouden hebben, ook 
toen het flink tegen zat. Hulde aan de voor-
bereiders die geklust, gezaagd, getimmerd en 
georganiseerd hebben. Hulde aan de vrijwilli-
gers die het spits afbeten de afgelopen weken. 
Het is best een dingetje ‘winkeltje spelen voor 
het echie’. Daar komt heel wat bij kijken, en dat 
moeten die vrijwilligers zich toch maar even 
eigen maken. De winkel werd druk bezocht en de 
Lettelenaren zijn oh zo blij dat de winkel weer 
open is. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. 

Namens de redactie,

Wilma Schepers
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Gaat het er echt van komen? Een nieuwe school in Lettele? Dat zit 

er wel in, nu B&W van Deventer besloten heeft daar 1,75 miljoen in 

te investeren. Maar over waar die school zal komen en hoe die eruit 

zal komen te zien, zullen we in Lettele voorlopig nog niet uitgepraat 

zijn. Om warm te lopen voor dit gesprek, schreef Ben Verwoolde een 

bijdrage over de geschiedenis van de school in Lettele.  

Na 80 jaar een nieuwe school voor Lettele

‘Zie zekt’: eerst zien en 
dan geloven 

DOOR  BEN VERWOOLDE In de vorige De Letter stond een artikel van 
het Plaatselijk Belang over het masterplan 
voor basisschool Sancta Maria en Kulturhus 
de Spil. Over de school was te lezen: ‘Na de 
laatste bouwkundige keuring is gebleken dat 
er zo ingrijpend gerenoveerd moet worden, 

dat nieuwbouw een betere oplossing lijkt.’ Het 
eerste wat bij mij opkwam toen ik van dit plan 
hoorde was ‘eerst zien en dan geloven’, want ik 
vind het heel ambitieus. ‘Zie zekt’ zou meester 
Böhmer zeggen, hoofd van de lagere school in 
de zestiger jaren. Vandaar dus de titel, want 
meester Böhmer gebruikte deze uitdrukking 
vaak als hij twijfelde aan de waarheid van 

feiten of verhalen die hem ter ore kwamen. 
Echter, na het afronden van dit verhaal ver-
scheen plots het bericht in de media dat er 1,75 
miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor 
vervanging van het al meer dan 80 jaar oude 
schoolgebouw door nieuwbouw. 

Lezen, schrijven en rekenen
Een mooie aanleiding om een verhaal te schrij-
ven over de geschiedenis van het onderwijs in 
Lettele en omstreken. Omstreeks 1250 was 
het aantal scholen in de Nederlanden op de 
vingers van één of hooguit twee handen te 
tellen. Het waren bijna uitsluitend kerkelij-
ke instellingen, waar veelbelovende jongens 
zich voorbereidden op een functie in de kerk. 
De opkomst van de steden in de 13de en 14de 
eeuw en de toenemende betekenis van han-
del, nijverheid en dienstverlening leidden tot 
een groeiende behoefte aan mensen die kon-
den lezen, schrijven en rekenen. Het onder-
wijs werd daardoor steeds meer een zaak van 

‘Terwijl in de steden het aantal 
scholen toenam, veranderde er 
op het platteland echter weinig.’
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de burgerlijke autoriteiten. Terwijl in de steden 
het aantal scholen toenam, veranderde er op het 
platteland echter weinig. Als er al een school was 
hing het bovendien van het toeval af of er iemand 
was die kon of wilde lesgeven.
De 18de eeuw is voor het onderwijs een belangrij-
ke periode geweest. Zo’n zes eeuwen lang hadden 
katholieke geestelijken en vervolgens protestant-
se predikanten het onderwijs voor hun karretje 
kunnen spannen. Daar kwam nu verandering in. 
Hier hebben de in het Nederlands vertaalde idee-
en van de Franse filosofen Voltaire en Rousseau 
(wie herinnert ze zich nog uit geschiedenisles-
sen?) veel aan bijgedragen.

De schapenschuur van erve Hazelekke
Voordat de gemeente Diepenveen op 1 januari 
1999 bij Deventer werd gevoegd, was Diepenveen 
gedurende 188 jaar een zelfstandige gemeente. 
Deze gemeente werd in 1811 gesticht vanuit het 
Schoutambt Kolmschate. De eerste melding van 
het geven van onderwijs dateert uit 1647 en wel 

in een boerderij aan de stationsweg in Colmscha-
te. Rond ongeveer 1700 wordt er in de buurtschap 
Linde in een schapenschuur van erve Hazelekke 
(Linderweg 1) ook al lesgegeven. Hierover valt te 
lezen dat schoolmeester Jan Balkenbroek in 1725 
een jaarlijks loon van 12 goudguldens wordt toe-
gekend. 
Hier vlakbij wordt een schooltje gesticht aan – 
hoe toepasselijk – de Schooldijk, bij boerderij 
de Balkenbroek. Het precieze jaartal heb ik niet 
kunnen achterhalen, maar het was vermoedelijk 
in de tweede helft van de achttiende eeuw. Jan 
Balkenbroek was de schoolmeester van dit hou-
ten schooltje bestaande uit slechts één ruimte. In 
de Franse tijd aan het begin van de negentiende 
eeuw blijkt het schooltje bij Balkenbroek totaal 
verwaarloosd en wordt in 1808 afgekeurd en niet 
lang daarna afgebroken. Er wordt op dezelfde 
plaats een nieuwe ruimere school gebouwd. 
In 1860 vindt de gemeenteraad dat vanwege de 
toename van het aantal leerlingen er in Averlo een 
school bij moet komen en de bestaande school 

Het gemeenteschooltje vóór de verbouwing in 1908 1937

1943 : 5-jarig bestaan Sancta Maria 1969 - 1970: 6e klas met meester Böhmer - Sancta Maria
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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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Ben Verwoolde heeft gebruikgemaakt van de volgende bronnen: 
• Verre verwanten. Website gebaseerd op de uitgave Twintig Eeuwen Nederland en de Nederlanders van 

Waanders Uitgevers/WBOOKS. 
• De school van Frieswijk. René Berends.
• 100 jaar gemeentelijke openbare lagere school Lettele.
• Flaptoe. Jubileumnummer 40-jarig bestaan RK lagere school Lettele.
• Aantekeningen uit het Archief Lettele.

verplaatst moet worden vanwege zijn ongunstige 
ligging. Zodoende wordt de school aan de school-
dijk afgebroken en aan de Oerdijk in Lettele weer 
opgebouwd op ongeveer de huidige plaats van de 
‘Gemeentelijke openbare lagere school Lettele’ of-
tewel de ‘Oalde Schôle’. In 1862 worden de scholen 
in Lettele en Averlo in gebruik genomen.
In 1857, 1878, 1889, 1900 en 1920 wordt het lager 
onderwijs stapsgewijs verbeterd. Zo wordt in de 
wet van 1857 de verplichte lesstof uitgebreid. In 
1878 vereist de nieuwe onderwijswet een gro-
te aanpassing aan gebouwen. Het zogenaamde 
meer-klassensysteem wordt ingevoerd. Zaten 
daarvoor alle leerlingen in één ruimte, nu moes-
ten er meer lokalen komen.
20 jaar later voldoet het houten gebouw in Lettele 
dus al niet meer aan de eisen en zo verrijst er een 
nieuw stenen gebouw dat in 1883 in gebruik ge-
nomen wordt. Het eerste schoolhoofd is de heer 
J.W. Nijhoff. In 1908 wordt er een lokaal bijge-
bouwd. Het gebouw heeft tot 1938 dienst gedaan 
als openbare ‘Gemeenteschool’. Hier wordt les ge-
geven aan de diverse geloofsrichtingen.

Een katholieke basisschool
In 1936 verzoekt het R.K kerkbestuur de gemeen-
te geld beschikbaar te stellen voor een katholieke 
basisschool in Lettele voor 141 leerlingen. Ouders 
van 35 leerlingen zijn het daarmee niet eens en 
willen het openbare onderwijs handhaven. Na 
veel overleg wordt besloten aan de Bathmense-
weg de nieuwe RK Sancta Mariaschool en in de 
buurtschap Oude Molen een openbare school, het 
‘Heideschooltje’, te bouwen.
In 1938 krijgt de ‘Oalde Schôle’ een andere be-
stemming. Het wordt in september 1938 een 
parochiehuis. Op 15 juli 1943 wordt het gebouw 
toch weer als school in gebruik genomen als de 
St. Jozefschool voor V.G.L.O. (voortgezet gewoon 
lager onderwijs), ingesteld door de bezetter. Hier 
wordt les gegeven aan een zevende en achtste 
klas. Het gebouw wordt daarna gevorderd door de 
bezetter, voor de huisvesting van de manschap-
pen voor de V1 lanceerplaats.
De V.G.L.O.-school wordt op 1 april 1951 opgehe-
ven. Leerlingen van de huishoudschool Lettele, 
een dependance van de huishoudschool van de 
A.B.T.B. Raalte maken in de jaren 1953-1954 ge-
bruik van het gebouw.

In de jaren zestig wordt het gebouw gebruikt als 
kleuterschool, totdat op 22 april 1966 de nieuwe 
kleuterschool “St. Anna” aan de Bathmenseweg in 
gebruik wordt genomen. 
Hierna verandert het gebruik van het gebouw in 
maalderij en opslagplaats van de Fa. Schepers en 
wordt daarna verkocht aan de familie Munster.
De Sancta Mariaschool heeft in het begin vier 
klaslokalen. In 1960 wordt een vijfde lokaal bij-
gebouwd en in 1964 volgt een ‘overblijflokaal’. In 
1968 wordt een zesde lokaal bijgebouwd. Het aan-
tal leerlingen is met 225 dan het hoogst sinds de 
oprichting. 

In 1998 vindt er een ingrijpende verbouwing 
plaats. Het ‘overblijflokaal’ wordt omgebouwd in 
2 nieuwe klaslokalen. Aan de noordzijde wordt 
een klaslokaal en een gymlokaal bijgebouwd. 
Deze nieuwe aanbouw wordt met het bestaan-
de gebouw verbonden door een nieuwe multi- 
functionele aula.
Nu in 2020 staat het onderwijs in Lettele weer voor 
een nieuwe uitdaging als B en W van de gemeen-
te Deventer het voorstel heeft gedaan 1,75 miljoen 
euro beschikbaar te stellen voor nieuwbouw van 
een gebouw voor lager onderwijs in Lettele.  

‘In 1968 is het aantal 
leerlingen met 225 het 

hoogst sinds de oprichting.’

De basisschool van Lettele in 2020
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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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Nieuws en actualiteiten
in en van onze dorpswinkel.
Deze keer door
Wilma Schepers

Uw boodschappen,
gezellig

in de buurt!
Super Lettele is geopend! 
Woensdag 2 december 2020, 
om iets over halfnegen gingen 
de deuren open en druppelden 
de eerste Lettelenaren naar 
binnen.

SCHEMERING
Het is vroeg, het schemert nog. 
De kinderen zitten al in de klas en 
een paar moeders staan voor de 
school te wachten tot de winkel 
opengaat. ‘Toch even kijken’, hoor 
ik een moeder zeggen. ‘Ik ben blij 
dat de winkel weer open is, en het 
is leuk om te laten merken dat we 
meeleven.’  
‘Ik hoop echt dat het een succes 
wordt, maar met zoveel vrijwilli-
gers moet het haast wel lukken. 
We hebben de winkel allemaal 
gemist’, zegt mijn buurvrouw die 
geen kinderen op de basisschool 
meer heeft maar speciaal geko-
men is voor de opening. ‘Die wilde 
ik graag meemaken en ik kom na-
tuurlijk ook om alle vrijwilligers 
een hart onder de riem te steken.’

HET SPITS AFBIJTEN
‘We zijn open...’, hoor ik Gemma 
Daggenvoorde roepen. Het is een 
handjevol Lettelenaren dat naar 
binnen gaat. In deze coronatijd 
kon er geen feestelijke opening 
georganiseerd worden. Binnen 
staat ze samen met Betsie Leerkes, 
de vaste parttime kracht van 
de super, klaar om iedereen te 
ontvangen. Mary Oosterwijk en 
Bernadette te Boekhorst bijten het 
spits af als vrijwilligers.
In het begin komen de vrijwilligers 
een halfuur voor openingstijd om 
uitleg te krijgen van Gemma en 
Betsie over hele praktische zaken 
als waar de lichtknopjes van de 
koelingen zitten, hoe je verse 
broodjes bakt en hoe de kassa 
werkt. De eerste weken zullen 

WINKELSYSTEMEN
Wie voorlopig ook veel aanwezig 
zal zijn is Tom Wiggers. Hij heeft 
de taak op zich genomen om de 
systemen achter de schermen aan 
de gang te krijgen en te houden. 
Als voormalig systeembeheer-
der bij Wolters Kluwer is dat een 
kolfje naar zijn hand en hij heeft 
er duidelijk plezier in. Hij is de 
vraagbaak voor bestellingen en 
voor haperingen van het kassasys-
teem. Tom heeft zich verdiept in de 

Gemma en Betsie als ondersteuning 
aanwezig zijn voor de vrijwilligers. 
‘Maar op een goed moment moeten 
de vrijwilligers het zelf kunnen. 
Dan kom ik alleen nog op dinsdag-
middag en zaterdagochtend’, zegt 
Betsie. ‘Maar, ze kunnen mij altijd 
bellen als er vragen zijn.’ Die vragen 
zullen beslist komen, want er komt 
heel wat kijken bij het runnen van 
een winkel. Betsie: ‘Ik heb er alle 
vertrouwen in. We gaan het samen 
voor elkaar krijgen! En op zaterdag 
krijgen we hulp van Vera en Lieke, 
onze tienermedewerkers.’

kunst van het mooi gevuld en op 
orde houden van de schappen. Hij 
houdt ook zicht op het schriftje 
met wensen van klanten: als je 
iets mist in het assortiment wat je 
heel graag in de winkel zou willen 
kunnen kopen, dan kun je dat 
laten opschrijven. Het schriftje 
ligt bij de kassa.

LEUKE  BOODSCHAPPENTAS
Het is allemaal nieuw – de leuke 
boodschappentas  (te koop voor 
6,95 euro), de schorten met Super 
Lettele voor de vrijwilligers – en  
tegelijkertijd voelt het vertrouwd. 
De eerste week na de opening was 
er behoorlijk veel aanloop in de 
winkel. Als vanouds bestelden 
mensen hun brood en kwamen ze 
hun pakketjes en brieven brengen 
bij het servicepunt van PostNL. 
Dat belooft wat voor de toekomst! 
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Opening Super Lettele
Woensdag 3 december, half negen, het schemert nog. Maar dan 
toch, de winkel gaat open!
Om uit de school te klappen, Gemma Daggenvoorde (bestuurs-
lid van Super Lettele) schrijft aan de vrijwilligers: ‘[...] De 
enorm positieve reacties uit het dorp geven de burger moed en 
dragen zeker bij aan ons en jullie enthousiasme.’

Zo is dat! Hartelijk gefeliciteerd Super Lettele!
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Beste dorpsgenoten, oud 
Lettelenaren en andere betrok-
kenen,

Jelme Kloosterboer  – Zoals 
te lezen in een van de eerdere 
Letters dit jaar ben ik, Jelme 
Kloosterboer, reeds meerdere 
jaren bestuurslid bij de SECL. 
Dit jaar heeft Twan Munster 
zijn laatste kermis als voorzit-
ter volbracht en heb ik deze 
taak overgenomen. Daarnaast 
hebben Maaike en Simone hun 
taken overgedragen en gaan we 
komend jaar in met een nieuw 
bestuur. De komende paar jaar 
hoop ik de evenementen van de 
SECL wederom tot een succes 
te brengen en daarbij ook te 
kijken naar de toekomst en 
inzet van commissies.

Kermis
Het was en is nog steeds een 
raar jaar. De COVID-19 heeft 
vele evenementen doen afge-
lasten of een andere invulling 
doen geven zoals onze kermis. 
De veelal positieve geluiden 
over de ‘alternatieve’ kermis 
zoals wij deze afgelopen jaar 
hebben gevierd, doet ons 
deugd maar had zonder de 
enthousiaste deelname van 
jullie niet tot zo’n succes 
kunnen worden. Voor komend 

SECL

jaar is het afwachten hoe de 
vlag erbij hangt. Wij zullen er 
in ieder geval alles aan doen 
om de kermis wederom tot een 
succes te maken. Hopelijk in 
een bomvolle feesttent, anders 
net als afgelopen jaar, gezellig 
met naasten.

Paasvuur
Kunnen we het paasvuur in 
2021 wel samen ontsteken? De 
tijd zal het ons leren maar we 
strepen hem nog niet helemaal 
af. Omdat er veel onduidelijk-
heid is, wordt het aanleveren 
van het hout wel uitgesteld 
tot minimaal één maand 
voor Pasen. Omdat we het 
merendeel van de materialen 
tegenwoordig in eigen beheer 
hebben, is het mogelijk om 
op korte termijn een feest te or-
ganiseren. Kan een feestje, hoe 

gezellig ook, niet mogelijk zijn 
dan willen we de mogelijkheid 
om enkel het vuur te ontsteken 
bekijken. Wanneer iedereen 
zich aan de regels houdt moet 
dit kunnen.

Vrijwilligers 
We hopen de komende jaren 
wederom een beroep te kun-
nen doen op onze vele vrijwilli-
gers en hiermee ook meerdere 
commissies op te zetten. De 
komende tijd zullen we als 
bestuur gaan kijken naar de 
invulling ervan en jullie laten 
weten waar vacatures zijn. 
Mocht je zelf iets leuks weten 
of je ergens voor in willen zet-
ten gerelateerd aan de SECL, 
schroom dan niet om een van 
de bestuursleden te contacte-
ren of om een mail te sturen 
naar info@secl.nl. 

Sponsoren
Zonder de diensten en spon-
soring van onze sponsoren 
waren ook de festiviteiten 
in het afgelopen jaar niet 
mogelijk geweest. Ondanks 
het rare jaar blijven zij ons 
steunen. Super bedankt 
daarvoor! Hopelijk worden 
de feesten weer als vanouds 
en kunnen we de komende 
jaren weer meer voor elkaar 
betekenen.

Mochten jullie als lezer nog 
met vragen, opmerkingen 
of andere ideeën zitten dan 
horen wij dit graag.
We zullen in ieder geval het 
Paasvuur, de activiteiten met 
Koningsdag en de Kermis 
aanmelden voor komend jaar 
bij de gemeente. 

Voorste rij: 
Simone (oud, vertrekkend), 
Thijs (nieuw), Maaike (oud - 
vertrekkend) 
Achter: Rob (oud), Jim (oud), 
Kevin (nieuw), Ian (nieuw), 
Twan (oud, vertrekkend) 
Selfie: Jelme (oud)

JOL presenteert: 
online kerstbingo voor jong en oud
27 december 2020
Het einde van 2020 is in zicht. Het was 
een bijzonder jaar waarin de JOL al haar 
creativiteit uit de kast moest halen om 
Lettelenaren toch nog leuke activiteiten te 
kunnen bieden. Ook nu de feestdagen in 
zicht komen hebben wij als JOL gekeken 
naar de mogelijkheden om voor de inwo-
ners van Lettele een gezellige activiteit te 
organiseren.

Zo kwamen we op het idee weer eens een 
kerstbingo te doen. Ondertussen zijn de 
voorbereidingen voor deze kerstbingo in 
volle gang gezet. De online bingo is be-
doeld voor Jong & Oud en zal plaatsvinden 
op 27 december vanaf 13:30 uur.
Alle mooie prijzen worden aangeboden 
door bedrijven uit Lettele en omgeving.

De online kaartverkoop is van start 
gegaan op 7 december en loopt tot en met 
23 december. Lijkt het je leuk om deel te 
nemen? Kijk dan voor meer informatie 
over de kaartverkoop en de prijzen op onze 
facebookpagina JOL Lettele.  Mocht u 
vragen hebben over de online kerstbingo, 
stuur gerust een mailtje naar
jol_lettele1@hotmail.nl 

Het SECL-bestuur,
van links naar 
rechts:
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pagina Terugblik op onze website 
revue-lettele.nl. Daar zie je per jaar de revue 
langskomen in foto’s met korte teksten. 
Zo komen herinneringen boven en kun je 
je favoriete stukken in een top drie of top 
vijf zetten.  Mail je favorieten naar info@
revue-lettele.nl.  
Het is niet verplicht om er een toelichting 
bij te geven, maar dat vinden wij natuurlijk 
wel heel leuk! Wij vragen je om zo concreet 
mogelijk te zijn, dus vermeldt de naam van 
het stuk en het jaar. Inzendingen als ‘dat 
stuk van een paar jaar geleden op een cam-
ping’ kunnen we niet meenemen. 

Help jezelf de winter door en maak je eigen publiekstrekker!

Foj, wat jammer! 
De Lettelse revue 2021 kan niet doorgaan. 
Mocht je de persconferentie nog niet 
hebben gezien (wat we ons overigens bijna 
niet kunnen voorstellen), dan kun je die 
terugkijken op revue-lettele.nl of via onze 
facebookpagina. 
De Lettelse revue helpt je de winter door. 
Dat doen we al 36 jaar. En wij willen dat 
ook deze winter doen, ook al is er dan geen 
Zeumdertigste revue. ‘Hoe dan?’, horen we 
je vragen. Nou, dat doen we als volgt:
Bij elke uitvoering van de revue horen we 
opmerkingen als: ‘Ik vond de revue vorig 
jaar beter’ of: ‘Dit jaar was het beste van de 
afgelopen vijf jaar’. Maar meestal blijft het 
bij een algemene indruk. Herinneringen 
van afgelopen jaren over bepaalde stukken 
komen niet vanzelf boven drijven. Pas met 
een programmaboekje erbij worden herin-
neringen wat scherper en krijg je een ‘aha’ of 
een ‘ach ja!’. Of schiet je in de lach. 

Op donderdagmiddag 3 decem-
ber brachten de gedeputeerden 
van de provincie Overijssel Roy 
de Witte en Feddo Zielstra een 
bezoek aan Lettele. Roy heeft 
onder andere Leefbaar Platte-
land in zijn portefeuille. Wij, 
als Plaatselijk Belang, hebben 
subsidie bij de provincie Over-
ijssel aangevraagd voor het 
opstellen van een Dorpsplan 
voor de komende 10 jaar. De 
bedoeling van het Dorpsplan is 
om alle ideeën en wensen van-
uit Lettele samen te brengen 

Publiekstrekker Revue helpt je de winter door
Wat is jouw favoriete stukje revue?

Plaatselijk Belang
Het Letteler Dorpsplan

tot een realistisch en vooral 
uitvoerbaar plan. Stimuland 
zal ons daarbij ondersteunen. 
Een deel van deze ideeën en 
wensen zijn al opgehaald door 
verschillende werkgroepen. 
Andere zaken moeten nog 
verder uitgedacht worden. 

Inzicht geven
Deze subsidieaanvraag heeft 
Roy getriggerd om eens te 
gaan kijken in Lettele. De start 
was bij Kulturhus De Spil 
waar Ad van Wijlen vertelde 

Wij gaan je helpen mooie herinneringen 
op te halen en laten ze je opnieuw beleven!  
Geef aan ons door welke stukken of liedjes 
of dans je graag nog eens terug zou willen 
zien. Maak een lijstje met minimaal drie en 
maximaal vijf favorieten en lever die bij ons 
aan voor 1 januari. 
Vanaf  28  december gaan we elke week, ne-
gen weken lang een door jullie gekozen stuk 
online zetten via onze website en YouTube. 
De meeste stemmen gelden! Je mag maar 
één keer meedoen. In februari krijg je dan 
de stukken te zien met de meeste stemmen. 
We werken naar een climax toe!
Het invullen van een top drie/top vijf is nog 
lastiger dan het meedoen aan de Top2000, 
dat durven wij van de revue nu al wel te 
voorspellen. Maar dat zal jullie er ongetwij-
feld niet van weerhouden om mee te doen! 

Hoe doe je mee? 
Je kunt je keuze maken aan de hand van de 

over de totstandkoming van 
het Kulturhus, de plannen 
voor de toekomst en hoe we 
in Lettele samenwerken. We 
hebben onze zorgen geuit 
op het gebied van te trage 
ontwikkeling van nieuwbouw 
van woningen en de vergaan-
de plannen voor duurzame 
energie van de Gemeente 
Deventer. Ook de ideeën over 
de nieuwbouw van de school, 
de wens voor een sporthal en 
het in de toekomst vrijkomen-
de kerkgebouw zijn de revue 
gepasseerd. En we hebben de 
Super Lettele bezocht, waar 
Victor een heldere toelichting 
heeft gegeven, dat de winkel 
in Lettele een bredere functie 
heeft dan alleen boodschappen 
doen. Maar ook vooral een 
maatschappelijke functie heeft 
in het dorp. Ook hiervoor loopt 
nog een subsidieaanvraag bij 
de provincie.

Enthousiast
Roy is erg enthousiast en 

geeft aan dat dit een prachtig 
voorbeeld is voor veel andere 
kleine dorpen in Overijssel. 
Vooral de grote mate van werk- 
en zelfredzaamheid vindt hij 
bijzonder en hij ondersteunt 
de initiatieven om de dorpen 
leefbaar te houden. Op deze 
manier zijn er al veel voorzie-
ningen tot stand gekomen in 
Lettele. Zoals een verwarmd 
zwembad, de buurtbus, De Spil 
en dan nu ook Super Lettele. 
Als dorp willen we graag 
verder. Vandaar het Dorpsplan. 
Hierin willen we alle actuele 
zaken benoemen en zoveel als 
mogelijk uitwerken tot con-
crete plannen. Zoals wonen, 
woon/zorg, duurzame energie, 
school, Kulturhus, sporthal en 
het kerkgebouw. Roy heeft uit-
gesproken, dat hij ons, zo veel 
als mogelijk, wil ondersteunen 
om de plannen te realiseren. 
Roy is niet helemaal onbekend 
in Lettele. Hij voetbalt bij Man-
derveen (Twente) en heeft wel 
eens in Lettele gevoetbald. 
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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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SNERTACTIE 
HANDBALVERENIGING 

LETTELE 
WANNEER 

9 januari 
I.V.M. HET COVID-19 VIRUS IS DE ACTIE DIT JAAR  

ALLEEN OP BESTELLING. 
 

Hoe bestellen: 
Er zijn 3 mogelijkheden: 
 

1. Maak het bedrag over op bankrekeningnummer 
NL50 RABO 0146 2065 76  
t.n.v. Handbalvereniging Lettele  
o.v.v. het aantal liters en uw adres. 

 
2. U kunt uw bestelling ook telefonisch doorgeven 

op tel.nr. 0570 – 551814 (Silvia Groot Lipman) 
of tel.nr. 0570 – 550248 (Simone te Boekhorst). 
Graag tussen 18.00 en 20.00 uur. 

 
3. Vul onderstaand strookje in en doe deze in de 

brievenbus bij Korenkamp 68 in Lettele of 
Dijkmanstraat 8 in Okkenbroek. 

 
Wanneer u voor optie 2 of 3 kiest,  

wilt u dan het bedrag gepast aan de deur betalen. 
Bestellen kan tot 31 december. 

 
 
Naam:    …………………………………………………………………              
 
Adres:    ………………………………………………………………… 
 
Aantal liters:   ………………………………………………………… 

 

 

NIEUWE 
LEVERANCIER: 

SLAGERIJ 
BOUMA 

uit Steenwijkerwold 
 

 
Dit is de slagerij van 

Agnes Bouma-Aarnink 
(dochter van Hein en 

Annie Aarnink uit Lettele) 

PRIJZEN 
 

Per liter € 5 
6 liter € 25 

BEZORGING 
 
Wij komen de snert 
op 9 januari tussen 
10.00 en 12.00 uur  
bij u langsbrengen. 
 
De snertactie wordt 
gesponsord door 
 

 

 

Geen nieuwjaarsbijeenkomst in
Kulturhus De Spil
Op 4 januari 2020 organiseer-
den de Handbalvereniging 
Lettele, Kulturhus De Spil en 
Voetbalvereniging Lettele een 
gezamenlijke nieuwjaarsbij-
eenkomst. We spraken met 
elkaar af om het een jaar later 

een vervolg te geven. En dat 
het een begin zou zijn van een 
mooie traditie.
U zult begrijpen dat we een 
gezamenlijke bijeenkomst aan 
het begin van het nieuwe jaar 
2021 nu niet kunnen organise-

Opbrengst Rabo
Clubsupport voetbal
Vv Lettele mag € 628,67 
bijschrijven als resultaat van 
Rabo Clubsupport.
Wij bedanken al onze suppor-
ters die hun stem en dus hun 
bijdrage hebben gegeven voor 

Jullie worden gemist!

Voetbal- 
oliebollen-
actie 
De selectie van vv Lettele gaat 
ook aan het einde van 2020 
weer overheerlijke oliebollen 
van bakker Nijkamp uit Holten 
verkopen. De voorbereidingen 
zijn inmiddels van start en het 
zal best nog wel een lastige 
opgave worden om deze actie 
geheel coronaproof te gaan 
uitvoeren. Inmiddels zijn 
flyers huis aan huis in het dorp 
verspreid en de actie is ook via 
sociale media aangekondigd. 

Heeft u de aankondiging gemist 
of heeft u nog niet besteld? 
Geen probleem want u kunt 
nog bestellen tot en met zondag 
27 december. Meer info op de 
website van de voetbal,
www.vvlettele.nl.

Het bestuur van vv Lettele – Bij 
het verschijnen van deze Letter 
is de persconferentie van 8 de-
cember geweest. We schrijven 
bij het opstellen van dit bericht 
29 november en gezien de 
situatie in de ziekenhuizen en 
het aantal besmettingen lijken 
versoepelingen niet erg aanne-
melijk. Maar hoop doet leven 
en mogen we rond de feestda-
gen toch weer wat meer! 
De coronacrisis heeft grote 
gevolgen voor ons amateur-
voetbal. De competities liggen 
in ieder geval tot medio januari 
stil en trainen is alleen nog mo-
gelijk voor onze jeugd t/m 17 
jaar. En sinds kort mogen ook 
onze senioren weer trainen in 
viertallen maar volgens strikte 
regels, coronaproof. Heel ons 
verenigingsleven staat op een 
laag pitje. Voor een ieder die 
vv Lettele een warm hart toe-
draagt is het een triest gezicht 
om onze velden er zo leeg en 
verlaten bij te zien liggen, 
zeker als we prachtig najaars-

ren. Wij wensen u – ondanks 
alle beperkingen – fijne feest-
dagen en een goed en vooral 
gezond 2021!
De besturen van de handbal, 
de voetbal  en van Kulturhus 
De Spil.

onze jeugdafdeling! Hartelijk 
dank voor dit hele mooie 
bedrag! En natuurlijk hartelijk 
dank aan de Rabobank voor de 
jaarlijkse Rabo Club- 
support-actie!

weer hebben. 
Wij missen onze supporters 
en sponsoren langs de lijn en 
de ouders bij de trainingen en 
wedstrijden van de jeugd. Wij 
missen onze spelers die zoveel 
plezier beleven aan het spelen 
van een wedstrijd. Wij missen 
onze vrijwilligers achter de bar 
van de Huskamer, wij missen 
jullie aan de andere kant van 
de bar... 
Wij missen al onze vrijwilligers 
en kaderleden die nu niet meer 
zo actief kunnen zijn voor 
onze vereniging en daar zoveel 
plezier aan beleven. 
Kortom: wij missen jullie en de 
gezelligheid en de sociale con-
tacten!  Maar we houden moed 
en hopen jullie in het nieuwe 
jaar weer vaak te mogen be-
groeten in goede gezondheid. 
Dus houd vol, houd moed! Wij 
wensen een ieder in Lettele en 
omstreken - binnen de moge-
lijkheden - gezellige feestdagen 
en alvast een voorspoedig, 
gezond en coronavrij 2021!
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Van de voorzitter
Ik schrijf wel graag, maar toch is de datum voor het aan-
leveren van kopij bij de redactie er altijd weer eerder dan 
ik dacht. En dit keer heb ik vanuit het bestuur van KDS best veel te 
vertellen. Gelukkig niet alleen over corona, maar ook voortgangs-
berichten die we graag met jullie delen. 
Het zal zeker tot eind december rustig blijven in en om KDS. Er 
zijn wel activiteiten en er mag vergaderd worden, maar er kan 
niets geserveerd worden, omdat de horecafunctie is stilgelegd. We 
hopen dat hier snel verandering in kan komen. Op deze manier is 
het wel heel erg stil. Maar zodra het kan, hangen wij het aan de 
grote klok en heten we iedereen weer welkom. 

Het is bijna kerst en oud en nieuw, een beetje terugkijken op 2020 
mag. Het was een raar jaar, maar hieronder kun je ook lezen dat er 
ook veel zaken wel gelukt zijn of gewoon doorlopen. Sommige ver-
gaderingen hielden we online, zodat we wel elkaar konden blijven 
zien. Er zijn ook (verf-)klussen gedaan, waarbij het goed uitkwam 
dat er even niemand was, en we voeren munten in. 
Maar het allermooiste van 2020 is dat we ons als bestuur heel erg 
gesteund hebben gevoeld door alle betrokkenen bij het Kulturhus. 
Dank daarvoor!

Namens het bestuur wens ik iedereen fijne feestdagen en een goed 
en gezond 2021.

Anne Marie van Oldeniel, voorzitter

Schoonmaakteam gewijzigd
Ons schoonmaakteam is 
opnieuw gewijzigd. Ans 
Mentink en Doortje Denissen 
gaan het team verlaten. Zij 
hebben zich na de heropening 
steeds ingezet om de keuken 
en de Huskamer spik en span 
te houden. En schoon is echt 
héél schoon bij Ans en Doortje. 
Voordat het huidige Kulturhus 
er was waren Ans en Doortje 
in dienst van de voetbalvereni-
ging en verzorgden jarenlang 
de schoonmaak van ‘de kanti-
ne’ en toenmalige keuken. 
Wij willen Ans en Doortje ook 
op deze plek heel hartelijk 
bedanken. 
Het schoonmaakteam wordt 
op korte termijn niet aange-
vuld. We hebben als bestuur 
besloten om nog in december 
een nieuwe schrobmachine aan 
te schaffen en deze ook in te 
zetten voor de schoonmaak van 
het Kulturhus. Daarover lees 

je verderop meer. We gaan 
eerst even kijken hoe dat 
gaat en daarna bepalen we of 
en welke schoonmaakuren 
we nog moeten invullen.

Een nieuwe schrobmachine
Je vraagt je misschien af 
wat de relatie is tussen een 
schrobmachine en de pro-
motie van het 1ste team van 
de handbal. Dat leggen we 
uit. Omdat de dames in een 
hogere divisie spelen, willen 
ze graag trainen met hars. 
Dat doen heel veel clubs in 
die divisie en ze zouden op 
achterstand van de concur-
renten blijven, als ze niet 
zouden kunnen trainen met 
hars. Maar hars is een smerig 
goedje, dus een goed plan 
was nodig. Dat hebben we 
gemaakt met de handbal 
samen. 
Door giften van het Coöpe-
ratiefonds van de Rabobank 

en WijDeventer kwam de aan-
schaf in beeld. Maar dat was 
nog niet voldoende om zo’n 
dure machine aan te schaf-
fen. KDS kon echter van de 
gemeente een subsidie krijgen, 
waardoor we opnieuw een stap 
in de goede richting kwamen. 
Vanwege corona zijn we als 
bestuur erg voorzichtig met in-
vesteringen. Daarnaast traint 
de handbal op dit moment 
niet. Maar de forse bijdrage 
van derden en het vertrek van 
Ans en Doortje hebben geleid 
tot het besluit om de schrob-
machine zo snel mogelijk aan 
te schaffen. De ‘oude’ machine 
werd alleen gebruikt voor de 

sportzaal. De nieuwe machine 
gaan we ook inzetten voor de 
vergaderruimtes, de gangen en 
de Huskamer. We verwachten 
dat dit een tijdsbesparing ople-
vert in de schoonmaakuren.

Obligaties
In de vorige Letter schreven we 
dat we in deze editie meer zou-
den vertellen over de uitloting 
van de obligaties. Zoals bekend 
heeft (ook) de bijdrage van 
Lettelenaren in de vorm van 
obligaties in 2015 de vernieuw-
bouw mogelijk gemaakt. Aan 
de uitgifte van genummerde 
obligaties, zoals dat zo mooi 
heet, zijn regels verbonden. 
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Een van de afspraken is dat 
de obligaties worden terugbe-
taald. Dat gebeurd via loting 
en de eerste keer is dit jaar, 
vijf jaar na de uitgifte. Eind 
oktober heeft de loting plaats-
gevonden. Ook de manier van 
uitloten is beschreven. De fi-
nanciële adviescommissie van 
KDS en 2 bestuursleden waren 
hier eind oktober bij aanwezig. 
Er is een bedrag van € 5600 
uitgeloot, verdeeld over 13 
personen.  Inmiddels hebben 
alle belanghebbenden een brief 
ontvangen, maar de afspraak 
is ook dat de nummers van 
de obligaties kenbaar worden 
gemaakt via De Letter. Bij deze: 
118, 157, 220, 249, 257, 270, 281, 
262, 301, 325, 336, 337, 377. De 
eigenaren van de obligaties 
met deze nummers, kunnen 
het bedrag (met eventuele ren-
te) uitbetaald krijgen. Afspraak 
is dat de obligatie overhandigd 
moet worden. Natuurlijk zijn er 
ook alternatieven (schenken, 
geen rentevergoeding), maar 
de keuze is aan de obligatie-
houder. We zijn er als bestuur 
best trots op dat we, ondanks 
de grote investering die de ver-
nieuwbouw was, we in staat 
zijn om ook aan deze financiële 
verplichting te voldoen.

Deelnemersraad
In de statuten van Kulturhus 
De Spil staat de verplichting 
tot het inrichten van een 
deelnemersraad. Die hebben 
we al heel lang en deze raad 
vertegenwoordigt de gebrui-
kers. De raad bestaat uit 6 le-
den en telkens schuiven 2 of 3 
bestuursleden aan. Tweemaal 
per jaar is er een vergadering 
en tussentijds kunnen we de 
raad ook betrekken. Dit jaar 
is dat vaak gebeurd, bijvoor-
beeld voor het vaststellen 
van de protocollen rondom 
de coronamaatregelen. Vaste 
onderwerpen op de agenda 
van de deelnemersraad zijn: 
de begroting, het (financiële) 

jaarverslag, de prijzen van 
consumpties, benoemen van 
bestuursleden en het vast-
stellen van reglementen. De 
deelnemersraad is voor het be-
stuur ook een klankbord en we 
krijgen ook adviezen. Samen 
proberen we het Kulturhus aan 
te laten sluiten bij de wensen 
van de gebruikers. 

Vrijwilligersprijs
Ons bestuurslid Ad van Wijlen, 
is een van de 75 personen 
die de vrijwilligersprijs van 
de provincie Overijssel heeft 
ontvangen.

Op vrijdag 27 november kreeg 
hij bezoek van een lid van Pro-
vinciale Staten en twee ambte-
naren. Wij hebben Ad, later die 
dag, van harte gefeliciteerd en 
een cadeau overhandigd. Wij 
zijn van mening dat Ad de prijs 
verdient! Hij zet zich voor meer 
dan 100 procent in voor het 
Kulturhus en voor veel meer 
zaken in Lettele. 

Nood- en ontruimingsplan
In de zomer hebben we 
een controle gehad van de 
brandweer. Al hadden we 
heel veel goed voor elkaar, we 
moesten ook een paar punten 
verbeteren. Gelukkig hebben 
de mannen van de commissie 
Beheer en Onderhoud onder 
leiding van René Oosterwijk 
de aanpassingen kunnen doen. 
We hebben de brandweer ge-

vraagd om in oktober nog weer 
terug te komen. Na dat bezoek 
weten we nu zeker dat we 
aan de voorwaarden voldoen. 
Inmiddels hebben we hierdoor 
nu ook een nood- en ontrui-
mingsplan. Daarover worden 
de betrokkenen medio januari 
2021 verder geïnformeerd. 

Prijzen Huskamer en munten
De ervaring die we afgelopen 
tijd met munten hebben opge-
daan heeft ons doen besluiten 
om munten breder in te voeren 
Per 1 januari 2021 gaan we bier 
en fris voor één munt verko-
pen, een soort eenheidsprijzen 
dus. Dat geldt niet voor alle 
consumpties (zoals wijn en 
speciale bieren), maar dat wijst 
zich vanzelf. De aankoopprijs 
en dus de waarde van één 
munt: € 2,10. De prijs van 
koffie/thee en ranja houden 
we gelijk. De snacks worden 
met € 0,10 verhoogd, overige 
etenswaren blijven gelijk.

Dank!
En dan nog even dit: 
• Al zijn we geen sportver-

eniging, de gemeente heeft 
ingezien hoe het werkt in 
ons dorp. Omdat we samen 
met de handbal een plan 
hebben gemaakt, kregen we 
toch een subsidie voor de 
aanschaf van de schrobma-
chine. Dank je wel voor de 

samenwerking handbalver-
eniging! 

• Corona hakt er flink in bij 
KDS, dat snapt iedereen. 
Gelukkig zijn we financieel 
gezond, maar het is ook 
financieel een flinke klap 
natuurlijk. Maar wat zijn we 
gesteund door alle vereni-
gingen en stichtingen en ge-
bruikers! Heel erg veel dank 
daarvoor en we hopen dat de 
gemeente nog gaat bijdragen 
aan de huurderving voor 
verenigingen en jullie daar 
weer baat bij hebben. 

• De voetbalvereniging en 
KDS hebben een sterke band 
met elkaar, ook financieel. 
We willen in deze De Letter 
laten weten dat we het 
bestuur én de spelers heel 
hartelijk bedanken voor hun 
support aan ons dit jaar. 

• Aan alle gebruikers: we heb-
ben geprobeerd om binnen 
alle regels het Kulturhus 
open te stellen wanneer het 
mocht. Dank jullie wel dat 
je met ons de regels hebt 
nageleefd!

• Aan alle vrijwilligers: een 
hartelijk dank jullie wel. Ve-
len van jullie zijn misschien 
veel minder in het complex 
geweest, anderen juist meer 
of konden hun reguliere 
werk wel doen. Hoe dan 
ook: zonder jullie geen KDS! 
Hartelijk dank.

LetteLe 
O e r s p r O n k e l i j k  s a l l a n d

Boek van Lettele
In 2015 is het boek  Lettele, Oerspronkelijk Salland uitgebracht. 
We hebben nog verschillende exemplaren. Interesse? Ze zijn te 
koop in Super Lettele en (zodra die weer open is) in de Huskamer.
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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
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200 meter beuk, meidoorn en esdoorn

Hoop Heggen herstelt 
Sallands landschap

Het was flink mistig, die 28ste november, en best wel koud toen ik 

het erf van de boerderij Groot Koerkamp (aan het eind van het laan-

tje tegenover café Spikker) opliep. Er stond een clubje mannen en 

vrouwen in werkkleding bij een vuurtje koffie te drinken. Ze kre-

gen instructie van Jet Nieboer van stichting Hoop Heggen voor het 

planten van wel 4.000 stekken haagbeuk, esdoorn, meidoorn, en 

Gelderse roos.

Een week eerder kreeg ik een appje van 
Hanneke Miedema en Frederik Somsen: 
‘Dag allemaal, samen met onze naas-
te buren (Sjoerd en Marieke) gaan we 
heggen aanplanten langs de weilanden. 
Hiermee hopen we de biodiversiteit 
te verhogen wat de processierups zal 
indammen. Bovendien zal dit het aan-
gezicht van de boerderij verfraaien. Sa-
men met de stichting Hoop Heggen gaan 
we de klus klaren. We zijn hiervoor op 
zoek naar een aantal vrijwilligers.’ 
De vrijwillige planters kwamen vooral 
uit Lettele en omgeving: familie, vrien-
den en dorpsgenoten. Er werd hard ge-
werkt en aan het eind van de dag was er 
800 meter heg geplant.

Kale sprieten
Je ziet er nu nog niet heel veel van. 
De heggestruikjes zijn nog kale sprie-
ten die niet opvallen in het landschap. 
Maar straks, in de lente, zullen ze alle-
maal uitlopen en het landschap rond 
de grote boerderij een oud-Sallands 
aangezicht geven. ‘Al sinds 2000 jaar 
v. chr. zijn heggen een vast onderdeel 
van onze erven geweest’, vertelt Jet 
Nieboer, een van de drie bestuursle-
den van de stichting Hoop Heggen (en 
in het dagelijks leven werkzaam bij 
IJssellandschap als communicatie- 
medewerker). ‘Heggen keerden het vee 
en beschermden het erf tegen wilde 
dieren. Sinds het begin van de vorige 

eeuw gebruiken de boeren liever prik-
keldraad. Dat is een stuk efficiënter. 
Maar de populariteit van prikkeldraad 
heeft ook een keerzijde. Het is ten 
koste gegaan van de biodiversiteit. 
Iedereen weet inmiddels dat het heel 
slecht is gesteld met de biodiversiteit 
op het platteland. Dat is niet alleen een 
verlies aan natuurwaarde maar ook 
schadelijk voor onze landbouw. Het 
overgrote deel van de landbouwgewas-
sen is afhankelijk van bestuivers zoals 
bijen. Een heg biedt plaats voor krui-
den, mossen, paddenstoelen, insecten, 
vogels en andere dieren. Door deze 
grote variatie aan planten en dieren is 
de bijdrage aan de biodiversiteit van 
een heg super hoog! Een heg vormt een 
snelweg voor dieren en planten in het 
landschap.’

Een betere wereld
‘Het plaatsen van heggen is een ideale 
manier om snel het tij van de kwakke-
lende biodiversiteit te keren! Daarom 
hebben we in 2019 de stichting Hoop 
Heggen opgericht. We hopen zo ons 
steentje bij te dragen aan een betere 
wereld voor onze kinderen. En het gaat 
geweldig! Ons doel was in een plant-
seizoen 5 kilometer heg te planten. We 
hebben nu al 200 meter meer gereali-
seerd en in december gaan we ook nog 
aan de slag op Linderveld/Heerlijkheid 
Linde! Wat leuk is: een aantal van de 
vrijwilligers die vandaag meehelpen, 
heeft al toegezegd ook op Linderveld te 
komen helpen.’ 

Jet Nieboer

DOOR WILMA SCHEPERS

Ook eens mee-
planten?
Kijk dan op 
hoopheggen.nl. 
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Op een grijze woensdagochtend ga ik op bezoek bij reisadviseur 

Annemarie Verwoolde-Duteweert aan de Korenkamp. Ik ben be-

nieuwd hoe het met haar gaat in deze coronacrisis, waarin het 

reizen bijna onmogelijk is, of dringend wordt afgeraden. Ondanks 

alle somberheid word ik hartelijk ontvangen door een enthousiaste 

Annemarie

Persoonlijk reisadvies van Annemarie loont

Altijd op zoek naar de 
ideale reismatch

mensen wilde gaan doen. Hoewel we 
van huis uit nooit op vakantie gingen, 
wilde ik ook graag de wereld ontdek-
ken.’ Ze besluit de toeristische opleiding 
MTRO in Apeldoorn en daarna HTRO 
versneld in Deventer te volgen. Via een 
sollicitatie bij OAD krijgt ze een baan 
bij het reisbureau Globe op de Flora in 
Colmschate. ‘Erg leuk, maar van korte 
duur,’ vertelt ze. ‘Na het faillissement 
van OAD kwam ik terecht bij D-Reizen 
in Twello. Omdat de manier van werken 
me daar niet beviel, heb ik met pijn in 
het hart afscheid genomen van de reis-
wereld.’ Ze gaat terug naar haar oude 
werkgever Boode om zich met de ver-
koopzaken bezig te gaan houden. 

Vis in het water
Toch blijft het kriebelen. ‘Ik ontdekte 
dat ik niet zonder klantcontact kan 
en dat ik mensen gelukkig wil maken. 
Dat geeft me zoveel energie.’ Daarom 
besluit ze zich in 2016 als zelfstandig 
reisadviseur aan te sluiten bij Your-
Travel. Een franchiseorganisatie waar 
inmiddels zo’n 400 zelfstandige reisad-
viseurs in Nederland zijn aangesloten. 

Aan de keukentafel begint Annemarie 
met haar verhaal. Ze mist haar werk 
enorm. Ze heeft nauwelijks nog iets 
te doen op dit moment. ‘2020 zou zo’n 
goed jaar voor me worden. Heel veel 
boekingen, maar sinds maart ben ik 
meer annuleringsadviseur dan reisad-
viseur. Heel jammer voor de klant en 
voor mij, hoewel mijn inzet ook nu erg 
wordt gewaardeerd. Ik ben blij met 
zulke geduldige en begripvolle mensen 
hier in Lettele en omgeving. Van colle-
ga’s hoor ik nog weleens vervelende 
berichten over hun ervaringen in deze 
coronacrisis.’

Zichzelf en de wereld ontdekken
Eigenlijk wilde Annemarie vroeger 
binnenhuisarchitect worden. Maar de 
opleiding viel haar tegen. Bovendien 
was ze vaak ziek tijdens haar studie. 
‘In plaats van ontwerpen maken moest 
ik veel schilderopdrachten uitvoeren. 
Nadat ik gestopt was met deze studie, 
bleek ik allergisch te zijn voor verf.’ Ze 
ging meer uren werken bij Boode. ‘Leuk 
hoor, maar lange dagen. Dat was zwaar. 
Ik kwam erachter dat ik graag iets met 

DOOR YVONNE HAAXMAN

Ze voelt zich als ondernemer in Lettele 
als een vis in het water. ‘Ik ben zo blij 
dat Lettele mijn werkgebied is. Zoveel 
loyaliteit en begrip vind je niet overal. 
De hoge gunfactor is toch wel een groot 
voordeel van werken in een dorp,’ is 
haar ervaring.

                
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

Studiereis naar Suriname
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De ideale reis samenstellen
Annemarie wil altijd het beste eruit ha-
len voor de klant. Dat is voor haar een 
belangrijke drijfveer. ‘Vaak zijn er onbe-
wuste wensen, die probeer ik te achter-
halen. Niet alleen een mooie bijzondere 
reis, maar ook het regelen van een reis-
verzekering, aanvragen van visa of het 
boeken van een huurauto. Dat hoort er 
allemaal bij. Ik wil mijn klanten vooral 
blij maken en verrassen met hun idea-
le reis. De ene keer is dat een speciale, 
verre reis op maat, maar de andere keer 
een eenvoudige boeking via Expedia of 
Booking.com.’ 
Om haar klanten goed te kunnen infor-
meren en adviseren, put Annemarie 
uit haar eigen reiservaringen. Ze gaat 
regelmatig mee met studiereizen van 
touroperators naar allerlei bestemmin-
gen. Met haar collega-reisadviseurs 
bezoekt ze exotische oorden, maakt 
ze stedentrips en onderzoekt vakan-
tiebestemmingen dichter bij huis. Het 
liefst maakt ze bijzondere reizen naar 
nieuwe, onbekende  bestemmingen 
samen met haar man Bas. Hoewel het 
reizen erg beperkt is op dit moment, 

heeft ze toch dit jaar een bezoek kun-
nen brengen aan Stockholm in Zweden 
en het Canarische eiland Gran Canaria. 
‘Het is onbegrijpelijk dat je niet naar de 
Canarische Eilanden kunt. Het is echt 
ontzettend goed geregeld en absoluut 
coronaproof. In de gemiddelde super-
markt in Nederland loop je meer risico,’ 
volgens Annemarie. 

Van reisadviseur naar annuleringsagent
Door de gesloten grenzen en schom-
melende reisadviezen is 2020 voor de 
reisbranche een extreem zwaar jaar. 
Zoals zovelen hoopt Annemarie dat we 
snel terug kunnen naar normaal. ‘Ik mis 
niet alleen het reizen zelf, maar ook het 
samenstellen van juist die reis die voor 
mijn klanten helemaal ideaal is. Waar 
ik het meeste van baal is het wegval-
len van de persoonlijke contacten.’ Na-
tuurlijk valt het Annemarie financieel 
ook zwaar. Na een jaar keihard werken 
zonder inkomen, raken de reserves op. 
In haar situatie heeft ze ook nauwelijks 
mogelijkheden om een beroep te doen 
op steunmaatregelen. ‘Ik werk op no-
cure-no-pay basis. Dus ik krijg pas be-

‘Ik wil mijn 
klanten blij 
maken en 

verrassen met 
hun ideale reis.’

taald als mijn klanten ook daadwerke-
lijk op reis gaan. 
Ondanks de coronacrisis is Annemarie 
optimistisch voor de komende tijd. ‘Ik 
zie de toekomst zonnig in. Ik weet ze-
ker dat we weer gaan reizen. Daar heb 
ik alle vertrouwen in. De consument 
hunkert naar vakantie. Het is alleen de 
vraag wanneer. Ik hoop dat volgend jaar 
veel Lettelenaren weer op reis kunnen 
gaan en dat ik ze mag helpen bij het sa-
menstellen van hun perfecte vakantie-
reis.’ 
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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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Creatieve naailes 
Creativiteitsontwikkeling 

Diverse workshops 
Healing 
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CCrreeaattiieeff  ggeelluukk        ……  ggeewwoooonn  ddooeenn!!  

Holterweg 136
7434 PB Lettele
Tel. 06 - 30 21 27 36

info@ervedepoll.nl
www.ervedepoll.nl
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Vanuit Lima wil ik u hartelijk groeten en ik hoop dat 
Covid 19 aan het teruglopen is en jullie spaart.

Ik wil graag vertellen wat wij hier beleefden. Vanaf 
april moesten we binnen blijven. Er was een avond-
klok en de politie en militairen patrouilleerden in de 
straten. In Peru leven de mensen van dag tot dag en 
velen gingen de straat op onder het gezegde: of dood 
door honger of het risico lopen te overlijden aan co-
rona. Het gevolg was dat het virus vrij spel kreeg en 
aangezien de gezondheidszorg van de staat een grote 
chaos is, waren er niet genoeg bedden, noch zuur-
stof, noch (betaalbare) medicijnen. Er waren veel 
doden in de staatsziekenhuizen, op straat en in eigen 
huis. We zagen de doden opgestapeld, wachtend op 
de crematie. De particuliere klinieken ontvingen 
alleen de zieken die konden betalen.
Vanaf eind augustus nam het dodental af en is nu, 
rond 24 oktober, tussen de 50 en 60 doden per dag. 
Wat ons redde is het mondkapje, de onderlinge 
afstand en het handen wassen.
 
De regering laat gedurende enkele weken de teugels 
vieren, om de economie te reactiveren. Langzaam 
komt het leven weer op gang, maar we moeten op-
passen voor de tweede golf.
• Er wordt wel gesport, maar zonder publiek.
• Het strand is nog verboden.
• De kerken mogen vanaf 1 november open, maar 

mogen maar een beperkt aantal mensen toela-
ten. In Comas (de wijk waar mijn werkterrein 
ligt) nog niet, want Comas is een van de wijken 
met een hoge infectiegraad. 

• De ouderen mogen weer één uur naar buiten, 
evenzo de kinderen van 1 tot 15 jaar.

• Op zondag mogen er geen auto’s rijden en de 
avondklok geldt nog van 23:00 uur ’s avonds tot 
4:00 uur ’s morgens.

• Er mogen geen feesten en geen processies ge-
houden worden.

• De politie is op straat en mag zo de huizen bin-
nen als er een feest is; wel zonder geweld.

Verder is er een groot probleem: omdat er geen werk 
is, hebben de mensen honger. In de bijna 40 jaar dat 
ik in Peru werk, is er een grote vrouwenorganisatie 
ontstaan die de zorg draagt voor de eetplaatsen. 
Deze zijn weer georganiseerd in districten, op fede-
raal niveau en ook nationaal niveau. Die organisatie 
heeft een goed net van eetplaatsen en gezondheids-
programma’s opgezet. In deze coronatijd zijn de 

Beste mensen,

eetplaatsen geweldig. Met steun van de caritas 
en de regering is er elke dag een bord eten voor 
iedereen. Van jullie jarenlange steun kunnen we 
nu extra profiteren en brengt het zijn vruchten 
nog eens extra op. Heel veel dank! 

Hopelijk trekt de economie weer aan. Hoewel: 
2021 zal een extra zwaar jaar worden, want vele 
bedrijven zijn gesloten en een aantal sloot al 
definitief. 
Gelukkig is het hier nu rustiger, maar het blijft 
oppassen, voor jullie en ons; de vijand is onzicht-
baar.

Ondertussen zijn we nog bezig met de bouw van 
het jeugdhuis en nog een eetplaats. Er mogen 
maar twee personen werken bij de bouw. En 
verder werkt de vrouwenorganisatie samen 
met de regering aan twee grote problemen: het 
verdwijnen van 20 personen per dag en het fami-
liegeweld. Er is een nieuw probleem ontstaan: 
jongens of pubers nemen in groepsverband een 
meisje mee en verkrachten haar in de groep. We 
hebben nog veel te doen.

Ik wens u sterkte en Gods zegen,

Jan Brinkhof

Voor wie het werk van pater Jan Brinkhof 
in de sloppenwijken van Lima wil steunen, 
is zijn bankrekeningnummer: NL03 RABO 
0146 2035 42 ten name van J. W. Brinkhof.
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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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Het is gelukt, het memoryspel van Lettele 
was net voor Sinterklaas klaar. Op donder-
dag 3 december lag het spel in de nieuwe 
Super Lettele om afgehaald te worden.
Richard Wigink (hij is samen met dochter 
Britt de bedenker van het spel) heeft de 
eerste vijf spelen aangeboden tijdens 
Ontmoeten in Eigen Dorp op donderdag 3 
december in Kulturhus De Spil.

Memory Lettele is klaar, spelen maar!

Het eerste exemplaar was voor de OED-
groep zelf, de deelnemers van Ontmoeten 
in Eigen Dorp hebben de meeste namen bij 
elkaar verzameld.

Het tweede exemplaar is aan de oudste 
inwoner van Lettele aangeboden, Gerrit 
Daggenvoorde (Assinks Gerrit). Hij was blij 
verrast en vond het een eer om met zijn 
naam in het spel te staan en een exemplaar 
te mogen ontvangen.

Het derde spel ging naar de jongste 
inwoonster van Lettele: Anna Haarman, 
geboren op 17 november 2020. Anna woont 
op de boerderij van Lingevenne. Anna 
heeft zelfs al een bijnaam: Ze is namelijk 
de dochter van Roy van John van Tonny 
van Beltmans Garrat uut Heet’n. Bijna net 
zo lang als Jeffrey van Jeroen van Hein 
van Mans van Mies van de winkel. Ook 
het Dorpsarchief Lettele, de Zonnebloem 
en KBO kregen  een gratis exemplaar van 
Richard Wigink. 

Mede mogelijk gemaakt
Abby de Waal van Sign Solutions heeft ons 
geholpen met de uitvoering. Ze heeft er 
heel wat (vrije avond-)uurtjes in gestopt 
met een prachtig product als eindresultaat. 
Hartelijk dank Abby!
Het spel is mede mogelijk gemaakt door 
een toekenning van subsidie ‘Vitale en 
gezonde samenleving 2020’ van Provin-
cie Overijssel. Ook een aanvraag ‘Snelle 
actie’ bij Wij Deventer werd gehonoreerd. 
Plaatselijk Belang stond garant en regelde 
de financiële afwikkeling. Het was een leuk 
project waarbij veel verbinding is gelegd. 
Inmiddels zijn de meeste spelen afgehaald 
en hopen we dat iedereen er veel plezier 
aan beleeft.
Je speelt het spel als een memoryspel: 

zoek de bijnamen bij de echte namen. De 
nummers op de kaartjes corresponderen 
met elkaar. Het spel bevat 126 kaartjes, 63 
echte namen en 63 bijnamen. Verdeeld in 
3 kleuren: geel, blauw en rood. Je kunt het 
dus ook per kleur spelen. Op de achterkant 
van de kaartjes is een geografische kaart 
uit 1915 van Lettele geprint. Met de kaart-
jes kun je puzzelen tot je de kaart compleet 
hebt. 

Kosten en bestellen
Door de mooie subsidies kunnen we het 
spel voor een mooie prijs van € 25,- aan-
bieden.
Je kunt een spel bestellen bij Super Lettele, 
daar ligt een bestellijst. Zet je naam en 
mailadres erop. Dan krijg je na de feestda-
gen alsnog het spel. 

Dit is een bericht van Irma Nijenkamp 
(Irma van Peter van Wim van Toers) & Anja 
te Boekhorst (Anja van Tony van Beltmans 
Garrat).

Buurtbus rijdt weer vanaf 4 januari
Sinds half maart 2020 
wachten reizigers vergeefs op 
buurtbus 590 van Nieuw-Hee-
ten naar Deventer en terug. 
In januari 2021 komt hij terug. 
De uitval van de buurtbus 
had te maken met corona. 
Echter, de grote bussen rijden 
vanaf 1 juni alweer volgens 
de normale dienstregeling. 
In buurtbussen is het niet 

goed mogelijk om 1,5 meter 
afstand te houden van de 
chauffeur. Daarnaast zijn de 
bussen minder goed geven-
tileerd dan de grote bussen. 
Om deze redenen moesten de 
bussen worden aangepast om 
ze verantwoord de weg op te 
laten gaan. Dat is inmiddels 
gebeurd. Er  zijn schermen 
aangebracht rond de chauf-

feur en er zijn een ventilator 
en luchtfilters geplaatst.
De meeste chauffeurs wilden 
al lang weer aan het werk. 
Sommigen willen in verband 
met hun leeftijd liever nog 
niet of niet meer rijden en 
zijn gestopt. Zoals het er nu 
naar uitziet kunnen alle ritten 
opgevuld worden. Maar: meer 
chauffeurs zijn zeer gewenst.

Heb je voldoende vrije tijd, of 
heb je misschien vanwege co-
rona opeens geen werk meer? 
Overweeg dan eens of je voor 
een of twee dagdelen per week 
op de buurtbus wilt rijden.
Meer informatie kun je 
vragen bij de voorzitter van 
de buurtbusvereniging Tonnie 
Leemereise, (0572) 321 398.
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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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Bericht van familie 
Huijsmans
 
De familie Huijsmans 
bedankt u allen voor de 
belangstelling, bloe-
men en kaarten die zij 
mocht ontvangen na het 
overlijden van vader, 
schoonvader en opa Piet 
Huijsmans.

Lieve mensen, 

dank jullie wel...

Het is ons gelukt om ‘Rondom 
de stal’ te organiseren volgens 
de huidige coronamaatregelen. 
U kunt tijdens de kerstdagen 
online kijken naar ‘Rondom 
de stal 2020’ via de link op de 
nieuws- en agendapagina van 
Lettele.nl 

Rondom de stal 2020
Daarnaast kunt u eerste of 
tweede kerstdag met uw kinde-
ren de kerststal bekijken in de 
kerk via een aangegeven, vaste 
looproute. Eerste kerstdag is 
de kerk hiervoor open van 11:30 
uur tot 12:30 uur en van 14:00 
uur tot 15:00 uur. Op tweede 
kerstdag is de kerk open van 
11:30 uur tot 12:30 uur. We 
verzoeken u rekening te hou-
den met de 1,5 meter afstand. 
Voor alle kinderen ligt er een 
kleurplaat en kaarsje klaar om 
mee te nemen. 

Voce Magna 50 jaar
Op 6 november 1970 richtte de heer 
Herman Schutte in Lettele de gemengde 
zangvereniging Voce Magna (luide stem) 
op. Hij was tevens de eerste dirigent. Het 
koor had veel leden en kende een bloeien-
de periode. De laatste jaren telt het koor 
ongeveer 20 leden.

In verband met de coronamaatregelen kon 
dit 50-jarige jubileum niet gevierd worden 
met een feest en kerkdienst. Vicaris 
Cornelissen heeft wel een aparte eucha-
ristieviering gehouden voor de koorleden. 
Dit was een bijzondere gebeurtenis. Bij de 
ingang vond ieder een vouwblad met oude 
foto’s. Annie Aarnink had het vouwblad sa-
mengesteld. Bij de uitgang stonden kleine 
koffertjes met chocolaatjes van Sia klaar.

Aan het einde van de viering kwamen de 
jubilarissen naar voren:
• Gerard en Mariet Brinkhof:  50 jaar lid.
• Joop en Rieki Schutte: 50 jaar lid.
• Annie Oosterwechel en Sia Kleine 

Koerkamp  kregen de zilveren St-Grego-

riuspenning uitgereikt door vicaris 
Cornelissen. De penning werd geschon-
ken door de stichting Vrienden van de 
Nicolaas.

• De heer Jan ten Velde kreeg een insigne 
voor 60 jaar koorzang. 

• Helaas moest het koor afscheid nemen 
van Gerrit Ruiter als  dirigent. Hij leidde 
het koor 27 jaar. 

• Trees Schiphorst ontving een mooie 
kaars omdat ze na 44 jaar het koor 
vaarwel zegt. 

Voor iedere gehuldigde waren er fleurige 
bloemen. Een enkeling kreeg wegens speci-

We hebben ook gedacht aan 
de  iets oudere kinderen (tot 
ongeveer 12 jaar) om toch iets 
voor kerst te organiseren. 
Als ze op eerste of tweede 
kerstdag naar de kerk komen 
(zie de hierboven genoemde 
openingstijden), dan ligt er 
voor hen een cadeautje klaar. 
Daarmee kunnen ze, via een 
link, extra in de kerststemming 
komen. We hopen op een grote 
opkomst. Nadere info volgt via 
Lettele.nl of via de mailing van 
de werkgroepen KND, EHC, 
Vormsel en gezinsvieringen.

ale activiteiten nog een origineel cadeau: 
een geborduurde handdoek met de naam 
van het koor. 

Wat in het vat zit...
Helaas konden we niet iets gezelligs 
ondernemen bij De Koerkamp, waar het 
koor al 50 jaar repeteert.  Maar: Wat in 
het vat zit…
Zo gauw het kan wil het koor de repeti-
ties hervatten. Mogelijk met een nieuwe 
dirigent en mogelijk nieuwe zangers en 
zangeressen. Iets voor u? Mail dan naar 
het secretariaat: paulineypma@planet.
nl. U bent van harte welkom!

Gerard en Mariet samen 100 jaar koor

Ans geeft het afscheidsboeket aan Gerrit

Sia en Annie Trees en haar dochter

Rieki en Joop 100 jaar zang
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Sinterklaassurprises

Ondanks de corono-epi-
demie heeft Sint Lettele 
niet overgeslagen. De 
oudste kinderen van de 
basisschool Sancta Maria 
maakten de mooiste 
surprises.
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pacht
• pacht 

Ik bin oe de pacht niet schuldig: ik hoef jou geen 
verantwoording af te leggen.

pädde
• pad 

een eingwieze pädde: een eigenwijze persoon
panne
• pan 

Den springt oe de panne nog uut: die wordt je 
nog de baas

passe
• goed te passe: in een goed humeur
• bin ie weer te passe?: ben je weer hersteld?
• det kump mie goed te passe: dat kan ik goed 

gebruiken.
perebloemen 
• paardenbloemen
pette
• pet
 Laote wie eerst èèm achter de pette kieken: laten we 

eerst even bidden
• Laote wie de pette teeng de zolder gooien: laten we 

eens flink feestvieren
piene
• pijn
pieneköttel
• iemand die erg op de centen is
pötterties
• pootaardappelen
prèèkva
• betweterig iemand, langdurige verteller 
proat
• geroddel
 Doar kump proate van: daar kom geroddel van
proatiezer
• telefoon
proatvolk
• mensen die komen voor een praatje
 Doar he’j weinig proatvolk an: dat is een stille
pröttel
• rommel
• groot aantal

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 R?
Mail de redactie: redactie.deletter@gmail.com.
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 Sluitingsdatum kopij Bezorging
 
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 

De volgende 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.

 27 december 2020  JOL, kerstbingo (online)
31 december 2020  Laatste dag bestellen snert handbal
9 januari 2021  Rondbrengen snert handbal
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‘Wat een mooie zon’, verzuchtten Pleuni en Wessel 

Schilstra toen ze samen met Abby hond Pip aan het uit- 

laten waren. ‘Mam, wil je een foto maken? Dan sturen we 

hem naar het Jeugdjournaal.’ De foto kwam er, maar naar 

het jeugdjournaal: ho maar. Dan maar in De Letter.

COLOFON    

40e jaargang • Nr. 3

december 2020

Onafhankelijk blad met nieuws en 

informatie uit Lettele en omgeving. 

Verschijnt 6 keer per jaar, oplage 380 

exemplaren.
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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


