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Bij sneeuw- en ijspret hoort koek en zopie. Gelukkig was ook daarvoor gezorgd. Heerlijk, warme chocolademelk als je het even heel koud hebt. 

Toch nog winter

Wie had dat gedacht? Een dik pak winterse 
sneeuw. Wij van de redactie echt niet. Dat was 
ook de reden om een winter-troost-nummer te 
plannen, een nummer vol schaatsplezier, om 
weemoedig te verwijlen in verhalen over tijden 
van toen, toen we nog gingen schaatsen! 
Inmiddels is de schaatskoorts uitgebroken. Van 
de Elfstedentocht zal het niet komen, door de 
corona en omdat het dan ook weer net niet lang 
genoeg zal vriezen. Maar schaatsen op de plaat-
selijke schaatsbaan kan op veel plaatsen. Ik heb 
horen fluisteren dat De Bosbaan, de schaats-
baan van Lettele en Okkenbroek, misschien wel 
open gaat. Maar of dat echt zo is…

Ook als het niet sneeuwt en vriest, kun je 
schaatsen in De Scheg. Met corona is dat wat 
moeilijker, maar het kan. Als de school dan ook 
nog open is, kan er geschoolschaatst worden. 
Voor deze De Letter hadden we gehoopt dat we 
een les schoolschaatsen mee zouden kunnen 
doen. Voor het verhaal, en om foto’s te maken. 
Maar dan komt corona en gaat het niet door. 
Niet getreurd, De Lettelse kinderen wilden wel 
op de foto, met hun schaatsen, om te laten zien 
dat ze van schoolschaatsen houden.

Verder is het corona-stil in Lettele. Deze keer 
kregen we geen enkel evenement voor de agen-
da. Maar niet elke reuring wordt in een agenda 
gezet. Sommige reuring ontstaat en gebeurt 
vanzelf. En dan moet je maar net op de hoogte 
gehouden worden. Daarom is het maar goed 
dat De Letter er is. Zo blijft u toch op de hoogte 
van de reuring in het dorp over het sluiten van 
de kerken in Lettele en Schalkhaar en over het 
dorpsplan dat in de maak is. 
Die twee, sluiting van de kerk en het dorpsplan, 
hebben alles met elkaar te maken. Neem daarbij 
de nieuwbouw voor school, de planning van de 
woningbouw en de gemeentelijke plannen voor 
de energietransitie, en je hebt een volle agenda 
om over mee te praten.
Daarom: spel deze De Letter en laat je stem 
horen bij een van de werkgroepen van Plaatse-
lijk Belang.

Namens de redactie,

Wilma Schepers
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Dit jaar bestaat het schoolschaatsen in Lettele 30 jaar! Het school-

schaatsen is een van de activiteiten van Piet van Oosterom. In de 

eerste jaren deden meerdere scholen uit de omgeving van Deventer 

mee. Inmiddels is Sancta Maria als enige school overgebleven die 

zelfstandig het schoolschaatsen organiseert. Daar kunnen we trots 

op zijn, vertellen Hanneke Miedema en Erik Jansen, twee leraren die 

schaatsles geven aan de bovenbouw van Sancta Maria. 

Er staan baanrecords in het scoreboek

Schoolschaatsen:
een leven lang plezier 

DOOR WILMA SCHEPERS Piet van Oosterom is een bijzonder mens met 
een hele eigen visie op het trainen van jonge 
schaatsers, vertellen Hanneke Miedema en 
Erik Jansen. Erik: ‘Piet kan fantastisch lesge-
ven aan kinderen. Hij gaf ze de opdracht om 
– op hun schaatsen! – te sluipen als een toen-
dratijger. Als je dat tegen een volwassene zegt, 
denkt die: ja, uh..., ik ben geen toendratijger. 
Maar kinderen pikken dat wel op, en als een 
wonder zie je ze opeens heel soepel over het ijs 
gaan.’ Hanneke: ‘Piet heeft een heel holistische 
benadering van de schaatsbeweging. Het gaat 
hem om je houding en om het tussen je oren 
krijgen van de beweging. Niet mechanisch, 
maar zoals je het voelt. Kinderen snappen dat 
en ook ik heb veel van Piet geleerd.’

Hanneke en Erik geven nog steeds les in de 
geest van Piet. En met het lesprogramma dat 
Piet en zijn schaatsvrienden hebben uitge-
werkt. Ze zijn alletwee heel enthousiast. Erik 

geeft al vijftien jaar schaatsles en Hanneke 
draait inmiddels twee jaar mee. Beiden hebben 
ze een opleiding gedaan tot schaatsdocent. Be-
halve Erik en Hanneke geven Nico Langereis 
en Elske Oost les. Vooral Elske willen Hanneke 
en Erik noemen. Zij hoort er al jaren bij, zonder 
enige binding met Lettele, gewoon omdat ze 
het zo leuk vindt. Nico is als bekende Lettele-
naar heel belangrijk als drijvende kracht achter 
het schoolschaatsen.

Hoe gaat het schoolschaatsen eraan toe?
In het winterseizoen krijgen de kinderen vanaf 
groep vijf, vier of vijf keer een uur lang les op 
de ijsbaan van De Scheg. Het is een hele orga-
nisatie. Vijftig kinderen worden van en naar de 
schaatsbaan gebracht door ouders. De ouders 
helpen de kinderen met het aandoen van hun 
schaatsen en brengen ze naar de baan. Som-
mige ouders nemen de gelegenheid te baat en 
gaan zelf ook schaatsen. Andere ouders blijven 
kijken.
‘Het is een hectisch gedoe’, vertelt Erik. ‘Door 
elkaar hollende kinderen, de banen die moeten 
worden uitgezet, maar het is altijd een vrolijke 
bende en gelukkig gaan de leerkrachten ook 
mee. Die zijn al even enthousiast.’ 
Hanneke: ‘Niet alle kinderen hebben eigen 
schaatsen. Geen nood, Nico Langereis heeft 

‘Het gaat om je houding en om 
het tussen je oren krijgen van 
de beweging.’
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een hele voorraad en aan het begin van het seizoen 
zoekt hij voor alle kinderen een passend paar.’

Wat leren de kinderen?
In vier jaar tijd krijgen de kinderen bij elkaar 
twintig schaatslessen. Is dat genoeg om te le-
ren schaatsen? vraag ik me hardop af. Hanneke: 
‘Absoluut. Kinderen leren snel en het is als met 
zwemmen en fietsen, als je het jong leert, blijft 
het altijd bij je. Natuurlijk zijn er kinderen die ook 
na twintig lessen de slag niet te pakken hebben. 
Daartegenover staan kinderen die al snel een 
speciaal talent blijken te hebben, denk maar aan 
Carlijn. De meeste kinderen leren zoveel dat ze er 
hun hele leven plezier van kunnen hebben.’
Erik: ‘We delen de kinderen in naar niveau. We 
hebben vier groepen. De indeling gebeurt aan de 
hand van “De Sprint” en “De Marathon”. Na een 
halfuurtje oefeningen doen, rijden alle kinderen 
een sprint van zestig meter. De sprints worden 
heel precies geklokt. Aan het eind van de les rij-
den alle kinderen twee rondes (of eentje, als ze 
het nog niet zo goed kunnen). We schrijven de tij-
den op hun hand en als ze op school zijn, worden 
die scores overgenomen in het grote scoreboek. 
Dat is natuurlijk leuk, want zo hebben we echte 
recordhouders in de boeken staan.’ Hanneke: 
‘Minstens zo belangrijk is dat we het niveau van 
de kinderen kunnen bijhouden. De scores laten 
goed zien dat de kinderen goed vooruit gaan.’

Wat vinden de kinderen van het schoolschaatsen?
Hanneke: ‘De meesten vinden het geweldig. 
Laatst had ik een klein jongetje (van een Friese 

vader!) die me opgewonden en met rode wangen 
vertelde: “Dit is het aller-allerleukst dat ik in mijn 
hele leven heb gedaan.”’
Erik: ‘Wat we niet moeten vergeten te vertellen is 
de laatste les van de achtstegroepers. Die maken 
daar altijd een feestje van. Dan komen ze allemaal 
verkleed, of met ballonnen en toeters, of gaan op-
eens achterstevoren de marathon rijden. Ik denk 
dat ze dat van elkaar overnemen en dat het voor 
elke generatie een uitdaging is de vorige te over-
treffen. Ik hoop echt dat ze dit jaar de laatste les 
kunnen meemaken. Dat is toch wel iets om naar 
uit te zien en op terug te kijken. Door corona heb-
ben ze nu al meerdere lessen moeten missen.’ 

Waarom is Sancta Maria de enige school die nog 
meedoet aan schoolschaatsen van Piet?
Hanneke: ‘Het is beslist niet goedkoop om vijf 
keer per jaar de ijsbaan van De Scheg af te huren. 
Een groot deel van de ouderbijdrage gaat naar het 
schoolschaatsen. Ik hoop dat de school het nog 
lang kan en wil volhouden. Vanzelfsprekend is 
dat niet. De Scheg is lang niet altijd blij met ons. 
Die heeft liever dat Lettele meedoet aan hun eigen 
schaatsprogramma. Daarvoor zet De Scheg tou-
ringcars in en laat honderden kinderen tegelijker-
tijd op de ijsbaan rondjes rijden. Dat is iets anders 
dan ons lesprogramma in groepjes van tien, vijf-
tien kinderen aan wie we individueel aandacht 
kunnen geven.’
Erik: ‘Die individuele aandacht en onze lesme-
thode maken het schoolschaatsen tot een succes. 
Hou vol, Lettele! Niet voor niets hebben we een 
olympisch kampioen voortgebracht.’ 
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Memoryspel van Lettele ontleed

Bijnamen of bijnamen?
Wat bedoelt Ben daar nu mee, met de kop ‘Bijnamen of bijnamen?’ 

De ene bijnaam is de andere niet. Dat blijkt uit de naspeuringen die 

hij deed naar aanleiding van het memoryspel van Lettele.

In de vorige De Letter stond een artikel 
over het memoryspel van Lettele.
Dit spel dat mogelijk is gemaakt door 
Ontmoeten in Eigen Dorp, Dorpsar-
chief, Plaatselijk Belang, Sign Soluti-
ons en bedacht door Richard en Britt 
Wigink uit Heeten. Het werd op 3 
december 2020 gepresenteerd. Het 
memoryspel bestaat uit 63 kaarten met 
bijnamen en 63 kaarten met de bijbeho-
rende ‘echte’ namen oftewel de officië-
le namen. 
Om het niet te moeilijk te maken zijn 
de kaarten verdeeld in drie kleuren, 
zodat je ook met een beperkt aantal 
kaarten kunt spelen. Heel vindingrijk 
is de mogelijkheid om het spel ook te 
gebruiken als legpuzzel. De achterkant 
van alle 126 kaarten tezamen vormt een 
geografische kaart van Lettele en wijde 
omtrek zoals die er in 1915 uitzag. Van 
het Overijssels kanaal tot Okkenbroek 
en van de Hoge wege tot en met de Hol-
terweg.
Het wordt een kaart van 110 bij 65 
cm, wat ongeveer overeenkomt met 
een legpuzzel van 2000 stukjes. Als 
je denkt: die leg ik wel even in elkaar, 
dan vergis je je wel degelijk. Terwijl ik 
toch redelijk op de hoogte ben van hoe 
Lettele en omgeving er 100 jaar geleden 
uitzag, heb ik toch een hele lange tijd 
zitten puzzelen om hem af te krijgen. 
Op een gegeven moment heb ik deze 
plattegrond, die ik in mijn computer 
heb staan, erbij gehaald. Zo blijkt dit 
spel, dat oorspronkelijk is bedacht 
als memoryspel, onverwacht een hele 
uitdagende legpuzzel te zijn. Achter-

af heb ik een trucje gevonden om hem 
sneller in elkaar te leggen, maar dat 
verklap ik niet.

Eerste bewoners
Om bij de kop terug te komen: ik wil 
hier toch een noot kraken, die niet kri-
tisch bedoeld is, maar wat mij betreft 
wel vermeld moet worden. Bijnamen 
zoals wij van het archief die kennen en 
bedoelen, zijn namen die te herleiden 
zijn naar vaak de eerste of vroegere 
bewoners van een oude boerderij of 
katerstede (keuterboer). Voorbeel-
den hiervan zijn Essenboer, verwij-
zend naar de vroegere bewoner van 
de boerderij aan de Essenhuizerweg 
waar nu de familie Aarnink woont. Alle 
ooms van Hans hebben als bijnaam 
Essenboer, behalve Wim Aarnink. Hij 
woonde aan de Kalverbeldsweg in de 
katerstede Kalverbeld.
Wij kennen de familie van Oldeniel die 
een timmerbedrijf aan de Bathmense-
weg hadden met de bijnaam Schotman. 
Toch heet de boerderij waar zij wonen 
geen Schotman, maar Klein Brinkman. 
De naam Schotman hebben ze van 
boerderij Schotman aan de Iwlands-
weg in Averlo, waar de voorouders 
van Van Oldeniel woonden. Een ande-
re uitzondering is onder andere Klein 

Koerkamp aan de Koerkampsweg. Op 
deze boerderij heeft van oudsher een 
Klein Koerkamp gewoond, dus kan hier 
van een bijnaam geen sprake zijn. 

Voorouders
Bij andere bijnamen die in het spel 
worden gebruikt, is er geen histori-
sche achtergrond zoals hierboven. 
Deze namen zijn bedoeld om neven 
en nichten met dezelfde achternaam 
te scheiden naar voorouders, zoals 
Gerrit van Tiens en Theo van Hein van 
Mans van Mies van de winkel. Theo 
is de zoon van Hein Kleine Koerkamp 
en die op zijn beurt van Mans Kleine 
Koerkamp die getrouwd was met Mies 
en samen een winkel hadden. De winkel 
die afgebroken is en waar nu de familie 
van Bob Kleine Koerkamp woont. De 
Bereboer verwijst naar het beroep van 
Jan Streppel en Scheem Mans, ofte-
wel Mans Bolink lijkt mij een soort 
van scheldnaam, want scheem is het 
dialect voor scheve. 

Kortom een heel mooi spel met een 
historische waarde. Zeker de moeite 
waard om het aan te schaffen, met in-
achtneming van het bovenstaande om 
de historie van Lettele wat betreft bij-
namen op juiste waarde te schatten. 

DOOR BENNIE VAN PIET VAN HUTTEMAN | BEN VERWOOLDE

‘Deze namen zijn bedoeld om neven en 
nichten met dezelfde achternaam te 

scheiden naar voorouders.’
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Lettele is erg teleurgesteld over de beslissing van de Lebuinusparochie om de kerken in 

Lettele en Schalkhaar te sluiten en alleen nog erediensten te houden in de Broederen-

kerk in Deventer. Daarmee wordt de kerk voor met name de oudere  Lettelenaren, maar 

zeker ook voor jonge gezinnen, onbereikbaar. Op persoonlijke titel roept Piet Ypma 

Lettele op om actie te ondernemen voor het te laat is.

Kerk staat er qua eigen vermogen goed voor

De toekomst van de kerk 
en pastorie in Lettele

van gebouw en gemeenschap is van generatie op 
generatie doorgegaan.

Zuur
In Lettele zijn veel vrijwilligers betrokken bij de 
kerk, binnen de Lebuinusparochie zijn Lettele-
naren zeer actief. Wij lopen vooraan betreffende 
kerkbezoek en vieringen als doopsel, de eerste 
heilige communie en kerkbijdrage. De kerk staat 
er qua eigen vermogen goed voor met landbouw-
grond die jaarlijks wordt verpacht en het kerkge-
bouw dat nog geen tien jaar geleden onder leiding 
van Herman Meijerink geheel is gerenoveerd. Het 
is heel zuur dat nu door gebrek aan personeel 
de Lebuinus afstand gaat nemen van deze kerk. 
Maar Lettele kan veel zelf, denk maar aan de 
bouw van De Spil, het verbouwen van De Spil tot 
cultuurhuis en het ombouwen van de supermarkt 
tot Super Lettele. 
Toen wij tien jaar geleden een Dorp Ontwikke-
lings Plan (DOP) hebben opgesteld is er ook nage-
dacht over de toekomst van de kerk. De gedach-
te was toen om het kerkgebouw open te stellen 
voor andere toepassingen zoals concerten en de 
pastorie beschikbaar te stellen voor gebruik door 
ouderen zoals dagbesteding en gezondheidszorg. 
De werkgroep van Plaatselijk Belang heeft toen 
gesproken met leden van het parochiebestuur en 
de KBO. Maar helaas zette een brief van de bis-
schop een streep door deze ideeën. Daarin stond 
dat zowel de kerk als de pastorie uitsluitend en 

Plotseling lezen wij in De Stentor het bericht dat 
we al geruime tijd vreesden: de Lebuinusparochie 
gaat afstand doen van de kerk in Lettele en dan 
ook nog van de kerk in Schalkhaar. De voor ou-
deren moeilijk te bereiken Broederenkerk wordt 
het eucharistisch centrum. Het is goed dat vanuit 
Lettele ook wordt geprotesteerd tegen de sluiting 
van de kerk in Schalkhaar.
Onze kerk met haar prachtige pastorie en tuin is 
beeldbepalend voor Lettele. De toren is in de rui-
me omtrek zichtbaar. De kerk en Lettele horen bij 
elkaar.

Velen van ons hebben goede herinneringen aan 
de kerk, aan de belangrijke stappen die ze via de 
kerk op hun levenspad hebben gezet: het doopsel, 
de eerste communie, het vormsel, het huwelijk en 
het afscheid nemen van dierbaren. Ruim 125 jaar 
geleden is de kerk gebouwd met eigen middelen 
en veelal met eigen handen. De instandhouding 

‘Het is heel zuur dat nu 
door gebrek aan personeel 
de Lebuinus afstand gaat 
nemen van deze kerk.’

DOOR  PIET YPMA



   NUMMER 4 • FEBRUARI 2021 •  • 9

alleen gebruikt mochten worden voor religieuze 
toepassingen. 
In de onlangs opgestelde dorpsvisie van Lettele 
staat de wens om het woningaanbod uit te brei-
den voor starters en ouderen. Er bestaat de wens 
voor een woon-zorgcombinatie zodat mensen met 
beperking en ouderen langer in ons dorp kunnen 
blijven wonen. Helaas is in deze dorpsvisie weinig 
tot niets vermeld over de toekomst van ons kerk-
gebouw terwijl daar toch grote veranderingen 
gaan plaatsvinden.

Hoogste tijd
Ik zou het heel jammer vinden als de kerk wordt 
overgedragen aan particulieren en zijn functie 
als kerk, dat wil zeggen als plek om samen het ge-
loof te beleven, gaat verliezen. Naar mijn mening 
wordt het hoog tijd dat Lettele gaat nadenken over 
haar toekomst in dezen en daarbij de veranderin-
gen met betrekking tot de kerk gaat meenemen. 
Ook met de school moet er iets gebeuren: renove-
ren of verplaatsen? Binnen De Spil is de wens om 
de zaal te vergroten. Het komt erop neer dat er in 
breed verband overlegd zou moeten worden om 
voor al deze veranderingen een zo’n goed mogelij-
ke totaaloplossing te vinden. 
Gelukkig hebben wij sinds het begin van dit mil-
lennium de stichting Vrienden van de St. Nico-
laaskerk te Lettele. Deze stichting heeft als doel 
de instandhouding van het kerkgebouw, de pas-
torie en de levende geloofsgemeenschap van de 

Heilige Nicolaaskerk. Deze stichting zou voor de 
toekomst van onze kerk en pastorie een belangrij-
ke rol kunnen vervullen.
Meer informatie over deze stichting is te vinden 
op de website vriendenvandenicolaas.nl.

Nadenken en actie nemen
Voor vandaag is het belangrijk om te zorgen 
dat wij allen nadenken over de wenselijkheden 
en mogelijkheden. Het moet niet zo zijn dat de 
Lebuinusparochie ons geen informatie geeft over 
hun plannen met betrekking tot het afstoten van 
de kerkbezittingen, dat de school en de sporthal 
al vergevorderde plannen maken, dat er project-
ontwikkelaars aan de slag gaan en dat wij als dorp 
dan het nakijken hebben. 
Laten we als dorp zelf samen plannen maken. 
Laten we van anderen leren. Een van de oplossin-
gen zou kunnen zijn om de kerk als school in te 
richten zoals gedaan is met de H. Hartkerk aan de 
Zwolseweg. Het voordeel is dat de kinderen in het 
dorpscentrum blijven. Het schooljaar omvat 40 
weken en de schoolweek 5 dagen. Genoeg tijd om 
aanwezige nevenruimten, bijvoorbeeld een kleine 
aula, te benutten voor de kerkelijke vieringen.
Kortom: Lettele, denk zelf na en onderneem actie! 
In de tijd gezien staan wij op een kruispunt van 
wegen. Laat je niet door de commercie/project-
ontwikkelaars beroven van alles wat tot stand 
is gebracht door jullie zelf, je ouders en groot- 
ouders. 
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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



   NUMMER 4 • FEBRUARI 2021 •  • 11

Het was bar en boos op zondagmiddag 7 februari, de dag na 
de nacht dat het zo hard sneeuwde. Een ijskoude wind woei 
uit het oosten. Maar dat mocht de kinderen van de Bosrand 
en hun uitgenodigde vriendjes en vriendinnetjes niet deren. 
Wel jammer van de mooie sleeschans die de sneeuw- en ijs-
bestendige vaders bouwden: de sneeuw woei weg voordat ie 
kon vastplakken aan de schans. De sleetjestrein kon ook niet 
uitblijven: instappen voor een rondje Wadi. Wat een pret.
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Sleetje rijden en
sneeuwballen gooien
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Schoolschaatsen 2006-2007  
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De voetafdruk van Piet van Oosterom

Schoolschaatsen in Let-
tele al 30 jaar een succes

Piet van Oosterom en Nico Langereis zijn grote liefhebbers van schaatsen op 

natuurijs. Piet heeft zijn jeugdjaren doorgebracht op de plassen van de Rotte- 

meren en Nico heeft in de strenge winter van 1963 leren schaatsen. Hun ontmoeting 

eind jaren ’80 heeft ertoe geleid dat er tot op de dag van vandaag geschaatst wordt 

door de bovenbouw van de basisschool in Lettele.

Toen Piet in 1979 in Schalkhaar kwam wonen, 
ging hij onmiddellijk het ijs op bij de Douweler-
kolk. Om zijn liefde voor het schaatsen over te 
brengen op schoolkinderen startte hij het pro-
ject: Dorpen en de Schoolschaatsfeesten. Piet: 
‘Het eerste schoolschaatsen begon in 1982 op de 
Douwelerkolk, pas toen was er betrouwbaar ijs. 
Eerst Schalkhaar met drie scholen, daarna heb ik 
Bathmen en Diepenveen uitgenodigd.’ 
Naast het schoolschaatsen ging Piet iedere za-
terdag met de jeugd uit Schalkhaar schaatsen op 
de Douwelerkolk of de oude kunstijsbaan in het 
IJsselstadion. De schaatslessen van Piet bleven 
niet onopgemerkt. ‘De toenmalige directeur van 

de kunstijsbaan vond dat zo mooi om te zien, dat 
hij vroeg of ik dat ook voor hen wou organiseren. 
Toen heb ik de schaatsschool opgericht en die be-
staat nog steeds.’ 

Schoolschaatsen in Lettele 
Nico werd in het voorjaar van 1987 voorzitter van 
het schoolbestuur. Piet vroeg hem toen of het 
schoolschaatsen ook niet iets voor Lettele was. 
Nico: ‘Het schoolschaatsen viel onder het bewe-
gingsonderwijs en iedere school heeft de vrijheid 
om zelf te bepalen wat ze dan doen. Ik heb het 
toen op de agenda gezet van het schoolbestuur en 
uiteindelijk hebben we het voor elkaar gekregen.’ 

Een collage van 
de schaatsclub In 
Beweging van Piet 
van Oosterom. Piet is 
de man linksboven op 
de foto

DOOR MILOU OOSTERWIJK
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Activiteiten Catering Kookstudio

Groepsruimtes ZakelijkGroepshotel

MAATHOEVE

De Maathoeve
Peter & Agnes de Graaf

Witteveensweg 23  •  8111 RP Heeten (OV)
06 - 33 10 49 50  •  info@maathoeve.nl  •  www.maathoeve.nl

Catering
Lokale producten • Duurzaam • Ambachtelijk bereid

Openingstijden: open op afspraak (ook voor streekpakket)

smulpan tapas

buffet pizza

Bestellingen a.u.b. 24 uur van tevoren doorgeven
aan www.maathoeve.nl/catering
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‘Er is niets mooiers dan je 
kennis en vaardigheden 

delen met jongeren.’

Het archief van de basisschool vertelt ons dat op 
31 januari 1991 voor het eerst de ijsbaan werd ge-
huurd samen met twee andere scholen. In maart 
werd besloten het schaatsen structureel in het 
lesrooster te zetten én dat de kinderen schaatsles 
zouden krijgen. In de winter van 1991-1992 ging 
de bovenbouw vier keer per jaar schaatsen op de 
Zandweerd. 
Piet weet met zijn jarenlange ervaring dat het 
schoolschaatsen een kans van slagen heeft als alle 
mensen in het team enthousiast zijn. Hij kan zich 
herinneren dat in Diepenveen niet alle leerkrach-
ten overtuigd waren hoe mooi het was. Piet: ‘Maar 
Lettele heeft iets unieks. Het is de school die het 
langst is gebleven, ze schaatsen nog steeds! De 
schoolleiding en docenten zijn door de jaren heen 
altijd heel enthousiast geweest.’ Nico beaamt de 
woorden van Piet: ‘Ik ben heel blij dat de school-
leiding in Lettele een sporthart heeft, waar het 
schaatsen een plek in heeft. Ik hoop dat we dit 
nog jaren mogen doen, ondanks dat het financieel 
allemaal wat moeilijker wordt.’ 

Schaatsen slijpen
Daarmee snijdt Nico een lastig onderwerp aan. 
De school in Lettele is de laatste jaren wat aan 
het krimpen en dat betekent dat minder ouders 
hetzelfde bedrag moeten ophoesten voor het 
schoolschaatsen. Nico is dan ook heel alert op bij-
komende kosten. Om die reden slijpt hij schaat-
sen van de kinderen en het geld geeft hij weer aan 
de school. ‘Daarmee kun je voorkomen dat het 
schaatsen voor de ouders duurder wordt. Dit jaar 
hoorden we opeens dat het middenterrein van De 
Scheg niet bij de prijs was inbegrepen. Toen heb 
ik een aantal sponsoren gevonden die samen het 
middenterrein huren, zodat de school niet wordt 
belast met extra kosten.’

Sprint en marathon
Het schoolschaatsen is door de jaren heen nauwe-
lijks veranderd. De grootste verandering was eind 
jaren ’90, toen het schoolschaatsen verhuisde 
naar De Scheg omdat de oude ijsbaan dicht ging. 
Piet: ‘We beginnen altijd met een schaatsles in 
kleine groepen, daarna doen we een sprint van 44 
meter en als afsluiter met zijn allen de marathon 
van twee rondjes. In de vier jaar dat ieder kind 
komt kan je goed zien hoe ze vooruit gaan. Die 
ontwikkeling is prachtig!’ 
Naast schaatstrainer is Piet ook opleidingsco-
ordinator voor de KNSB en onder zijn leiding 
heeft Nico zijn diploma voor jeugdschaatsleider 
gehaald. Nico: ‘Er is niets mooiers dan je kennis 
en vaardigheden delen met jongeren. We hebben 
altijd gezegd: we gaan leren schaatsen met de kin-
deren. Vanaf groep 5 proberen we de kinderen de 
techniek bij te brengen.’ 

Olympisch kampioenen
Een groot aantal kinderen is na de basisschool 
doorgegaan met schaatsen, het heeft Piet enorm 
veel leden opgeleverd voor zijn ijsclub. Tal van 
aanmeldformulieren heeft hij in zijn archief op-
geslagen, net als de uitslagen van het school-
schaatsen en correspondentie met de scholen. 
Hij is er ook bijzonder trots op dat er twee olym-
pisch kampioenen hebben deelgenomen aan zijn 
project. Piet: ‘Jaren geleden kwam Mark Tuitert 
schoolschaatsen, ik weet nog dat hij de schaatsen 
van zijn vader aan had. Later kwam Carlijn Achte-
reekte, zij was in groep 5 al sneller dan de kinde-
ren van groep 8. Maar de eerste Lettelenaar die in-
ternationaal ging schaatsen was Berber Beukers, 
zij deed in 1994 mee aan de Viking Race in Thialf.’ 
Piet haalt een document op waar informatie in 
staat over de allereerste schaatswedstrijd van 
Carlijn. ‘Dat was in maart 1999. Carlijn stond nog 
niet geregistreerd bij de bond, ze kreeg een spe-
ciaal nummer zodat ze toch mee mocht doen. Ze 
reed een 100 meter en een 300 meter en werd toen 
al tweede.’ 

Voetafdruk van Piet
Bij schoolschaatsen staat het plezier voorop. De 
belangrijkste les die wordt meegegeven is het 
respect voor elkaar. Piet: ‘De waardering van wat 
je doet is heel belangrijk, want daar kan iets uit 
groeien.’ Nico vult aan: ‘De kinderen hebben een 
uurtje hartstikke veel plezier en dat laten ze ook 
zien. Als ze eenmaal het spelletje door hebben, 
dan is dat fantastisch! De kinderen zullen het 
schoolschaatsen hun leven lang blijven herinne-
ren. Piet heeft een flinke voetafdruk in Lettele 
achtergelaten!’    
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Carlijn Achtereekte kan en mag niet ontbreken in een De Letter over schaatsen. Jeannet Tibben reist 

af naar Heerenveen. Niet om een schaatswedstrijd te kijken, maar  voor een interview met Carlijn. 

Een week voordat Carlijn de schaatsbubbel in gaat, heeft ze tijd voor een gesprek.

Op naar de olympische spelen in Peking!

Carlijn begon op haar 
achtste met schaatsen

Je schaatst al heel wat jaren professioneel. Hoe 
vaak train je in de week?
‘We trainen zes dagen per week, meestal elf keer in 
totaal. Vier keer per week staan we op het ijs, daar-
naast fietsen we veel en doen we sprongtrainingen 
als onderhoudende krachttraining. Normaal ge-
sproken doen we verder geen krachttrainingen in 
de winter, maar ik dit jaar wel omdat ik aan mijn 
schouder geopereerd ben en het nodig is om de ba-
lans in mijn lichaam te verbeteren.’
‘Negentig procent van de tijd trainen we met de 
vrouwen. Het niveau is hoog, daar worden we sterk 
van. Omdat de mannen veel sterker zijn, mogen we 
niet te vaak met hen samen trainen, want daar kan 
je ook kapot door gaan.’

Jac Orie is nu jouw trainer, in hoeverre is hij anders 
dan andere trainers?
‘Jac benadert het schaatsen op een wetenschappe-
lijke manier. Hij meet heel veel gegevens en is de 
eerste trainer die ziet wat ik fysiek kan. Hij kijkt heel 
nauwkeurig hoe je lichaam reageert op de trainin-
gen die je hebt gedaan en past op die manier voor ie-
dereen persoonlijk aan hoeveel je moet doen en hoe 
intensief. Daardoor krijgt hij altijd de puzzelstukjes 
weer op zijn plek en weet hij precies wat er nodig 
is om beter te worden. Jac kan soms ontevreden 
zijn na een mindere prestatie, maar hij geeft nooit 
op. Hij is niet hard en negatief, maar blijft positief 
coachen en dat past goed bij mij.’

Wat is je favoriete ijsbaan?
‘In Nederland is Thialf in Heerenveen de fijnste baan om 
wedstrijden te rijden, maar De Scheg vind ik het leukst. 

Wanneer ben je begonnen met schaatsen?
‘Ik was acht jaar toen ik begon met schaatsen, sa-
men met mijn broer Maarten. Mijn vader ging op 
zondagmorgen schaatsen en wij gingen dan mee 
en hadden les bij De Scheg. Ik kon dus al een beetje 
schaatsen toen ik met schoolschaatsen begon. De 
wedstrijdjes vond ik heel leuk en mede daardoor 
ben ik bij DIJC (Deventer IJsclub) gegaan. Het laat-
ste jaar van het schoolschaatsen vond ik qua com-
petitie het leukst, want toen was Maarten er niet 
meer bij en had ik meer kans om te winnen.’

Hoe heb je de overgang naar professioneel schaat-
sen ervaren?
‘Ik heb altijd ontspannen geschaatst en ben ooit 
begonnen omdat ik als kind veel energie had en 
er veel plezier in had. Ik had ook nooit het idee 
dat ik wereldkampioen of olympisch kampioen 
wilde worden, dat kwam echt niet in me op. Ook 

niet toen ik al geselecteerd was voor het team van 
gewest Oost. Nadat ik bij een profteam kwam, 
werd het ineens een moeten en heel serieus, dat 
vond ik in het begin erg lastig. Ik moest verhuizen 
naar Heerenveen en er kwam veel op me af om het 
schaatsen heen, dat vroeg erg veel aandacht. Ik 
denk dat voor veel topsporters geldt dat de balans 
tussen presteren en plezier soms lastig is.’

DOOR  JEANNET TIBBEN

‘Het seizoen is nu veel 
saaier en kabbelt maar 
voort.’
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Daar hangt mijn portret langs de baan en ik heb er 
mooie dingen meegemaakt. Ook is het in Deventer al-
tijd gezellig!
In het buitenland vind ik Salt Lake City in Ame-
rika de mooiste ijsbaan. De sfeer is er prettig en 
de baan is enorm snel, waardoor het kicken is om 
daar rondjes te rijden.’

Dit seizoen is anders door corona, vertel…
‘In andere jaren gaan we altijd op trainingskampen 
in het buitenland en dat kan nu niet. Als je op kamp 
bent is er veel structuur qua dagindeling, het is over-
zichtelijk en buiten de trainingen hoef je zelf niets te 
doen. Nu ik thuis ben moet ik ook dingen doen als 
boodschappen en koken en er is meer afleiding door 
vrienden en familie.’
‘De afwisseling binnen een seizoen is prettiger. Als 
er dan een trainingsblok niet zo lekker loopt sluit je 
dat gevoelsmatig echt af door te verkassen naar een 
andere plaats. Het seizoen is nu veel saaier en kab-
belt maar voort. We hebben wel het geluk dat we dit 
seizoen nog wedstrijden kunnen rijden, dat hebben 
veel sporters niet.’
‘Dit seizoen zijn mijn prestaties, ook in de trainin-
gen, grilliger dan normaal en dat komt echt door 

Schaatsbubbel 

Alle sporters en begeleiders worden 
getest op corona en gaan dan een hotel 
in. Ze mogen dit alleen verlaten om 
naar Thialf te gaan, of voor een fiets-
training en het is verboden om mensen 
te zien die niet in de bubbel zitten. Op 
die manier is het toch mogelijk om een 
EK-allround en -sprint, twee wereldbe-
kerwedstrijden en een WK-afstanden 
te organiseren met een internationaal 
startveld. Alle wedstrijden dit jaar zijn 
in Thialf.

mijn schouderoperatie. Langzaamaan wordt mijn 
niveau weer stabiel en gelukkig heb ik me geplaatst 
voor de WK afstanden op de 5 km. Dat is de laatste 
wedstrijd van dit seizoen, zondag 14 februari. Daar-
na vakantie en eind april beginnen we aan de zomer-
trainingen voor het volgende seizoen. Op naar de 
olympische spelen in Peking!  
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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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Ook dit jaar kun je je weer opgeven voor 
het Zomerdagkamp Lettele-Okkenbroek. 
Deelname is  mogelijk voor kinderen die in 
Okkenbroek wonen of naar school gaan. 

Zomerdagkamp

 

Berichten van Ontmoeten in eigen dorp
Oliebollen van OED
De deelnemers van Ontmoeten in Eigen 
Dorp (OED) waren blij verrast toen op 
donderdag 31 december een begeleidster 
aanbelde. Miranda Zandbelt had bij Fries-
land Campina chocolademelk met slag-
room aangevraagd voor de deelnemers van 
OED, maar helaas is OED door corona al 
vanaf december gesloten. Daarom zijn de 
vrijwilligers op 31 december op pad gegaan 
om iedereen te bezoeken en te verrassen 
met warme chocolademelk met slagroom 
en een heerlijke oliebol. Alles werd corona-
proef aangeboden. Zo kon er ook nog even 
een praatje gemaakt worden.
Miranda hartelijk bedankt voor jouw 
geweldige actie, de deelnemers waren blij 
verrast.

We hopen dat er na 9 februari meer dui-
delijkheid komt wanneer OED weer open 
mag. Tot die tijd houden we contact met de 
deelnemers door te bellen, een bezoekje 
aan de deur, het bezorgen van woord-
zoekers, kaartjes en kleine attenties. Wij 
hopen iedereen zo gauw mogelijk weer te 
kunnen ontmoeten.

Memoryspel ‘Bijnamen’ goed ontvangen
Het was even een race tegen de klok om de 
eerste 75 exemplaren van het memoryspel 
voor Sinterklaas klaar te hebben. Maar 
het is gelukt. Op 2 december hebben we 
alle dozen ingepakt en vanaf 3 december 
konden de spelen bij Super Lettele worden 
afgehaald.
De eerste 75 exemplaren waren zo snel 
uitverkocht dat we direct na Sinterklaas 50 
extra spelen hebben laten maken en deze 
waren voor de feestdagen klaar. We heb-

In verband met de achteruitgang van 
mijn zicht (nu nog 5 procent) kan ik 
geen gebruik meer maken van mijn 
scootmobiel (driewieler). Wie van de 
dorpsgenoten heeft er interesse? Voor 
meer informatie bel: 0623 266 262 of 
0570 551 190.

Monique Zandbelt

ben vele mooie en enthousiaste reacties en 
bedankjes ontvangen en zo is Lettele weer 
een dorpsspel rijker.

Graag willen we Abby en Duco van Sign 
Solutions hartelijk bedanken voor de fijne 
samenwerking en goede en leuke ideeën 
om het spel nog mooier en aantrekkelijker 
te maken. Wij willen iedereen die op welke 
manier dan ook aan het spel heeft meege-
werkt hartelijk bedanken.
Voor iedereen die een spel gekocht heeft: 
heel veel spelplezier!

Het zomerdagkamp vindt dit jaar plaats 
van maandag 2 t/m donderdag 5 augustus.

Houd de nieuwsbrieven van de scholen, 
onze facebookpagina of lettele.nl in de 
gaten voor verdere informatie omtrent de 
opgave. 
Voor vragen over het Zomerdagkamp zijn 
wij bereikbaar via zomerdagkamplettele@
gmail.com

Bericht van de kinderen en (achter)
kleinkinderen van Tonnie Westerbeek
 
Wij willen via deze weg iedereen 
hartelijk danken voor alle blijken 
van medeleven na het overlijden van 
Tonnie Westerbeek.
Wij hebben de vele kaarten, prach-
tige bloemen, lieve berichtjes en 
mooie erehaag zeer gewaardeerd. 

Lieve mensen, 

dank jullie wel...
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Voor al uw feesten, partijen, koude en
warme buffetten.

Of gewoon lekker genieten op het terras.

www.dekoerkamp.nl

 
 

 

  Schoonheid is balans tussen innerlijk en uiterlijk 
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DDoocceenntt  
KKuunnsstteennaaaarr  
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Creatieve naailes 
Creativiteitsontwikkeling 

Diverse workshops 
Healing 

www.josepraat.nl 
www.textielmeteenziel.nl 
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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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Hou jij ook zo van Lettele? Denk mee
over de toekomst van ons dorp!
Draag jij Lettele ook een warm 
hart toe? Vind je het belangrijk 
dat Lettele een schoon, gezond, 
veilig, duurzaam en sociaal 
dorp blijft voor iedereen? Met 
voldoende woningen, een 
goede plek voor de school, 
passende (zorg)voorzieningen 
en fijne activiteiten? Meld je 
aan om mee te denken over het 
dorpsplan voor de toekomst. 

Samenwerken is onze kracht
Het is niet vanzelfsprekend 
dat een klein dorp als Lettele 
ook op de lange termijn voor 
iedereen een fijne plek is om te 
wonen, op te groeien, te werken 
of te recreëren. Daar moet je 
wel iets voor doen. Door de tijd 
verandert het dorp. Om Lettele 
voor iedereen een prettig leef-
baar dorp te houden, maken 
we een dorpsplan. Natuurlijk 
doet Plaatselijk Belang dat niet 
alleen. Belangstellenden uit 
het hele dorp worden uitgeno-
digd om mee te denken, want 
samenwerken is de kracht van 
Lettele. Dat hebben we al vaker 
bewezen. Dus meld je aan! Je 
hebt vast goede ideeën voor 

wat we met elkaar kunnen gaan 
aanpakken om ervoor te zorgen 
dat Lettele ook in de toekomst 
een heerlijk dorp blijft.

Wat houdt dat meedenken in? 
Plaatselijk Belang heeft een 
overzicht gemaakt van de 
thema’s die de komende tijd 
aandacht verdienen. We willen 
aan de slag met werkgroepen 
over deze onderwerpen. Zie 
pagina 23 voor een overzicht. 
De bedoeling is om in een korte 
periode van enkele weken 
gezamenlijk met andere geïn-
teresseerden plannen uit te 
werken. Ook is er afstemming 
tussen de werkgroepen, zodat 
je een goed totaalbeeld krijgt 
van het geheel. 

Waar kan ik me aanmelden?
Vanaf half maart gaan de werk-
groepen (waarschijnlijk online) 
van start. Wil je meedoen, 
meld je dan uiterlijk 1 maart 
aan voor een of meerdere werk-
groepen via pb@lettele.nl Heb 
je vragen over het dorpsplan? 
Mail of bel martin.obdeijn@
lettele.nl, (0655) 071 359. 

Prachtkans voor Lettele
Een degelijk plan voor een 
sterke toekomst is een 
prachtkans voor Lettele, mede 
omdat provincie Overijssel dit 
initiatief steunt en investeert 
in de leefbaarheid van het 
platteland. Diverse regelingen 
bieden kansen om onze leef-
omgeving samen met anderen 
te ontwerpen en er een (meer) 
duurzame invulling aan te ge-
ven. De organisatie Stimuland 
begeleidt het proces van het 
dorpsplan Lettele. 

De gemeente Deventer heeft 
plannen voor grootschalige 
zonneweides en windmolens. 
Inwoners van Lettele en 
het bestuur van Plaatselijk 
Belang zijn inmiddels in een 
participatietraject betrokken 
bij de energieplannen van de 
gemeente. Hierbij gaat het om 
de Regionale Energie- 
strategie (RES) en het vastge-
stelde Energieplan. 

Reactie op energieplannen
Omdat de gemeente nu vraagt 
te reageren op de energie-
plannen, hebben wij een brief 
gestuurd naar de gemeente. In 
de brief hebben wij de gemeen-
te gevraagd de energieplannen 
voor het buitengebied stop te 
zetten. Wij vinden een duur-
zaam en energieneutraal 
Deventer ook belangrijk, maar 
de plannen van de gemeente 
zijn eenzijdig en te omvangrijk. 
Het is de doodsteek voor de 
landbouw, ons mooie land-
schap, de leefbaarheid, econo-
mische kansen en aantrekke-
lijkheid van een groot deel van 
de gemeente. 
De bezwaren van Plaatselijk 
Belang op de gemeenteplannen 
kun je lezen op de website: 
lettele.nl/plaatselijk-belang.

Enquête 
Wij willen alle inwoners van 
Lettele, Linde en Oude Molen 
vragen om onze enquête over 
duurzame energie in te vullen. 
Met de resultaten van deze 
enquête kunnen wij een 
duidelijk signaal geven in de 
gesprekken met de gemeente.  
Voor wie de enquête nog niet 
ingevuld heeft:  die vind je 
eveneens op 
lettele.nl/plaatselijk-belangWaarom ik van Lettele hou: 

Super Lettele

Waarom ik van Lettele hou:
Kinderkookcafé

Waarom ik van Lettele hou: 
Zonnebloemactie

Energie-
plannen
gemeente
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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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Werkgroepen voor het Dorpsplan Lettele
1. Binnensport: 
Een sporthal voor Lettele. Die wens leeft 
al lang, maar is echt niet eenvoudig te 
vervullen. Het Bestuur van KDS heeft 
zich er wel in verdiept, er zijn zelfs al 
tekeningen en begrotingen. Het bestuur 
wil hierin graag samenwerken met het 
dorp en hoopt dat het dorpsplan kan 
bijdragen. Denk mee over de vragen: hoe 
krijgen we dit voor elkaar,  welke sporten 
zou je nog kunnen bedenken en  welke 
functies zou een sporthal kunnen hebben 
naast sport. 

2. Buitensport:
Lekker buiten in beweging zijn! We 
hebben een prachtig sportcomplex voor 
zwemmers, voetballers, tennissers en 
handballers, jeu de boules, bootcamp. 
Maar kunnen we hier nog meer uit halen? 
Wat hebben we daarvoor nodig? Kom in 
beweging en meld je aan! 

3. Kulturhus:
VAN, VOOR en DOOR Lettele zo kwam het 
huidige Kulturhus tot stand. Het Kultur-
hus wil een plek zijn voor allerlei activitei-
ten en bijeenkomsten en dat lukt aardig. 
Inmiddels wordt het Kulturhus overdag 
en ‘s avonds door heel veel Lettelse clubs 
en verenigingen gebruikt en overdag ook 
door verschillende organisaties en bedrij-
ven van buiten Lettele. Maar misschien 
kan er nog veel meer en zijn er ideeën in 
het dorp. Kom met je ideeën, bijvoorbeeld 
voor theater, exposities, workshops of 
andere creatieve uitspattingen. Misschien 
kunnen we het samen mogelijk maken.

4. Nieuwe basisschool Lettele:
In Lettele wordt binnen 1 of 2 jaar een 
mooie nieuwe school gebouwd. Het 
schoolgebouw wordt kleiner. Dit gebouw 
kan op de huidige locatie komen maar 
ook ergens anders in Lettele. Samen 
met het schoolbestuur en de gemeente 
Deventer willen we onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn. Wat vinden de kin-
deren en de ouders ervan? En de andere 
inwoners van Lettele? Hoe gaat dit er dan 
uitzien? 

NIEUWE
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BEDRIJVIGHEID

2. WOONZORGCOMBINATIES

6. ZONNE-ENERGIE

1. MEER BETAALBARE WONINGEN

3. BEDRIJVIGHEID 
AANTREKKEN

4. GROOTS FESTIVAL

5. BREDERE FIETSPADEN
EN GOEDE VOETPADEN

5. Woningbouw:
Het lijkt erop dat de komende 10 jaar 
ongeveer 150 woningen gebouwd gaan 
worden in Lettele. Hoe wil Lettele hier 
invulling aan geven? Woningen voor wie? 
Ouderen, jongeren, starters, doorstro-
mers, gezinnen, eenzame mensen? Aan 
welk type woning is behoefte? 

6. Duurzaamheid:
Veel bewoners van Lettele vinden het 
belangrijk om duurzaam met zaken om te 
gaan. Zoals energie maar ook voedselpro-
ductie, meer eigendommen samen delen 
of zo veel mogelijk hergebruiken. Wat, 
hoe en waarmee kunnen we bijdragen 
aan een duurzaam Lettele? 

9. Reuring in het dorp:
Het wonen in Lettele is wel leuk, maar 
de activiteiten zoals de jaarlijkse kermis, 
paasvuur, carbidschieten en de revue 
maken het geweldig! Wat kunnen we hier 
nog meer aan toevoegen, uitbreiden of 
verbeteren? 

7. Woon-zorg:
We willen graag allemaal oud worden 
en het liefst in Lettele. Maar we hebben 
waarschijnlijk ook wel een beetje meer 
zorg nodig als we ouder worden. Hoe 
gaan we dat regelen? Kunnen we een 
‘Knarrenhof’ realiseren? 

8. Bedrijvigheid, ondernemers en de 
Dorpswinkel:
Geen dorp zonder bedrijvigheid. Door 
bedrijvigheid ontstaat er meer contact. 
En contact is een van de smeermiddelen 
voor het dorp. Wat kunnen we doen om 
meer bedrijvigheid in Lettele te krijgen? 
Wat is ervoor nodig?

10. Fiets- en wandelpaden en openbaar 
groen:
Goede fiets- en wandelpaden zijn in deze 
tijd erg waardevol gebleken. Wat kunnen 
we verbeteren of uitbreiden? Bermen 
en openbaar groen kun je ook anders 
inrichten zodat het een toevoeging wordt 
voor de omgeving. Hoe willen we dit 
inrichten? 

11. De Kerk gaat in 2025 dicht:
Het besluit van het kerkbestuur van de 
Lebuinus parochie om uiterlijk 1 januari 
2025 tot kerksluiting over te gaan raakt 
niet alleen de geloofsgemeenschap van 
Lettele maar het dorp in zijn geheel. 
We willen graag het kerkgebouw en 
bijbehorende pastorie behouden voor 
Lettele. Wat zijn de mogelijkheden? En 
hoe kunnen we dit realiseren?  
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Het coronavirus waart nog heftig door ons land. Kinderen werken 

thuis of gaan onder strikte voorwaarden naar school. Wat beteke-

nen deze maatregelen voor mensen die in het onderwijs werken? 

Annemarie Westerbeek en Maaike de Brouwer wonen in Lettele, 

aan de Korenkamp. Ze vertellen over hun werk en hoe ze het vol-

houden in deze bijzondere omstandigheden.

Lettelse juffen zetten zich in voor  hun kids

Constant schakelen op 
school in coronacrisis

leerlingen leren met hun handen in de 
keuken of in de werkplaats. Daarvoor 
oefen je met gereedschap, materialen 
en machines. Dat is onmogelijk via een 
beeldscherm. Je kunt je voorstellen 
dat bijvoorbeeld tomatensoep koken 
via een online verbinding gewoon niet 
werkt!’  

Veel aanpassingen 
Corona heeft veel veranderd. ‘We heb-
ben de groepen verkleind om de an-
derhalve meter te waarborgen. Een 
praktijkgroep heeft nu vijf leerlingen 
in plaats van tien. De lesroosters zijn 
opgesplitst en dat betekent toch min-
der praktijklessen. Voor de leerlingen 

Annemarie Westerbeek werkt al jaren 
als leerkracht op de praktijkschool Ar-
kelstein in Deventer, een onderdeel van 
het Etty Hillesum Lyceum. Ze is mentor, 
geeft de theorievakken avo (algemeen 
vormend onderwijs) en is leerplanont-
wikkelaar burgerschap. Arkelstein is 
een school die zo’n 200 leerlingen tus-
sen 12 en 18 jaar in hun eigen tempo 
voorbereidt op ‘later’, zodat ze op ei-
gen benen kunnen staan. Momenteel 
volgen de leerlingen hun praktijk- en 
theorielessen op school. Aanvullend is 
er online onderwijs. ‘Maar dat wil niet 
zeggen dat alles als vanouds is’, vertelt 
Annemarie. ‘We zijn blij dat we de prak-
tijklessen kunnen voortzetten. Onze 

                
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

‘Kleine groepen, pauzes in de klas 
en mondkapjes natuurlijk.’

Annemarie Westerbeek en rechts haar 
praktijkschool Arkelstein

DOOR  YVONNE HAAXMAN



   NUMMER 4 • FEBRUARI 2021 •  • 25

die thuis zitten, hebben we nieuwe les-
methodes aangeschaft voor de online 
lessen. Ook hebben we gezorgd dat alle 
leerlingen thuis een computer tot hun 
beschikking hebben. Op school blijven 
de leerlingen tijdens de pauzes in de 
klas. En iedereen draagt mondkapjes 
natuurlijk. Gastdocenten kunnen niet 
meer komen en de leuke extraatjes, 
zoals uitstapjes en excursies naar be-
drijven, zijn geschrapt. De school is “ge-
woon” open, maar alles moet anders.’ 

Dubbelop druk
‘Eigenlijk zijn we er dubbelop druk 
mee,’ concludeert Annemarie. Naast de 
lessen op school geven we de leerlingen 
die in quarantaine zitten online onder-
wijs. Collega’s die een verkoudheidje 
hebben, moeten worden getest. Dat be-
tekent dus uitval van leerkrachten en er 
zijn geen invallers genoeg. Ook de con-
tacten met ouders kost extra tijd. Om-
dat er geen open huis en ouderavonden 
zijn, bedienen we ouders nu allemaal 
apart via videobellen. Dat vergt meer 
organisatie en werk.  Maar ondanks al-
les zijn we wel blij dat we de leerlingen 
op school zien. Want dat maakt het vak 
zo leuk. En gelukkig vinden de leerlin-
gen het zelf ook fijn dat ze naar school 
mogen’.

Gebrek aan stageplekken 
Onder de huidige omstandigheden 
heeft Arkelstein meer moeite om sta-
geplekken te vinden. ‘En dat is precies 
waar we het voor doen’, zegt Annema-
rie. ‘De leerlingen begeleiden naar een 
baan gebeurt hoofdzakelijk via stage-
bedrijven, zoals winkels, horeca, ma-
gazijn, productie- en schoonmaakbe-
drijven. Er bestaat onzekerheid of er op 
termijn wel een baan is voor deze jon-
geren. De coronacrisis maakt het niet 
gemakkelijker.’ 

‘In het wat-wel en 
wat-niet gaat veel 

energie zitten.’

Constant schakelen
Maaike de Brouwer is sinds augustus 
2020 directeur van basisschool De Re-
genboog in Lemelerveld. Ze staat zelf 
niet meer voor de klas, maar heeft haar 
handen vol aan het organiseren van het 
onderwijs in deze tijd. ‘Je bent constant 
aan het schakelen. Doordat de maatre-
gelen regelmatig veranderen, geeft het 
veel onzekerheid bij het onderwijzend 
personeel, ouders en bij de kinderen.’

Nieuwe software 
In de periode van 15 december tot 8 
februari gaven de groepsleerkrachten 
hun online lessen vanuit huis. Ze zijn op 
vaste momenten online en daarnaast 
beschikbaar als dat nodig is. ‘Bij de slui-
ting van de school hebben we halsover-
kop onze kerstviering aangepast. Ook 
zijn er nieuwe softwaretools in gebruik 
genomen, zoals Google Classroom. Dat 
is een soort digitaal klaslokaal waarin 
je elkaar kunt zien, kinderen hun op-
drachten kunnen vinden en hun werk 
kunnen inleveren. Totaal nieuw zowel 
voor leraren als voor de kinderen. Ik 
vind dat materiaal geen belemmering 
mag zijn voor het onderwijs, maar het 
kost allemaal wel veel energie. Elke 
keer weer aanpassen en afstemming 
zoeken. 
De voortdurende onzekerheid over 
de maatregelen heeft z’n weerslag op 
de kinderen, leerkrachten en ouders. 
Vooral in het wat wel en wat niet gaat 
veel energie zitten. Gelukkig hebben we 
enthousiaste leerkrachten en ouders. 
Samen slepen we elkaar erdoor. Deze 
situatie zorgt er wel voor dat kinderen 
de school extra gaan waarderen.’ 

Creatieve oplossingen 
Ondanks de beperkingen heeft coro-
na ook veel creativiteit gebracht. ‘We 
maken nu filmpjes van uitleg en die 
verzamelen we in een soort databank. 
Bij zelfstandig werken is dat heel han-
dig en ze zijn later ook weer bruikbaar. 
We zien er echt weer naar uit om naar 
school te kunnen, maar dan wel verant-
woord!’ 
Hoe het onderwijs er op termijn uit-
ziet, is onduidelijk. Maaike voorziet dat 
je niet zomaar op de oude voet verder 
kunt gaan. ‘De vraag is hoe we achter-
standen gaan wegwerken of doen we 
een stap terug? De tijd zal het leren.’

Maaike de Brouwer bij haar school
De Regenboog
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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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Nog een paar maanden en 
dan is het weer zover: Het 
zwembadseizoen 2021 gaat 
van start op zaterdag 1 mei en 
loopt tot en met 4 september. 
Uiteraard onder voorbehoud 
van de corona maatregelen. 
Laten we hopen dat we tegen 
die tijd weer lekker kunnen 
zwemmen! Voorlopig zullen we 
net als vorig jaar starten met 
alleen toegang voor abonne-
menthouders.
Naast de huidige vrijwilligers 
die ervoor zorgen dat het 
zwembad open kan, zijn we 
ook altijd op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers en/of nieuwe 

Zwembadnieuws
bestuursleden. Als je interesse 
hebt of meer informatie wil, 
dan horen we dat graag!

Abonnementen
De tarieven voor abonnemen-
ten blijven gelijk aan voorgaan-
de jaren. Tot en met de opening 
op 1 mei geldt een korting 
bij afname van twee of meer 
abonnementen per gezin. Het 
eerste abonnement kost €17,50, 
het tweede €12,50 en het derde 
abonnement €10,00.
Omdat het nu nog te onduide-
lijk is of het trimzwemmen dit 
seizoen kan doorgaan, starten 
we nog even niet met de 

verkoop van trimzwemabonne-
menten en trimzwemstrippen-
kaarten. 
Abonnementen kunnen 
besteld worden door het 
verschuldigde bedrag over 
te maken, onder vermelding 
van het soort abonnement, 
voor- en achternaam en adres, 
aan NL80 RABO 0146 2366 88, 
Stichting Zwembad Lettele. 
Graag overmaken voor 16 april 
2021. De abonnementen zullen 
vanwege coronamaatregelen 
bij u thuis worden bezorgd. We 
zullen ook dit jaar dus niet op 
het schoolplein staan.

Zwemles
Rond de opening van het 
zwembad gaan de zwemlessen 
weer van start. Aanmelden 
voor zwemles en Spetterles 
kan via de website. Het tarief 
voor zwemles blijft net als 
vorig jaar € 4,– per les.
Kijk voor actuele informatie 
over het zwembad ook eens op 
de website zwembadlettele.nl 
of op onze Facebookpagina.

Houd vol, blijf gezond en ho-
pelijk zien we elkaar dan weer 
snel bij het zwembad!

Na een aantal maanden actief overleg 
met Okkenbroek over hoe we de krachten 
kunnen bundelen en het Lettels vrijwilli-
gersknooppunt kunnen uitbreiden naar 
Okkenbroek is het nu zover: Lettele is 
samengegaan met Okkenbroek. In Okken-
broek leefde al langer de wens om een vrij-
willigersknooppunt te starten. Door deze 
nieuwe samenwerking hoeft ons buurdorp 
geen eigen knooppunt op te tuigen, maar 
kunnen we elkaar juist helpen door samen 
één vrijwilligersknooppunt te vormen. 

Inmiddels zijn er meerdere vrijwilligers 
uit Okkenbroek gestart om ons team te 

Vrijwilligersknooppunt Lettele
gaat samen met Okkenbroek

versterken. En ook zijn er telefoon-coördi-
natoren uit Okkenbroek die telefoondien-
sten draaien. 
In de praktijk zal er niet heel veel veran-
deren, al hebben we achter de schermen 
wel wat vernieuwingen doorgevoerd en de 
oude papieren administratie achter ons 
gelaten. Met geld van WijDeventer hebben 
we een tablet aan kunnen schaffen die het 
werk voor de telefoon-coördinatoren moet 
vereenvoudigen.

Flyer
Om de bewoners van Okkenbroek te infor-
meren over het hoe en wat van het vrijwil-

ligersknooppunt, en om het geheugen van 
Lettelenaren op te frissen, hebben we een 
nieuwe flyer uitgebracht en deze huis aan 
huis verspreid. Ook deze flyer is bekostigd 
door WijDeventer.
In de flyer staan onder andere de telefoon-
nummers en e-mailadressen waarop het 
vrijwilligersknooppunt bereikbaar is.
Ons advies is deze flyer een plekje te geven 
op het prikbord, zodat u heel gemakkelijk 
een beroep kunt doen op het vrijwilligers-
knooppunt. Want iedereen, jong, oud, 
gezond of ziek kan wel eens een helpende 
hand gebruiken!

Carlijn Achtereekte heeft een van haar in-
rij-jasjes beschikbaar gesteld om te winnen. 
Echte schaatsliefhebbers, doe mee en win 
dit fantastische jasje!
Stuur je antwoorden op de volgende vragen 
naar redactie.deletter@lettele.nl. Onder de 
goede inzenders verloten Jeannet en Wilma 
de prijs! 
1. Noem drie profteams waarbij Carlijn 

heeft geschaatst, voordat ze bij  
Jumbo-Visma kwam.

2. Noem , buiten Jumbo en Visma, nog 
drie sponsoren van het team.

3. Hoeveel toeschouwers kunnen er in 
Thialf?

4. Wat is een favoriete hobby van Carlijn? 
A. Netflix series kijken 
B. Koken en bakken 
C. Tekenen en schilderen

5. Welke medaille (kleur en afstand) 
won Carlijn in februari 2020 op de WK 
afstanden in Salt Lake City?

Win Carlijn’s gesigneerde Jumbo-Visma inrij-jasje
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De commissie Beheer & Onderhoud
Van links naar rechts: René Oosterwijk, Jan Kommerkamp, Gerard Gerritsen en Theo de Brouwer

Van de voorzitter
Als deze Letter uitkomt is Lettele vast alweer groen, maar deze 
zondagmiddag is het wit, spierwit. Er is ook niet veel aan om 
samen sneeuwballen te gooien, dat mag vanwege de coronamaat-
regelen ook al niet. Het zou anders een mooi Lettels toernooi 
geweest kunnen zijn. Want het is maar stil hier in en om Kulturhus 
De Spil (KDS). Tegelijkertijd ook weer niet, dat zal blijken uit het 
stukje over de commissie Beheer & Onderhoud. Ook vertel ik nog 
wat nieuwtjes uit het bestuur. 

Anne Marie van Oldeniel, voorzitter

Obligaties
In de vorige Letter hebben 
we de uitslag van de trek-
king bekend gemaakt. De 
obligatiehouders ontvingen 
ook een brief en inmiddels 
heeft iedereen zich gemeld. 
De bijdragen zijn terugbe-
taald, zoals de bedoeling was. 
Een aantal personen heeft 
besloten om hun bijdrage aan 
KDS te schenken. Daar zijn wij 
heel blij mee, vooral vanwege 
de tekorten die we oplopen 
in deze tijd. Blijft staan dat 
we alle obligatiehouders veel 
dank verschuldigd zijn voor 
hun ondersteuning aan KDS.
In het najaar van 2021 volgt 
een nieuwe loting.

Beheer en onderhoud in/om KDS
Al is het stil rondom KDS, er is 
wel veel activiteit als het gaat 
om beheer en onderhoud. Dan 
is er altijd iets te doen. KDS 

heeft een commissie Beheer 
& Onderhoud die bestaat uit 
vier leden: René Oosterwijk, 
Jan Kommerkamp, Gerard 
Gerritsen en Theo de Brouwer. 
Ze vinden het vast niet nodig 
dat ik hier schrijf dat zij het 
bestuur bijna helemaal ‘ont- 
zorgen’  als het gaat om het 
beheer en onderhoud.  
Vanuit het bestuur sluit ik 
aan bij de vergaderingen. We 
vergaderen vier keer per jaar, 
waarvan vorig jaar drie keer 
online. We hebben een vaste 
agenda. Afspraak is afspraak 
als het gaat om de actielijst 
en we kunnen echt rekenen 
op elkaar. Hierbij een klein 
inkijkje in de activiteiten van 
de commissie in 2021.
We hebben de brandweer 
uitgenodigd om mee te kijken 
in het gebouw. Dan kom je al 
snel op een aantal actiepun-
ten: bordjes verwijderen, een 

haakje weghalen, een nood-
plan maken en veel, heel veel 
informatie aandragen bij de 
gemeente. Maar het is gelukt! 
We zijn door alle keuringen 
gekomen en het gebouw is 
veilig.
 
Keuringen
Het beheer wordt onder 
andere uitgevoerd met behulp 
van checklisten. Denk dan 
aan het functioneren van de 
alarminstallatie,  maar ook de 
controle van de brandblussers 
en legionella. De legionella 
ging even niet helemaal goed, 
er werd een lichte besmetting 
geconstateerd. Twee commis-
sieleden hebben zelf het euvel 
gevonden en verholpen.
 In de sportzaal en fitness 
ruimte worden ook jaarlijks 
keuringen gedaan, zo ook 
in 2021. De noodverlichting 
moest worden aangepast en 

de toestellen moesten worden 
gekeurd. Dat er technische 
mannen in de commissie 
zitten is geweldig: een aantal 
reparaties konden door hen 
worden gedaan.
En dan tot slot: er is een baby- 
aankleedkussen geplaatst in 
de invaliden-toiletruimte, er is 
een automatische deuropener 
geplaatst op de voordeur, in de 
vergaderruimtes en de 
Huskamer zijn ledlampen 
geplaatst en we hebben het 
sleutelbeheer opnieuw doorge-
licht. En dan zijn nog niet eens 
alle acties vanwege corona 
genoemd. 

De conclusie is dat de 
commissieleden er alles aan 
doen om het gebouw in goede 
staat te houden. En nu maar 
hopen dat het snel weer in 
gebruik genomen kan worden.
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raen
• ‘n raen: een rare
• raderen
rakkerd
• lichaam 

Sloerig in de rakkerd: zich ziek voelen
rap en roet
• Jan Rap en zijn maat
rechdag hoalen, heuld rechdag, rechdag ehoalen
• de orde herstellen
rechtervoort 
• tegenwoordig
rèèng
• regen
refelen, refelen, erefeld
• draadjes van boontjes halen
reppelen, reppelen, ereppeld
• donderjagen
• beklimmen van soortgenoten door tochtige koe
reusies
• roosjes
 Reusies maeken: het gebruik om samen met 

de buren papieren roosjes te maken voor een 
ereboog voor een huwelijk

richter
• het meest rechtstreeks, korter van afstand
riezebessem
• bezem gemaakt van berketakjes met enkele 

bremtakjes
rikke
• slaapplaats voor kippen
 Doar hebt wè meer haenties ekreid die ’s maens 

dood onder ’t rikke laang: je moet niet te vroeg 
juichen

ritse
• rij, sliert
 Ritsels in de hoed: gekke kuren
rondköttelen, köttelen rond, rond ekötteld
• ronddrentelen
roppe, roppe, eropt
• trekken, rukken, ruw afplukken
rullegie
• rolletje

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 S?
Mail de redactie: deletter@lettele.nl

Jaarrekening
We werken momenteel aan 
de jaarrekening. Die ziet er 
natuurlijk niet zo fraai uit, 
maar door allerlei maatre-
gelen is er ook voor KDS 
financiële ondersteuning. Die 
lijkt nu ook van de gemeente 
te gaan komen en niet alleen 
voor KDS. Daar kunnen we 
dus blij mee zijn en we blijven 
daarover met de gebruikers in 
contact.

Opnieuw de schoonmaak
Op dit moment is er natuurlijk 
niet veel schoon te maken, 
maar Everlien helpt ons door 
deze coronatijd heen. Maar 
daarna gaat ze ons verlaten. 
Everlien heeft een andere 
baan gevonden, waarbij ze 
meer met mensen kan werken. 
Dat vinden we natuurlijk héél 
erg jammer, maar gunnen 
haar ook haar droombaan. 

De heks van Lettele

Al eerder berichtten we dat de 
Heks van Lettele weer gezien 
is. Ze vloog op haar elektrische 
bezem door het zwerk van het 
Spil-speelbos en boven het 
oude schooltje aan de Oerdijk. 
Vermoedelijk houdt zij de om-
geving in de gaten want ook zij 
heeft ongetwijfeld vernomen 
dat er een werkgroep doende 
is om een heuse Heks-van-Let-
tele-speurtocht uit te zetten 
in het stuk Oostermaet tussen 
het speelbos en het oude 
schooltje. 
De heks van Lettele wordt 
onrustig van al die activiteit. 

We kijken nu naar een nieuwe 
invulling, maar die gaat pas 
in als corona voorbij is. Dat 
scheelt ons ook enorm in de 
kosten. 
Maar we zoeken dus schoon-
makers! Dat doen we natuur-
lijk op de traditionele manier 
via een vacature, maar het 
kan ook anders. Misschien 
heb jij de gouden tip of zijn er 
verenigingen die wel een centje 
bij willen verdienen en samen 
een deel van de schoonmaak 
op willen pakken. Of ben je een 
student die bij wil verdienen? 
Wij staan overal voor open. En 
Everlien zegt: ‘Je kunt je eigen 
werk indelen en je hebt veel 
vrijheid, een leuke baan dus!’
Dus weet je iemand, lijkt het 
jou leuk of heb je een idee: 
vraag dan de vacaturebeschrij-
ving op of stuur ons je idee via 
info@kulturhusdespil.nl

Ze had gehoopt haar oude dag 
in rust te kunnen slijten op de 
zolder van de school en nooit 
meer herinnerd te worden aan 
haar avonturen met Pier de Ro-
ver die begraven ligt onder het 
Stenen Kruis bij de Eikelhof. 
God hebbe zijn ziel, of was het 
de duivel? De heks heeft een 
hekel aan de volwassenen die 
40 kilometer fietsen tussen 
Deventer en Lettele en zo het 
pijnlijke verhaal weer oprake-
len. En ook aan kinderen die 
door het bos zwerven om zich 
door een opdrachten-app te 
bekwamen in heksenstreken.

Als je meer 
wil weten van 
de fietsroute 
‘De Heks van 
Lettele’ en de 
kinderspeur-
tocht, hou dan 
de volgende 
De Letter in de 
gaten...
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Er zijn geen agenda-items. Want door de corona ligt alles 

zo goed als stil. Alle reden om een inspiratie-pagina te 

maken. 

Wat is het mooi in de Oostermaat. Wat is het toch een 

geluk dat we zo de deur uit kunnen lopen, het bos in. De 

dikke laag opgewaaide sneeuw maakt dat je soms moet 

ploeteren om vooruit te komen en dat je laarzen vol lopen. 

Rode wangen en een koude neus maken het allemaal goed. 

COLOFON    
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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


