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Waar komt de nieuwbouw van de basisschool?
De toekomst van kerk-zijn in Lettele

Sporten: we mogen weer!
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De handbal organiseerde een spelletjesdag, als alternatief voor het handbalkamp dat ook dit jaar niet door kon gaan. Er werd met zichtbaar veel plezier gesport en gespeeld.

Lettele is echt wel blij met de komst van een 
nieuw gebouw voor de basisschool. Maar er zijn 
ook zorgen.
Eerst maar eens waarom we blij zijn: een nieuw 
schoolgebouw betekent dat Lettele de komende 
20, 30 jaar de kinderen in het dorp zal kunnen 
houden. De meeste kinderen kunnen lopend 
of met de fiets naar school gebracht worden. 
De school (het schoolplein) is een broedplaats 
voor sociale contacten. Ouders leren elkaar 
kennen en als vanzelf trekken zij elkaar mee in 
de activiteiten die in Lettele voor de kinderen 
georganiseerd worden. Je kunt als ouder (bijna) 
niet achterblijven. Dat is goed voor de kinderen, 
goed voor Lettele en ook voor de ouders zelf: 
het is dé manier om ingeburgerd te raken, als 
je al niet ingeburgerd was omdat je zelf bent 
opgegroeid in Lettele. Op die manier vullen ook 
de vele (vrijwilligers)activiteiten voor tieners en 
volwassenen zich vanzelf en blijft Lettele een 
levendige en bruisende gemeenschap.

Maar dan de zorgen: waar komt de school te 
staan en hoe gaat die eruit zien? Wordt het een 
kale blokkendoos, zonder kraak of smaak? En 
als de school bij De Spil komt, zoals wel wordt 
geopperd, blijft er dan wat over van het ‘groene 
hart’ van Lettele, van de levendigheid en de reu-
ring die kinderen met zich meebrengen? Het is 
goed deze zorgen bij de beslissers ten gehore te 
brengen, dan kunnen ze zich er rekenschap van 
geven wat de school betekent voor het dorp. 
Voor de duidelijkheid: de beslissing wordt – 
gehoord hebbende de wensen uit het dorp (het 
belang van het Dorpsplan!) en in onderling 
overleg  – genomen door de gemeente Deventer 
en Stichting Mijnplein, de koepelorganisatie van 
Sancta Maria. Daar heeft het dorp Lettele geen 
doorslaggevende stem in. Ondertussen wordt 
ons verzekerd dat alle mogelijkheden nog open 
liggen en bestudeerd worden (en dat het dus 
geen keuze is tussen óf de bestaande locatie óf 
De Spil).

We zullen moeten afwachten en zeker onze stem 
laten horen, wat ook in deze De Letter gebeurt. 
Ondertussen kunnen we ons ook eens oriënteren 
op welke mogelijkheden nieuwbouw biedt. Er 
worden in Nederland zulke mooie schoolgebou-
wen gebouwd, al dan niet in samenwerking met 
sport en kinderopvang en met meer ruimte voor 
culturele activiteiten.

Namens de redactie,
Wilma Schepers

Een nieuwe school voor 
Lettele
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Basisschool Sancta Maria is te groot voor het aantal leerlingen dat 

in Lettele naar school gaat. Bovendien is het huidige schoolgebouw 

nodig aan vervanging toe. De gemeente Deventer is bereid om flink 

te investeren voor vervangende nieuwbouw. Maar de belangrijkste 

vraag is: waar moet de nieuwe school komen? 

De school is belangrijk in het dorpsplan

Ontdekkend en onder-
zoekend leren op de 
nieuwe basisschool 

DOOR MILOU OOSTERWIJK Mogelijke locaties die genoemd worden voor de 
nieuwe school zijn herbouw op de huidige plek 
of herbouw in aansluiting op De Spil. Om tot 
een weloverwogen keuze te komen, hebben alle 
inwoners van Lettele de mogelijkheid gehad 
om mee te denken over de voor- en nadelen van 
beide locatievoorzieningen én over de meer-
waarde van de school. Woensdag 2 juni was er 
een zoommeeting waar de school de plannen 
toelichtte en de inwoners vragen konden stel-

len. Er waren meer dan 60 Lettelenaren ‘aan-
wezig’. Stichting MijnPlein zette een enquête 
klaar op Lettele.nl en hoopt dat veel inwoners 
deze hebben ingevuld en nieuwe ideeën of sug-
gesties hebben aangedragen die ze straks mee 
kunnen nemen in hun besluit.

Leerlingenaantal
Los van de locatie wordt eerst in kaart gebracht 
hoeveel ruimte er voor het onderwijs nodig is. 
De grootte van de school is afhankelijk van het 

aantal leerlingen. Aan de hand van een vast-
gesteld woonprogramma wordt een 15-jaren-
prognose van het aantal leerlingen gemaakt. 
In Lettele spreken we dan over 100 leerlingen, 
wat gelijkstaat aan een school ter grootte van 
700 m2. De prognoses zijn dat het aantal leer-
lingen redelijk stabiel blijft, maar er moet re-
kening gehouden worden met het feit dat je 
verder kunt uitbreiden of afschalen als het 
noodzakelijk is.

Kwaliteitskader huisvesting
Gemeente Deventer is verantwoordelijk voor 
de huisvesting van scholen. De belangrijkste 
eis is puur functioneel, het gebouw moet vol-
doende ruimte voor goed onderwijs bieden. In 
en rondom de school staat kindvriendelijkheid 
centraal, met wensen voor een groot speelplein 
in een groene omgeving. Daarnaast moet de 
school lopend, per fiets en met de auto goed 
bereikbaar zijn en moet er voldoende fietsen-
stalling en/of parkeergelegenheid zijn. Andere 
punten die meegenomen worden in de overwe-
ging zijn het efficiënt gebruik kunnen maken 
van de ruimtes, het zorgen voor voldoende 
opbergruimte en de aanwezigheid van diverse 
faciliteiten in de school. Hiervoor is het kwali-
teitskader onderwijshuisvesting leidend.

‘Ook andere locaties worden 
nog onderzocht.’



   NUMMER 6 • JUNI 2021 •  • 5

Verschuiving onderwijs
De laatste jaren is het lesgeven onderwijsinhoude-
lijk veranderd. De leerkrachten van Sancta Maria 
stimuleren het ontdekkend en onderzoekend leren 
en richten zich niet meer alleen op het klassikaal 
lesgeven. Het leren komt steeds meer vanuit de 
kinderen zelf en het leren komt ook steeds meer 
met elkaar. Het nieuw te bouwen gebouw zal straks 
moeten passen bij de visie van het schoolbestuur: 
dat het uitdagend is en dat kinderen zich vrij kun-
nen bewegen. Want als een kind zich prettig voelt, 
komt het leren vanzelf wel. 

SPOC
Een andere verandering is dat de school steeds 
meer als maatschappelijk vastgoed wordt gezien. 
Dat zou een van de redenen kunnen zijn om voor 
een school bij De Spil te kiezen, zodat het gebouw 
ook buiten de schooluren ingezet kan worden. De 
school zou dan nog meer ten dienste komen van 
het dorp en het verhuren van ruimtes gaat in goed 
partnerschap. Sport, onderwijs en cultuur (SPOC) 
zijn dan allemaal onder één dak te vinden, dit geeft 
kinderen de mogelijkheid om van, met en door 
sport en cultuur te leren. 

Pedagogisch klimaat
Een ander aspect dat meespeelt in de locatiekeuze 
is het pedagogisch samengaan van onderwijs en 
kinderopvang. Door beide partijen is de nadruk-
kelijke wens uitgesproken om school en kinderop-
vang in één gebouw te houden. De kinderopvang 
heeft goed contact met de onderbouw, als de kin-
deren naar groep 1 gaan moeten ze één deur verder. 

Bijkomend voordeel is dat het leerlingenaantal op 
de basisschool ook beter gewaarborgd blijft. Het 
pedagogisch klimaat loopt zo van kinderopvang 
tot en met het moment dat kinderen van school 
gaan, waardoor kinderen van 0 tot 12 jaar gevolgd 
kunnen worden. 

Dorpsplan
Onder begeleiding van Stimuland werkt Plaatse-
lijk Belang aan de actualisatie van het dorpsplan. 
Het dorpsplan richt zich op de leefbaarheid van 
het dorp en daar is de basisschool onderdeel van, 
terwijl de school op zijn beurt wel een belangrijk 
deel vormt van alle thema’s in het dorpsplan. Zo 
biedt de huidige locatie van de school samen met 
de kerk, de parkeerplaats en het schoolplein moge-
lijkheden om een dorpscentrum te behouden. Aan 
de andere kant zijn er mogelijkheden voor woning-
bouw of een woonzorgcombinatie op de huidige 
plek van de school. 

Hoe nu verder?
Eind juni worden de uitkomsten van de enquête te-
ruggekoppeld aan de school. Na de zomervakantie 
komt Stimuland terug bij de inwoners van Lettele 
met het totale dorpsplan, waarin ook de keuze van 
de school wordt meegenomen. Dan wordt opnieuw 
een mogelijkheid geboden om van gedachten te 
wisselen. Uiteindelijk volgt een voorgenomen be-
sluit van Mijn Plein om met de locatiekeuze naar 
de gemeente te gaan. Wat het definitieve besluit 
ook zal zijn, Lettele krijgt een unieke kans om een 
nieuwe school te bouwen waar we weer tientallen 
jaren plezier van kunnen hebben.

Basisschool 
Sancta Maria in 
het centrum van 

het dorp
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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

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

info@ervedepoll.nl
www.ervedepoll.nl
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Locatiekeuze basisschool Sancta Maria 

Onderzoek alles, maar 
behoud het goede

Victor Munster maakt gebruik van de uitnodiging van de redac-

tie om in een ingezonden brief te laten weten hoe hij staat in de 

‘schooldiscussie’. Een uitnodiging die geldt voor alle Lettelenaren 

die mee willen denken over wat van belang is voor Lettele.

Hoera, de kinderen van Lettele krijgen 
een nieuwe school en zijn daarmee weer 
voor 50 jaar onder de pannen. Ik ben blij 
dat hiermee een belangrijke voorziening 
voor het dorp behouden blijft. De vraag 
aan de inwoners van Lettele is nu: welke 
locatie is het meest geschikt voor deze 
vervangende nieuwbouw? Deze vraag 
werd onlangs in een online bijeenkomst 
gesteld door bestuurder Bart de Grunt 
van Mijn Plein, de koepelorganisatie 
van onze basisschool Sancta Maria, en 
de schooldirecteur Karin van Beurden. 
Als betrokken dorpsbewoner geef ik 
graag gehoor aan hun oproep om argu-
menten aan te dragen voor een zorgvul-
dige besluitvorming. Door het invullen 
van de enquête zullen ook anderen niet 
nalaten dit te doen.

Vooruit denken
Eenvoudig is het niet om voor zo’n lan-
ge periode vooruit te denken. Wat heb-
ben kinderen nodig, wat is een prettige 
werkomgeving voor leerkrachten en 
hoe behoudt Lettele een aantrekkelijk 
dorpscentrum? Dat zijn de vragen die ik 
mijzelf stel. 
Ik kom tot de volgende overwegingen:
•  Het gebied met kerk, school, pastorie 

en begraafplaats inclusief de aanwe-
zige beplanting is aangewezen als be-
schermd dorpsgezicht. Nieuwbouw 
op de huidige locatie moet hierbij 
passend zijn. Door te kiezen voor de 
huidige locatie ben je verzekerd van 
een fraai gebouw in het groen. Een 
keuze voor De Spil staat garant voor 
een ‘blokkendoos’. 

•  Het verplaatsen van de basisschool 
naar de rand van het dorp heeft gevol-
gen voor het centrum. Het karakter 
van Lettele verandert erdoor. De kans 
is reëel dat er stenen en auto’s voor 
terugkomen. Daarentegen biedt een 
kleiner gebouw op de huidige locatie 
kansen voor de realisatie van een echt 
dorpsplein waardoor het dorpscen-
trum juist extra aan betekenis wint.  

•  Bij verplaatsing naar De Spil kan ge-
bruikgemaakt worden van elkaars 
faciliteiten en ruimten. Vanwege ef-
ficiency biedt dit zonder meer voor-
delen. Hierin schuilt echter ook een 
gevaar. Gemaakte afspraken moeten 
worden nagekomen. Dit geeft geheid 
gedoe! Krijgen kinderen inderdaad de 
beloofde vrijheid of lopen ze het risi-
co om met enige regelmaat van het 
sportveld te worden weggejaagd? Ik 
voorzie de nodige meters Heras hek-
werk. 

•  ‘It takes a village to raise a child’, is 
een oud Afrikaans gezegde. Opvoe-
den doe je met elkaar, ouders, school 
en dorpsbewoners. Door kinderen te 
spreiden (school, sport, cultuur) blij-
ven ze zichtbaar wat de leefbaarheid 
van het dorp ten goede komt. 

•  De huidige locatie is kindvriende-
lijk, veilig, groen en vormt een prima 
werkplek voor onderwijzers. En de 
samenwerking met de kinderopvang 
kan ook bij deze keuze gewoon gecon-
tinueerd worden. Kortom: behoud het 
goede!

Destijds op de lagere school is mij ge-
leerd bij twijfel niet over te steken. Die 
wijsheid zou ik Bart en Karin mee willen 
geven bij de totstandkoming van hun 
besluit.  

DOOR VICTOR MUNSTER

De kinderen op speelplaats van basis-
school Sancta Maria zijn vertrouwd met 
Super Lettele.
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De V1-lanceerplaats aan de Oerdijk is opgeknapt. Het is nu weer een mooie en goed toegan-

kelijke herdenkingsplaats geworden. De grote witte bollen wekken de belangstelling van 

veel voorbijgangers. 

Dorpsarchief

V1-lanceerbaan aan de 
Oerdijk vernieuwd

opgeblazen lanceerbaan.
Na 1945 waren de mensen blij na de bevrijding 
en druk met de wederopbouw. De  lanceerlo-
catie raakte zoetjesaan overwoekerd door het 
struikgewas. De mensen  wilden er ook niet aan 
herinnerd worden. Pas jaren later stuitte men 
bij boswerkzaamheden  op de betonnen poeren 
die waren blijven liggen. De herinneringen kwa-
men boven en de locatie kwam weer enigszins in 
beeld. 

Herdenken
Onder de bevolking begon steeds meer het besef 
te groeien dat het goed zou zijn om de  bevrijding 
en daarmee ook de vrijheid te herdenken en te 
vieren. Het 8ste lustrum, 40 jaar na de oorlog, 
was voor de gemeente Diepenveen aanleiding 
om de herdenking van de bevrijding onder de 
aandacht te brengen en daar geld voor uit te 
trekken. Alle organisaties in de gemeente wer-
den aangeschreven. In Lettele is overleg geweest 
met de verenigingen. Op die bijeenkomst  werd 
het idee geopperd om een monument te creëren. 
Over de locatie van het monument werd nog na-
gedacht. De V1-locatie was een optie. Het dorp 
zelf was eveneens een optie omdat de drie ge-
sneuvelde  bevrijders hier tijdelijk waren begra-
ven. In april 1985 kwam de Canadees R. Seymour, 
vriend van de gesneuvelde Michlosky, naar Let-
tele. Soldaat Steve Michlosky werd tijdelijk be-
graven in de tuin van de familie Roesink.
Seymour overhandigde een gedenkschildje aan 
Grade Roesink met de vraag om het een goede 

Aan de Oerdijk tussen Lettele en Okkenbroek – 
op Lanceerplaats V1 Nr 519, 1944-1945 – bevin-
den zich de restanten van een van de V1-lanceer-
banen die de Duitsers aan het eind van de oorlog 
aanlegden. Met de V1-raketten probeerden de 
Duitsers de havens van het al bevrijde Antwer-
pen te raken om daarmee de aanvoer van mate-
rialen en goederen voor de geallieerden te be-
lemmeren. In een eerdere De Letter heb ik al de 
gevaren van de V1 beschreven. Ik wil nu ingaan 
op de geschiedenis van de locatie en over de re-
cente opknapbeurt van de herdenkingsplaats.

Opgeblazen
Op 29 mrt 1945, tien dagen voor de bevrijding, 
bliezen de Duitsers zelf de baan op en konden 
de omwonenden weer terug naar hun gehavende 
woning of boerderij.

Waar het oude ijzer van de opgeblazen lanceer-
baan is gebleven weet niemand. Het meest voor 
de hand liggend is dat gebruikers of handelaren 
het hebben meegenomen, er was in die tijd im-
mers aan van alles een tekort. Tijdens het werk 
vonden we nog  verwrongen stukken ijzer van de 

DOOR HENK HAVERKAMP

‘Langzaam ontstond het 
plan voor herinrichting 
van het gebied rondom de 
lanceerbaan.’
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plaats te geven in Lettele. Dit was een aanlei-
ding om te kiezen voor een monument in het 
dorp. Een deel van de betonnen poeren van de 
V1 locatie werd gebruikt in het monument. Plaat-
selijk Belang coördineerde  de uitvoering, Henk 
Obdeijn speelde hierin een belangrijke rol.

Herinrichting
Toch ontstond langzaam het plan voor herinrich-
ting van het gebied rondom de lanceerbaan. Voor-
trekkers waren Henk Obdeijn en Herman Meije-
rink, beiden bestuursleden bij het Dorpsarchief 
Lettele. Het initiatief werd opgenomen in het 
dorpenplan 2001 en er werd in 2005 subsidie ver-
leend door de wijkaanpak van de Gemeente De-
venter. Andere fondsen werden aangeschreven en 
er was een goede samenwerking met de Stichting 
IJssellandschap. Het was een lang proces maar in 
2005, 60 jaar na de bevrijding, was het plan gerea-
liseerd. Er kwamen twee bankjes voor bezoekers 
en een mooi informatiebord. De zorg van het on-
derhoud wordt nog steeds door het Dorpsarchief 
gedaan.

Groot onderhoud
Na 15 jaar was de locatie toe aan groot onderhoud. 
Het Dorpsarchief heeft wederom in samenwer-
king met de Stichting IJssellandschap een plan 
opgesteld en via fondsenwerving de benodigde 
gelden bij elkaar gesprokkeld. Begin maart van 
dit jaar waren de voorbereidingen rond en konden 
we starten met de planning van de uitvoer. Zoals 
altijd bij dit soort projecten, kun je die alleen reali-
seren met de hulp van vele vrijwilligers uit Lettele 
en Okkenbroek. Eind april 2020 konden we begin-
nen met de sloop en het opruimen van het oude 
raamwerk en het verplaatsen van het informa-
tiebord. De vervolgwerkzaamheden konden we 
in snel tempo uitvoeren en algauw was het grote 
werk klaar. 
Het informatiebord en ook de bankjes worden 
vervaardigd in de stijl van IJssellandschap, zoals 
we die in de hele Oostermaat zien. Op het infor-
matiebord komt de al bestaande tekst te staan 
met als aanvulling de functie van de twee witte 
ballen.
De V1-locatie ligt aan een mooie toeristische route 
en is goed zichtbaar vanaf het fietspad. De wit-
te ballen blijken goede blikvangers te zijn: heel 
veel fietsers en wandelaars, die overal vandaan 
komen, stoppen er. Dit wordt door verschillende 
dorpsbewoners verteld. 

De witte bollen die op de V1-lanceerplaats in Lettele te zien zijn, 
zijn onderdelen van een V1 raket. Deze bollen bevatten vloeibare 
lucht, die onder kracht lucht bij de kerosine  in de straalmotor 
mengden. Zo ontstond een grotere voortstuwingskracht.

Op deze plaats wil het Dorpsarchief alle 
vrijwilligers die hebben bijgedragen aan het 
opknappen van de V1-locatie aan de Oerdijk 
hartelijk danken.

Zo was het.

Aan het werk.

Het eindresultaat.
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Welkom bij
Autovakmeester

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

�������������	
�	�
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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:
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Het is zo ver, ze mogen weer, de kinderen: buiten samen 
sporten.
De Letter ging kijken bij het dagje pret op Koningsdag, georga-
niseerd door de tennisvereniging, bij de spelletjesdag van de 
handbal en de eerste wedstrijd van J8 tegen Sallandria.
Het plezier spatte ervan af!

Weer samen sporten!
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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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Met de zomervakantie voor de deur willen we jullie laten weten 
dat niet alle vrijwilligers tegelijk op vakantie gaan. Dus als je 
ergens hulp bij nodig hebt, schroom niet en laat het ons weten! 
Ook in deze periode is ons vrijwilligersknooppunt op maandag tot 
en met vrijdag te bereiken van 09:30 uur tot 12:00 uur. Buiten deze 
tijden kun je een bericht via sms of whatsapp achterlaten op 0620 
153 581, of een mail sturen aan vrijwilligersknooppunt@lettele.nl. 
We zien jouw bericht dan de volgende dag.

Vrijwilligersknooppunt Lettele - Okkenbroek

Vrijwilligers zoeken we altijd!
Wij werken met een grote 
groep vrijwilligers. Als je zin 
hebt om eens iets voor een 
dorpsgenoot te doen, dan 
heten we je graag welkom. 
Je wordt opgenomen in onze 
whatsapp-groep waarin we de 
aanvragen van onze mede-
-dorpsbewoners anoniem 
melden. Je bent tot niets 
verplicht maar de ervaring 
leert dat er met een grote groep 
altijd wel iemand beschikbaar 
en bereid is om de ‘klus te 
klaren’. Dit kan bijvoorbeeld 
gaan om het schoffelen van 
de tuin, een lamp ophangen of 
een keertje meerijden naar het 
ziekenhuis. Wat voor jou een 
kleine investering is, kan aan 
de kant van de ontvanger een 
groot verschil maken! 

Nieuwe coördinator
Ursela Disselhorst wordt de 
nieuwe coördinator van het 
vrijwilligersknooppunt.
Maria en Hanneke hadden 
al eerder aangegeven dat zij 
hun coördinerende taken 
graag doorgeven aan iemand 
anders. Ursela wordt achter de 
schermen al ingewerkt door 
Maria en Hanneke. Zij zal na 
de zomervakantie de nieuwe 
coördinator van het vrijwilli-
gersknooppunt zijn namens 
Lettele. (Okkenbroek heeft ook 
een coördinator: Paul Dissel-
horst. Voor de nieuwsgierigen 
onder ons: Ursela en Paul zijn 
verre familie van elkaar want 
hun vaders waren neven.)
Ursela is straks vooral een 
vraagbaak en steun en 
toeverlaat voor de telefoon-

Cadeau van onze huisartsen

Het vrijwilligersknooppunt 
werd dit voorjaar verrast met 
een bericht van de Huisart-
senpraktijken Apenhuizen 
en Overbeek-Noordijk uit 
Bathmen. Deze huisartsen-
praktijken wilden een deel van 
hun zorgbonus schenken aan 
vrijwilligersorganisaties in 
Lettele die zich hebben ingezet 
tijdens de coronacrisis door te 
zorgen voor anderen. Huis-
arts Penninga gaf aan dat ze 
uiteraard zelf heel druk geweest 
zijn tijdens de crisis, maar dat 
ze zich realiseerden dat ook veel 
anderen zich vrijwillig hebben 

ingezet voor de medemens. En 
deze vrijwilligers komen niet in 
aanmerking voor de zorgbonus. 
Dat gaf de huisartsen het gevoel 
de zorgbonus te willen delen 
met vrijwilligersorganisaties 
in en rond Bathmen. Zo ook 
in Lettele. De Zonnebloem, 
Ontmoeten in Eigen Dorp (de 
dagbesteding) en Samen Eten 
mochten samen 750,- euro 
besteden aan materialen: 
Er is goed overleg geweest en 
de volgende materialen zijn 
aangeschaft: 
•  voor Samen Eten twee warm-  

houdbakken met extra schalen;

•  voor de Zonnebloem twee 
draaikussens voor in en uit 
de auto te stappen;

•  voor de dagbesteding zijn er 
verschillende spellen aan-
geschaft die al langer op de 
wensenlijst stonden. Onder 
andere de Max geheugentrai-
ner, verschillende spreek-
woorden-spellen, blikjes met 
Blik op vroeger, een magne-
tisch Mens-erger-je-niet-spel, 
een jeu-de-boule-spel voor op 
tafel, kleurentorentjes, een 
basketbalnet, enzovoort;

De afspraak is dat andere 
Lettelse verenigingen de 
spullen ook kunnen gebruiken. 

De materialen zijn daarmee 
beschikbaar voor heel veel 
Lettelenaren. 
Na aanschaf van bovenstaande 
materialen was er nog een klein 
beetje geld over. Dit gaat Samen 
Eten gebruiken om voorraden 
zoals zout, specerijen, kruiden 
en maggi opnieuw aan te vullen. 
We zijn uiteraard de huisartsen 
heel dankbaar voor de gift en 
we zijn blij dat de Zonnebloem, 
Ontmoeten in Eigen Dorp en 
Samen Eten mooie materialen 
aan hebben kunnen schaffen 
om met nog meer plezier te 
kunnen zorgen voor elkaar.

coördinatoren, maar ook een 
aanspreekpunt voor organisa-
ties die contact willen leggen 
met het vrijwilligersknooppunt. 
Ursela staat altijd open voor 
suggesties en ideeën , dus heb 
je een mooi idee, laat het Ursela 
weten! Je kunt haar bereiken 
op T: 0644 906 002 of E: ursela.
disselhorst@gmail.com. 
Maria en Hanneke zijn heel erg 
blij met Ursela als nieuwe co-
ordinator en wensen haar heel 
veel plezier met haar coördine-
rende taken.

Duofiets
Omdat de Coronamaatregelen 
steeds meer mogelijk maken, 
willen we jullie nog eens extra 
wijzen op onze duofiets. Met 
het zonnetje in het gezicht 
kan een ritje op een duofiets 
aanvoelen als een dag vakantie! 
Dus heb je zin om te fietsen, 
laat het ons weten dan staat 
de duofiets voor je klaar! Op 
de website lettele.nl/vrijwil-
ligersknooppunt vind je meer 
informatie over het gebruik van 
de duofiets. 

Lettelse vrijwilligersorganisaties verrast met deel van zorgbonus 

Ursela Disselhorst, de 
nieuwe coördinator 

van het vrijwilligers-
knooppunt, samen met 
Gerrit Daggenvoorden 

op de duofiets.
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Na weer een droge zomer was het weiland – gezien door 
de ogen van een boer – toch wel heel slecht geworden. De 
keuze werd gemaakt om de anderhalve hectare, gelegen 
tegen het Oostermaet, opnieuw met graszaad in te zaaien. 
Daarom werd er eerst gecultiveerd, daarna geploegd, een 
beetje mest verwerkt en tot slot graszaad gezaaid. 
Toen het gras opkwam, kwam er nog een klein regenbuitje 
en met de regen een ware invasie van buizerds. Nu zien we 
het hele jaar in de bossen en weilanden rondom ons huis 
wel buizerds. Dat is (in tegenstelling tot vroeger) niet heel 
bijzonder. Wel bijzonder was het dat alle buizerds uit de 
buurt, en een aantal doortrekkers, zich met z’n allen op ons 
land stortten. We zagen buizerds in allerlei kleurvariaties, 
van heel wit tot heel donker bruin. Wat was het toch dat hen 
zo aantrok?

Hans Kleine Koerkamp fietst vrijwel dagelijks langs het 
weiland, op weg naar zijn werk. Hij had de vogels natuurlijk 
ook gespot. Hij plaatste een tentje op het pad langs het land 
en legde als lokmiddel een dode haas in het opkomende 
gras. Hij plaatste er een paar palen bij waar de buizerds 
op konden zitten (per slot van rekening zie je ze langs de 
weilanden altijd vanaf een paal naar voedsel speuren). Toen 
begon het wachten. 
Op 14 april zat Hans van 9.00 tot 15.00 uur in het tentje. Wat 
een geduld! Zijn geduld werd beloond. Hans heeft, zoals je 
kunt zien, prachtige opnamen gemaakt. Op een gegeven 

14 buizerds op anderhalve hectare                                                                             
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moment zaten er maar liefst 14 buizerds tegelijk op die 
anderhalve hectare. 
Als je denkt dat ze voor de dode haas kwamen, heb je het 
mis. Ook van de palen hebben ze geen gebruikgemaakt. 
De buizerds bleven op de grond. Ze speurden de bodem af 
op zoek naar eten: stilstaan, kijken, vlug een paar passen 
lopen, hap. 
Hap wat? Een emelt, de larve van de langpootmug. Blijk-
baar vonden ze die lekkerder, of voedzamer, dan de dode 
haas.

Hans had op 14 april zonder meer veel geluk met het aantal 
van 14. Daarna nam het aantal buizerds weer af. Er zitten 
zeker nog elke dag een stuk of vier buizerds. Ze komen uit 
het dichtstbijzijnde bos. Hopelijk eten ze de laatste emelten 
ook nog even op. Dan kan er, met op tijd regen, weer een 
mooi grasland voor onze pinken groeien.

TEKST: ELLY MEULEMAN

FOTO’S: HANS KLEINE KOERKAMP
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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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Hoopvolle afsluiting van bijzonder seizoen!
Samen hebben we corona er bijna onder 
gekregen. Door ons goed aan de regels te 
houden en door massale vaccinatie. Na de 
versoepeling op 5 juni hopen we dat er op 
30 juni nog meer versoepelingen afgekon-
digd zullen worden. Bij het schrijven van 
deze bijdrage voor De Letter was dat nog 
niet helemaal zeker. 

Herstart seizoen
We hebben dit seizoen slechts enkele 
wedstrijden gespeeld, tot half oktober. 
Vervolgens duurde het lang voordat er 
weer getraind mocht worden en dan met de 
nodige beperkingen vooral voor senioren 
en voor 27-plussers. Gelukkig zijn die 
beperkingen opgeheven en mag er volop 
getraind worden. Onze jeugdspelers t/m 17 
jaar mogen nog een paar vriendschappelij-
ke wedstrijden spelen tegen teams uit de 
buurt in de zogenoemde Regio Cup. Helaas 
is dat voor de senioren niet weggelegd. Zij 
mogen tot einde van het seizoen (eind juni) 
alleen maar trainingspartijtjes onderling 
spelen. Maar ook dat voelt fijn!

Afsluiting seizoen voor jeugd en senioren
Op woensdag 30 juni gaan we het seizoen 
bij de jeugd toch nog feestelijk afsluiten 
met een paar erg leuke activiteiten. Zoals 
het er nu uitziet, helaas nog zonder ouders 
en andere supporters en belangstellenden 
langs de lijn. Wie weet komen er toch nog 
wat meer versoepelingen tegen eind van de 
maand juni. 
Onze senioren hebben inmiddels samen 
met de spelers van 18 jaar en ouder (JO19) 
in een onderling toernooitje het seizoen 
afgesloten op zondag 20 juni. Een mooi 
moment om afscheid te nemen van Dirk 
Beldman. Dirk is gedurende vier seizoenen 
onze trainer/coach geweest van de selectie. 
Dirk wordt assistent trainer van de selectie 
van SV Schalkhaar, een mooie club en een 
mooie job. Dirk en vv Lettele pasten de 
afgelopen seizoenen perfect bij elkaar. Dirk 
heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan 
de goede sfeer in de vereniging. Plezier en 
prestatie waren bij hem in goed evenwicht 
en dat merkte je aan alles binnen de vereni-
ging. Maar aan alle goede dingen komt toch 
een keer een eind, dus scheiden zich nu 
onze wegen. Heel hartelijk dank voor jouw 
wijze van werken in Lettele!

Zijn opvolger, Jan Willem van Schooten, 
is inmiddels begonnen met zijn kennisma-
king met onze vereniging en onze spelers. 
Hij heeft bij ons inmiddels al een paar 
trainingen verzorgd. In een volgende Let-
ter zullen we Lettele nader met  hem laten 
kennismaken! 

Voorbereidingen nieuwe seizoen
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het 
nieuwe seizoen flink op streek. De teams 
bij jeugd en senioren zijn ingedeeld. Helaas 
zonder JO19 dit jaar want bijna alle spelers 
uit dit team gaan verder bij de senioren en 

worden dan ons derde elftal. Welkom bij de 
senioren, boys!
Er moet achter de schermen veel gebeuren 
om klaar te zijn voor het nieuwe seizoen. 
Behalve de indeling van de spelers, moeten 
er leiders, trainers, scheidsrechters, grens-
rechters bij elk team komen. Gelukkig  gaat 
bijna iedereen komend seizoen door, maar 
toch zijn er nog de nodige plekken als bege-
leider in te vullen. Een jaarlijks terugkeren-
de grote klus voor onze Jeugdcommissie  
en Technische Groep. 
De velden moeten in orde gemaakt, nieuwe 
ballen ingekocht, het gras kort gehou-

Gerard Huis in ‘t Veld en de nieuwe 
trainer/coach Jan Willem van Schooten 

ondertekenen het contract.
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den en gesproeid bij droog weer. Dat is 
continu werk voor onze terreincommissie 
en onderhoudsgroep. Overigens, heeft u 
onze nieuwe tweedehands trekker al zien 
rijden? De oude trekker ging te veel manke-
menten vertonen. 
De tenues moeten er weer tiptop uitzien 
en contracten met shirtsponsors en andere 
sponsoren worden verlengd door onze 
Sponsorcommissie. 
De Activiteitencommissie heeft inmiddels 
een EK-pool uitgezet terwijl ze alvast weer 
nadenken over activiteiten in het najaar. 
Onze Commissie van informatie maakt het 
digitale clubblad en verzorgt straks weer 
het programmaboekje bij wedstrijden van 
ons eerste elftal. 
En dan hebben we natuurlijk nog onze 
Huskamercommissie, die flink aan de bak 
moet om de bardiensten door onze senio-
renspelers en andere vrijwilligers ingevuld 
te krijgen. 
Onze beide wedstrijdsecretarissen worden 
vanaf augustus erg druk om alle geplande 
wedstrijden  en de juiste aanvangstijden te 
checken en waar nodig te corrigeren. 

Gelukkig
Als bestuur prijzen we ons bijzonder 
gelukkig met al deze commissies. Want 
zij verzorgen het dagelijks werk binnen 
de vereniging, zodat een ieder lekker kan 

trainen en voetballen. Zonder die commis-
sies zouden wij als bestuur niet ons werk 
kunnen doen. En laten we hierbij ook niet 
onze trainers vergeten die de afgelopen 
maanden – met alle beperkingen – toch 
hebben willen doortrainen! 
Gelukkig mochten de afgelopen weken de 
Huskamer, het terras, de kleedkamer en 
douches weer in gebruik genomen worden. 
Daar zijn met name onze senioren erg blij om. 

Gezocht: vrijwilligers!  
Ja zeker, er komt heel veel bij kijken om 
de voetbalvereniging goed draaiende te 
houden. 
Vele handen maken licht werk. Onze 
voetbalvereniging heeft rond 150 vrijwil-
ligers die er samen voor zorgen dat onze 
voetballende leden kunnen trainen en hun 
wedstrijden kunnen spelen. Toch is het 
zo dat op dit moment een aantal vrijwil-
ligers eigenlijk te veel werk verzetten. Zij 
doen dat met plezier, maar de belasting 
is te groot. Dus een betere verdeling over 
meer vrijwilligers  is nodig. Bovendien 
kunnen we vooral ook nieuwe vrijwilligers 
gebruiken. 
Wij zoeken vooral dringend vrijwilligers 
die regelmatig (of ‘in deeltijd’ in duo’s) op 
zaterdag of zondag ondersteuning willen 
bieden bij een jeugd- of seniorenteam als 
leider, grensrechter, scheidsrechter of 

spelleider (bij onze jongere spelers). Ook 
jeugdtrainers zijn van harte welkom. 
Enige voetbalkennis is mooi meegenomen 
maar is geen voorwaarde! Wil je graag 
bij een mooie vereniging horen met veel 
sociale contacten, aarzel dan niet! Vooral 
ouders van onze jeugdspelers zijn van 
harte uitgenodigd! Iedereen is welkom: van 
jeugdscheidsrechter tot spelleider bij de 
jeugd, van barvrijwilliger tot trainer, van 
wedstrijdsecretaris tot gastheer/vrouw bij 
thuiswedstrijden van ons eerste elftal. 
Meld je aan bij een van onze kaderleden of 
bij het bestuur (bestuur@vvlettele.nl). 
We hopen eind juni een wervend filmpje 
over ons mooie vrijwilligerswerk klaar te 
hebben! Met dit filmpje kunnen we nog 
beter onze mooie vereniging promoten en 
vrijwilligers werven. Je krijgt deze na de 
zomer vast en zeker een keer te zien! 

Een ‘ouderwets’ seizoen
We gaan ervan uit dat we volgend seizoen 
weer een ‘ouderwets’ seizoen kunnen 
beleven met elkaar.  Heb je vragen: stel 
ze gerust: je kunt mailen naar bestuur@
vvlettele.nl of je melden bij een van de be-
stuursleden, leden van de jeugdcommissie 
of Technische Groep.

Het bestuur van VV Lettele wenst jullie 
allen een mooie zomer!
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De toekomst van de kerk in Lettele

Pastoraatsgroep werkt 
aan behoud betrokkenheid
De Nicolaaskerk gaat sluiten. Gelukkig pas over een jaar of vier. Ondertussen gaan de 

vieringen en andere activiteiten door. De pastoraatsgroep, bestaande uit een aantal 

vrijwilligers, zorgt ervoor dat de kerk blijft functioneren voor de Lettelenaren. Onder-

tussen wordt er ook nagedacht over de toekomst. 

Zoals overal in Lettele zijn ook bij de kerk veel 
vrijwilligers werkzaam. Sinds het samengaan van 
diverse zelfstandige kerken tot een grote parochie, 
genaamd Heilige Lebuïnusparochie, heeft niet elk 
dorp en elke kerk meer een eigen pastoor. Daardoor 
ontstond 10 jaar geleden de noodzaak om de Werk-
groep Pastoraat (de WGP) op te richten. In Lettele 
bestaat de WGP uit: Frans Brinkhof, Toke Pleizier, 
Joop Schutte, Riky Westerbeek en Hanneke Mie-
dema. Ik ben nieuwsgierig naar wat de pastoraats-
groep doet voor de kerk in Lettele en stel mijn vra-
gen aan Frans Brinkhof en Toke Pleizier.

Aan wat voor werkzaamheden moet ik denken 
bij de WGP?
Frans en Toke: ‘Wij zijn actief bij het organiseren 
van vieringen in de kerk en ook bij de organisatie 
van diensten samen met de (protestantse) kerk 
uit Bathmen en Okkenbroek. Frans heeft namens 
de kerk uit Lettele zitting in de BOL-groep (BOL 
staat voor Bathmen, Okkenbroek, Lettele) om de 
samenwerking te bevorderen. Die diensten zijn 
oecumenisch en worden voorgegaan door iemand 
van het pastorale team of parochiaan en een do-
minee of pastoraal werkster van de protestantse 
kerk. Ook wordt jaarlijks een openluchtdienst 
gehouden. Door het jaar heen zijn er naast de 

kerkdiensten vaste activiteiten (zoals Palm- 
pasen, Aswoensdag en Allerzielen) waarbij de 
WGP betrokken is. Deze worden doorgesproken 
op de maandelijkse vergadering.’

Hoe zijn de taken verdeeld?
‘Frans is coördinator en verzorgt als zodanig de 
communicatie met het parochiebestuur. Tevens is 
hij koster. Joop zorgt voor de liederen bij de dien-
sten waarin Voce Magna zingt – het koor waarvan 
hij zelf ook lid is – en sorteert en bezorgt de paro-
chiebladen. Riky verzorgt de pagina van de H.Ni-
colaaskerk voor ’t Zout, het blad van de parochie. 
Toke werkt de notulen van de vergaderingen uit. 
Hanneke is net nieuw erbij en heeft nog geen spe-
cifieke taak. Tijdens onze vergaderingen worden 
de overige taken voor de komende activiteiten in 
overleg verdeeld. Onder de verantwoordelijkheid 
van de WGP vallen diverse andere werkgroepen, 
zoals ziekenbezoek, misdienaars, koren en avond-
wakegroep. Deze werkgroepen werken op hun ge-
bied zelfstandig.’

Hoe wordt jullie benoeming geregeld?
‘We zijn vrij in de benoeming van nieuwe leden 
voor de WGP en dat gaat meestal in overleg. We 
geven het wel door aan het bestuur van de paro-
chie, maar beslissen autonoom. ‘
De Heilige Nicolaaskerk in Lettele gaat op termijn 
sluiten, er wordt gesproken over januari 2025. 
Zijn jullie daar als WGP veel mee bezig?
‘Dat loopt wel als een rode draad door onze ver-
gaderingen. Er is ons gezegd door het parochiebe-
stuur, dat de kerk niet voor 2025 aan de eredienst 
onttrokken wordt. Medio 2025 zal de kerk ont-

DOOR JEANNET TIBBEN

‘Het zou fijn zijn als we een deel 
van de kerk zouden kunnen 
behouden voor ons dorp.’
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heiligd worden en vanaf dan zullen er geen eu-
charistievieringen meer plaatsvinden. Als er dan 
nog geen bestemming voor is, kunnen wij er nog 
gebruik van maken voor bijvoorbeeld gebedsvie-
ringen, avondwakes en uitvaarten.’

In hoeverre merken jullie dat die sluiting aan-
staande is?
‘Steeds meer zaken worden centraal geregeld in 
de parochie, daar hebben we als kerk in Lettele 
geen zeggenschap meer over. Een voorbeeld is de 
catechese, die gaat centraal gegeven worden in 
De Broederenkerk in Deventer terwijl we in Lette-
le de organisatie daarvan nog goed rond konden 
krijgen. Zo wordt de eigenheid van onze kerk ge-
leidelijk minder.’

Hoe gaat het op termijn met de vieringen in de 
kerk van Lettele?
‘Alle officiële diensten, zoals eucharistievierin-
gen, doopdiensten en eerste H. communievie-
ringen zullen centraal gehouden gaan worden in 
Deventer. Het zou fijn zijn als we een deel van de 
kerk zouden kunnen behouden voor ons dorp, bij-
voorbeeld het voorste deel. Als hieruit de banken 
verdwijnen en het wordt gevuld met stoelen zodat 
ca. 150 tot 200 mensen daar een plaats kunnen 
krijgen, zouden diensten zoals een uitvaart met 
gebedsdienst of een avondwake daar nog plaats 
kunnen vinden.’

Hoe zien jullie de toekomst van de kerk in Lettele?
‘Er moet een andere bestemming worden gezocht 
voor het kerkgebouw om deze te kunnen behou-
den. Dit zal inhouden dat er een flinke verbou-
wing nodig is die gefinancierd moet worden. Stel 
dat we als dorp de kerk zouden kopen, dan moet 
er een goed plan komen om alle kosten te kunnen 
dekken, bijvoorbeeld door delen van de kerk te 
verhuren. Het is daarbij noodzakelijk om eerst te 
inventariseren aan wat voor ruimtes behoefte is.’

Wat zijn de eerste stappen die daarvoor gezet 
gaan worden? 
‘Er wordt een werkgroep gevormd, in samenwer-
king met Plaatselijk Belang en Stichting Vrienden 
van de Heilige Nicolaaskerk. Deze werkgroep zal 
een enquête houden onder de inwoners van Let-
tele om te kijken hoe de dorpsbewoners denken 
over de voorgenomen sluiting en hoe er gedacht 
wordt over alternatieve plannen voor bestem-
ming van het kerkgebouw. We kunnen in andere 
dorpen gaan kijken hoe daar de kerken een nieu-
we bestemming hebben gevonden.’

De pastoraatsgroep bestaat uit: 
Frans Brinkhof, Joop Schutte
Hanneke Miedema, Toke Pleizier 
en Rikky Westerbeek

Hoe gaat het de komende tijd verder met de WGP?
‘Wij gaan voorlopig gewoon door met onze activi-
teiten! Het is in ons belang om de vieringen in Let-
tele op gang te houden en de betrokkenheid van 
jongeren bij de kerk te vergroten, zodat zo veel 
mogelijk mensen achter het behoud van de kerk 
gaan staan. Misschien hebben niet alle inwoners 
per se betrokkenheid bij het instituut kerk, maar 
wel betrokkenheid bij het gebouw van de kerk, en 
is er op die manier een draagvlak te creëren. Wat 
de toekomst ook zal brengen, we zullen het hele 
dorp nodig hebben om het plan dat gevormd gaat 
worden te doen slagen.’ 
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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

di

Voor uw nieuwe en gebruikte Renault,
en alle andere merken

moet je in Bathmen zijn!
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www.electriccomfort.nl
 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



26 •  • NUMMER 6 • JUNI 2021

Ontmoeten in eigen dorp 
weer van start

Op 20 april is OED (Ontmoeten 
in eigen dorp) weer van start 
gegaan, wekelijks op de dins-
dag en de donderdag. In het 
begin nog wel in kleine groep-
jes van max. 6 personen en 
ook de warme maaltijd moest 
nog wachten. Maar geleidelijk 
aan was er weer meer mogelijk 
en vanaf 25 mei mochten we 
de groepen vergroten en werd 
ook weer de warme maaltijd 
genuttigd.   
Iedereen is erg blij dat OED 
weer van start is gegaan en er 
werd dan ook flink gepraat met 
elkaar en nieuwtjes uitgewis-
seld. We hadden allemaal veel 
in te halen.

Nieuwe deelnemers welkom
Op de donderdagochtend is er 
nog plaats voor nieuwe deel-
nemers. Wij hopen van harte 
dat er zich nieuwe deelnemers 
aanmelden. Deze ochtenden 
zijn opgezet voor u: mensen 
uit Lettele en omgeving die 
behoefte hebben aan gezel-
ligheid, een praatje of om 
andere mensen te ontmoeten 
en eventueel de mantelzorger 
te ontlasten. U hoeft geen 
indicatie van de gemeente te 
hebben om deel te nemen. Ook 
als u zorg of begeleiding nodig 
heeft bent u van harte welkom. 

Beide ochtenden is er naast de 
vrijwilligers ook een professio-
nal van ZGR (Zorggroep Raalte)  
aanwezig om u te helpen met 
zorgtaken en/of begeleiding.
Onder genot van een lekker 
kopje koffie of thee kunt u 
gezellig bijkletsen en daarna 
is er tijd voor verschillende 
activiteiten zoals spel, geheu-
gentraining, bewegen, of een 
creatieve activiteit. Maar ook 
kunt u naar buiten voor een 
natuuractiviteit. Er is voor 
ieder wat wils. 
Ons motto is: niets moet alles 
mag!
Als u wilt, kunt u na de activi-
teit genieten van een heerlijke 
warme maaltijd.

Schroom niet en meldt u aan!
Wilt u eerst even een kijkje 
komen nemen? Dat kan! Dan 
bent u van harte welkom op 
de donderdag vanaf 9:30 uur. 
U kunt zo bij ons binnenlopen 
(ruimte Koerkampshoek in 
Kulturhus De Spil), de koffie 
is klaar!
Voor informatie of aanmelden 
kunt u contact opnemen met
Maria Aarnink 0570 551349 / 
mariaaarnink@live.nl of met 
de medewerker welzijn van 
ZGR Irma Nijenkamp 
0633872682 / i.nijenkamp@zgr.nl.

Nieuwe leden voor KBO
De KBO-Lettele is een van de 
800 plaatselijke afdelingen van 
de KBO PCOB, de grootste seni-
orenvereniging in Nederland. 
Als plaatselijke afdeling willen 
we graag nieuwe leden hebben. 
In de eerste plaats is het fijn 
om nieuwe en jongere senioren 
als lid te verwelkomen. En in 
de tweede plaats vinden we 
het belangrijk dat de landelijke 
seniorenvereniging zo veel 
mogelijk leden heeft en een 
serieuze gesprekspartner is en 
blijft voor de lokale en lande-
lijke overheden. De KBO PCOB 
is de grootste ouderenbond 
en heeft ruim 250.000 leden. 
Met de andere ouderenbonden 
heeft de KBO PCOB op 27 mei 
jl. een gesprek gehad met infor-
mateur Mariëtte Hamer over 
de noodzaak van een op elkaar 
afgestemd ouderenbeleid. 
Denk daarbij aan voldoende 
geschikte woningen, aandacht 
voor de enorm teruggelopen 
koopkracht en voorzieningen 
om lang zelfstandig te kunnen 
blijven wonen.

KBO 50 jaar
De KBO-Lettele viert dit jaar 
haar 50ste verjaardag. Op de 
website van Lettele.nl vindt u 
informatie over het ontstaan, 
de geschiedenis en de huidige 
gang van zaken van de KBO-
-Lettele. Op dit moment heeft 
de afdeling circa 100 leden. Het 
bestuur maakt ieder jaar een 
programma waarin naast acht 
informatieve, zingevende en 
ontspannende middagbijeen-

komsten, een jaarlijkse bus-
reis, een wandeltocht en een 
fietstocht worden georgani-
seerd. Verder worden onder de 
paraplu van de KBO-Lettele be-
jaardengym, koersbal en jeu de 
boules georganiseerd. Ook is er 
sprake van ledenservice voor 
praktische zaken zoals korting 
op de zorgverzekering van 
Zilveren Kruis, verzekeringen 
van Centraal Beheer (tussen 
de 5 en 10 procent), informatie 
en korting bij een medische 
keuring voor het rijbewijs, 
hulp bij belastingaangifte en 
10 procent korting en andere 
voordelen bij de Leasemaat-
schappij WagenPlan.

Lid worden? 
Vanaf uw 55ste jaar kunt u lid 
worden van de KBO PCOB. De 
afdelingen stellen hun tarief 
vast en in Lettele betaalt 
een lid € 20 per jaar. Voor dit 
bedrag worden bovengenoem-
de activiteiten georganiseerd, 
heeft u toegang tot de leden-
service en wordt tienmaal per 
jaar het gratis OuderenMaga-
zine van KBO PCOB bij u thuis 
bezorgd. Voor de komende 
maanden zijn een busreis, 
wandeltocht, fietstocht en 
concertbezoek georganiseerd 
en zijn er plannen voor een vie-
ring van de 50ste verjaardag. 
Wilt u lid worden of meer 
informatie hebben neem dan 
contact op met Jeanette van 
der Star T. 0633 730 215 of E: 
v.d.star@zonnet.nl.informatieve, zingevende en 

ontspannende middagbijeen-
v.d.star@zonnet.nl.
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Julian Segeren
18 april 2021

Zoon van Marieke Jansen 
en Tom Segeren

Noud David Limburg
30 maart 2021

Zoon van Thijs en 
Mariska Limburg

Broertje van Mara en 
Teije

Emily Christina Adriane 
Kieffer

3 maart 2021
Dochter van Hein Kieffer 
en Emke Kieffer-van Wijlen

Zusje van Charlotte

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

Voor deze pagina hebben ouders zelf hun kindje 
aangemeld. En natuurlijk hebben we zelf zo goed 
als mogelijk nagezocht of we geen baby vergeten 
zijn. Mis je jouw baby? Laat het ons weten, dan 
nemen we je baby op in de uitgave van december 
2021. Op deze pagina staan de baby’s die geboren 
zijn sinds 1 november 2020.
Voor alle volgende De Letters hopen we dat 
ouders een geboortekaartje en een foto naar De 
Letter sturen. Dat kan digitaal: redactie.deletter@
lettele.nl.

Welkom kleine...

Mylan Julius Cornelis 
Spreeuwenberg
17 oktober 2020
Zoon van Ton 

Spreeuwenberg en Linda 
Aarnink

Broertje van Benjamin

AnnaAlexia Francisca 
Haarman

17 november 2020
Roy Haarman en Jessica 

Nieuwenhuis 

Thijmen Paul Westerbeek 
10 februari 2021
Zoon van Edwin 

Westerbeek en Sabina 
Verhoeven

Broertje van Lieke
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Wie heeft er ooit niet een beetje gepingeld op een akoestische 

gitaar? Een prachtig instrument, maar heb je enig idee hoe zo’n 

gitaar gemaakt wordt? In Lettele hebben we een vakman die met 

veel passie deze instrumenten handmatig bouwt.

Uit de hand gelopen hobby op de Zandbelt

Jan Schoorlemmer bouwt 
hoogwaardige gitaren

de boekjes heb ik de methoden van het 
gitaarbouwen geleerd en verder was 
het een kwestie van zelf ontdekken en 
uitproberen. Nu kun je alles vinden op 
internet. In België en andere landen zijn 
opleidingen voor muziekinstrumenten-
bouwer, maar in Nederland bestaat dat 
niet.’ De Nederlandse gitaarbouwers 
zijn autodidact en leven een vrij ano-
niem bestaan, weet Jan. 

Bouwer met talent
Jan liet zijn eerste gitaar beoordelen 
door een echte gitaarbouwer. ‘Die man 
was erg enthousiast en vroeg of ik bij 
hem in opleiding wilde. Ik kon ook bij 
hem komen werken. Daar heb ik over 
nagedacht, maar ik had mijn studie 
afgerond en was net begonnen als psy-
choloog. Met de studieschuld in mijn 
achterhoofd, was dat een te onzekere 
stap die ik niet aandurfde. Maar ik ben 
wel altijd gitaren blijven bouwen.’

Van hobby naar professioneel
Een paar jaar geleden heeft Jan zijn 
hobby  serieuzer opgepakt. Hij heeft 
zich gespecialiseerd in klassieke gi-
taren en bouwt ze op de traditionele 

Als oud-Heetenaar woont Jan Schoor-
lemmer al ruim 20 jaar aan de Span-
jaardsdijk bij de Zandbelterbrug. In 
de woonkamer staan al diverse pronk-
stukken van zijn hand. Jan heeft al-
tijd al iets met muziek gehad. Als kind 
speelde hij bij de fanfare in Heeten. 
Later was gitaarspelen veel stoerder 
en trad hij als gitarist toe tot diverse 
bandjes. In die tijd speelde hij in band 
Basement waar ook enkele Lettenaren 
deel van uitmaakten. 

Nachtelijk tijdverdrijf
Na zijn studententijd gaat Jan in De-
venter werken in de geestelijke gezond-
heidszorg. In die periode  kampt hij 
met slapeloosheid en zoekt naar een 
nachtelijke bezigheid. Aangezien knut-
selen en zelf meubeltjes maken altijd 
al zijn hobby was, besluit hij om zelf 
een gitaar te gaan bouwen. Maar hoe 
bouw je een gitaar? Jan had geen voor-
beelden of een leermeester. En internet 
bestond nog niet. ‘Mijn zusje werkte bij 
de bibliotheek en speurde voor mij de 
schappen af naar boeken over gitaren 
en gitaarbouwen. Daar maakte ze dan 
kopieën van. En zo ben ik begonnen. Uit 

                
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.

e Werkt vind

 
 LETTELE WERKT

‘Speuren in de bibliotheek naar gitaarboeken…’

DOOR  YVONNE HAAXMAN
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Spaanse manier met hoofdzakelijk 
duurzame materialen. Hij heeft een 
speciale werkplaats ingericht waar hij 
ongestoord kan werken. Ook heeft hij 
nu een website om zijn gitaren te ver-
kopen en de wereld te laten zien hoe hij 
ze produceert. ‘Ik ben nu met nummer 
11 bezig. Ik bouw er 3 à 4 per jaar afhan-
kelijk hoe druk ik ben met mijn werk. 
Gemiddeld besteed ik zo’n 6 uur per 
week aan het gitaarbouwen. De door-
looptijd om een gitaar te maken is lang. 
Het is allemaal handwerk en het hout 
en de lijm moeten tussendoor drogen. 
Daarom bedraagt de prijs van een pro-
fessionele klassieke gitaar algauw 3500 
tot 4000 euro.’  

Eigen karakter
In zijn werkplaats ruikt het naar hout 
en je vindt er een heel scala aan scha-
ven, beitels en bijzondere  benodigdhe-
den. Met passie en vakmanschap legt 
Jan uit hoe een gitaar tot stand komt. 
Alle dingen hebben een eigen verhaal, 
de houtsoorten, de beenderlijm, de spe-
ciale lak, de zelfbedachte oplossingen 
om bijvoorbeeld hout te buigen en de 
solera, de mal waarin de gitaar wordt 
opgebouwd.  ‘Het meest karakteristie-
ke kenmerk van een gitaar is de rozet. 

Dat is de versiering rond het gat in de 
gitaar. Dit patroon bestaat uit deel-
tjes van een halve millimeter. Ik maak 
het door stripjes fineer van diverse 
houtsoorten op elkaar te lijmen en deze 
in plakjes te snijden. Hiermee maak je 
dan mozaïek inlegwerk naar eigen ont-
werp.’ Jan heeft sinds kort de definitie-
ve keuze gemaakt voor zijn rozet als 
de handtekening van Schoorlemmer 
Guitars.

Hoe laat je een gitaar mooi klinken?
De kast, de onder- en zijkanten is vaak 
van een sterke houtsoort gemaakt, zo-
als palissander. Het bovenblad zorgt 
voor de klank en is van een andere 
soort hout, meestal fichte. Dat is een 
vrij zeldzame naaldhoutsoort dat hoog 
in de bergen groeit. De jaarringen lig-
gen dicht bij elkaar, waardoor het sterk 
is en goed klinkt. Dit hout is uitermate 
geschikt voor muziekinstrumenten. 
Creëren van een mooie klank is een vak 
apart. Steeds opnieuw luisteren hoe het 
hout klinkt, is een belangrijk onderdeel 
van het gitaarbouwen. ‘Het bovenblad 
moet je verstevigen met latjes. Dan is 
het de kunst om door steeds een beetje 
hout weg te schaven, de klank optimaal 
te laten zijn. Je moet de latjes zo dun 

mogelijk maken, zodat de klank goed 
is maar de kast ook sterk genoeg blijft. 
Als je te veel hout wegsnijdt, knapt de 
boel en kun je opnieuw beginnen. Ook 
dat is me wel gebeurd,’ vertelt Jan eer-
lijk. ‘De hals van de gitaar is meestal ce-
derhout en de toets waar de snaren op 
liggen van het donkere ebbenhout. Elke 
houtsoort heeft specifieke eigenschap-
pen. Ook is elke boom anders. Daarom 
klinkt geen gitaar hetzelfde.’

Internationaal
In 2020, net voor corona, deed Jan mee 
aan de Groningen Guitar Competition. 
Dit is een muziekconcours voor conser-
vatoriumstudenten waar ook bouwers 
uitgenodigd waren voor demonstraties. 
‘De Noorse Kristina Vårlid is een veel-
belovend gitaartalent en docent aan het 
conservatorium in Groningen. Tijdens 
het muziekconcours in 2020 heeft ze 
mijn gitaar bespeeld. Zij was erg enthou-
siast over de klank en bespeelbaarheid 
van mijn gitaar,’ laat Jan met trots we-
ten. Wie weet komt een van zijn gitaren 
ooit terecht bij befaamde gitaristen en 
kan het zomaar zijn dat Made in Lette-
le internationaal gaat. Meer informatie 
over gitaarbouwer Jan Schoorlemmer 
vind je op Schoorlemmer-guitars.com.

‘Steeds opnieuw luisteren naar de klank…’
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We hebben een nieuwe schoonmaakster 
gevonden. Ciska Rossing uit Heeten is 
aangesteld om de schoonmaak te verzor-
gen. Daarnaast zijn we in gesprek met 
een schoonmaakbedrijf om aanvullende 
schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren. 
Ook hebben we een ‘schoonmaakafspraak’ 
met de handbalvereniging gemaakt. Zij 
gaan jaarlijks en tegen vergoeding de 
ramen van Kulturhus De Spil  wassen. 
We zijn blij dat we die afspraak hebben 
kunnen maken en de handbalvereniging 
daarmee ook kunnen ondersteunen. 

Schoonmaak

Van de voorzitter
Eindelijk goed nieuws! We zijn weer open. Natuurlijk moeten we 
ons aan de regels houden, maar wat is het fijn dat we nu ook weer 
sporters kunnen verwelkomen en vergaderruimtes kunnen verhu-
ren! Jullie zijn van harte welkom! 
Welkom terug ook voor de vrijwilligers die de barbezetting verzor-
gen. Ook jullie zijn een onmisbare schakel!

Heel veel nieuws hebben we op dit moment niet. We hebben 
als bestuur onze maandelijkse vergaderingen gehouden en het 
noodzakelijke onderhoud is gepleegd. Vanaf nu zal er ook weer 
meer op onze agenda komen en gaat de Huskamercommissie weer 
van start. Hieronder wel twee berichten die we onder de aandacht 
willen brengen. 

Anne Marie van Oldeniel, voorzitter

Kort financieel jaarverslag 2020
Sinds 2017 geven we in De Letter een kort 
verslag van de jaarcijfers. In deze Letter die 
van 2020. We waren er trots op dat eind 2019 
er  voor het eerst na de vernieuwbouw een 
positief financieel resultaat werd behaald. 
We zagen er naar uit om dat in 2020 ook 
weer te realiseren. Iedereen zal begrijpen 
dat dit vanwege de coronacrisis niet is 
gelukt. We hebben het jaar afgesloten met 
een verlies. Maar… uiteraard hebben we ge-
bruikgemaakt van de vele regelingen van de 

overheid en daar zijn we nog niet mee klaar. 
Onlangs hebben we ook bij de gemeente 
Deventer nog compensatie aangevraagd. 
We hopen dat we dit gaan krijgen en ook 
voor de gebruikers – die allemaal in 2020 de 
huur hebben doorbetaald – ook nog weer 
iets terug kunnen betalen. De jaarcijfers van 
het Kulturhus worden door een accountant 
gecontroleerd, vastgesteld in het bestuur en 
daarna goedgekeurd door de deelnemers-
raad.

Opbrengsten (in euro’s)

Verhuur sportzaal/ruimtes  71.000
Brutomarge Huskamer  21.000
Subsidies inzake Corona 13.000

Totale opbrengst   105.000

Kosten (in euro’s)

Vrijwilligersvergoeding  13.000
Schoonmaak   19.000
Energie   13.000
OZB/verzekeringen  13.000
Onderhoud  13.000
Afschrijvingen   28.000
Kantoorkosten/internet 3.000
Algemene kosten*  9.000
BTW compensatie  7.000
Rente- en bankkosten 2.000

Totale kosten   120.000

Kulturhus De Spil financieel jaarverslag 2020

*accountant, internet, assurantie, contributies en abonnementen, et cetera.
Een oude wens in vervulling: PB heeft 
opdracht gegeven het ‘schelpenpad’ op te 
hogen en te verharden.
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Sn tot en met Sw
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Er zijn heel veel woorden met een s, daarom deze 
keer van sn tot en met sw. Voor een check van 
de woorden ben ik op de koffie gegaan bij Gerrit 
Daggenvoorde.

snarre
• kattig meisje, iemand die niet in de pas wil lopen
snisteren, snisteren, esnisterd
• spetteren in de pan
snörregie
• snorretje
soezebolle
• sufferd, gemakzuchtig iemand
spekhässie
• uitgebakken plakje spek
spinnejaeng
• met de ragebol iets schoonmaken
spreu
• ruw, schraal, droog (huid)
stief 
• stijf
 Een stief kwetiertie: een klein kwartier
stiefpepier
• kartonpapier
stille 
• stil
 stille van wind: windstil
stoete 
• brood
 A’k oe niet hadde en gin brood, dan mos ik stoete 

etten: wat zou ik zonder jou moeten beginnen…
stoomfietse
• motor
 Van een oald mèènse kö’j gin stoomfietse mae-

ken: bij oude mensen gaat alles niet meer zo vlug
strabant 
• streng
stroatendrek
• opveegsel van de straat; vroeger gebruikt als 

bemesting op het land
sunnes (ook suns)
• op zondag 
swoenzes 
• op woensdag

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 T?
Mail de redactie: deletter@lettele.nl

Nieuwbouw Stevenskamp
De cliëntenraad van ZGR (voorheen 
Zorggroep Raalte) afdeling Stevens-
kamp/Stevenserf stuurde de redactie 
een bericht over de nieuwbouwplan-
nen van Stevenskamp in Heeten. 

Nieuw Stevenskamp
ZGR is begonnen met de voorbereidin-
gen voor de bouw van Nieuw Stevens-
kamp. Het huidige gebouw dateert uit 
1968 en voldoet niet meer aan de eisen 
van deze tijd. Daarom zal het huidige 
Stevenskamp worden vervangen door 
een nieuwe open en moderne locatie. 
Op die manier kan Stevenskamp ook 
in de toekomst een warm thuis én 
geliefde ontmoetingsplek blijven.
Vanaf medio 2021 start de bouw van 
Nieuw Stevenskamp. Komende tijd 

zullen 48 toekomstbestendige zorgap-
partementen en een multifunctionele 
ontmoetingsplek gerealiseerd worden. 
Het complex krijgt een mooie binnen-
tuin en wordt opgenomen in het om-
liggende park. Elk appartement heeft 
een halletje met een eigen berging, een 
ruime zitkamer met een keukenblok, 
een aparte slaapkamer met een ruim 
opgezette doucheruimte met toilet en 
wastafel.
We hopen eind 2022 klaar te zijn met 
de nieuwbouw.

Mocht dit bericht bij u vragen oproe-
pen dan kunt u contact opnemen met: 
Betty Wichers Schreur, secretaresse 
van de cliëntenraad T. 0622 210903.

Lieve mensen,
dank jullie wel...

Straks zullen we weer hand in hand
de afstand overbruggen
armen om elkaars schouder
om toekomst en om leven.

Wij van de Zonnebloem zijn blij dat we 
weer voorzichtig wat kunnen organi-
seren. We kijken uit naar jullie komst 
voor de komende activiteiten.

Verder zijn we druk bezig met de 
lotenverkoop. Wij komen nog niet aan 
de deur, maar u kunt loten bestellen 
door het bedrag over te maken van 
het aantal loten (€ 2,00 per stuk) met 
vermelding van uw adres via: NL97 
RABO 0146 2358 00 van Nat.Ver. de 
Zonnebloem afd.Lettele/Okkenbroek. 
Later bezorgen onze vrijwilligers de 
loten bij u in de brievenbus. U kunt ook 
loten bestellen via zonnebloem.nl.
Met deze actie steunt u ons werk om 
mensen, die minder mobiel of eenzaam 
zijn, plezierige activiteiten aan te 
kunnen bieden.

Wilt u meer weten of ons team enthou-
siaste  vrijwilligers versterken, neem 
dan contact op met Anneke Bijsterveld 
tel: 0637342735.

Activiteiten Zonnebloem 
Lettele/Okkenbroek

Activiteiten de Zonnebloem
• woensdag 14 juli: Winkelen in Raalte
• donderdag 19 augustus: Autotocht 

bloeiende heide 
• zondag 12 september: Nationale 

Ziekendag
• woensdag 15 september: Bustocht 

naar Drenthe, samen met de KBO
• woensdag 6 oktober: Winkelen in 

Raalte
• maandag 6 december: Kerstsfeer 

Intratuin Deventer

Bericht van Ben Bouwmeester
 
Via deze weg wil ik iedereen 
hartelijk danken voor alle blijken 
van medeleven na mijn hersen-
infarct. Dit heb ik zeer gewaar-
deerd.

Met vriendelijke groeten,
Ben Bouwmeester
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Ontwikkelingen woningbouw Lettele juni 2021
Plaatselijk Belang Lettele, Linde en Oude 
Molen is in gesprek met de gemeente 
Deventer om voor Lettele weer een nieuw-
bouwlocatie gerealiseerd te krijgen.

Zoals jullie weten is de Kapelweide vol en 
kan hier niet verder uitgebreid worden van-
wege de hinderwetcirkel van de boerderij 
van Groot Koerkamp aan de Bathmenseweg. 
Uit de Enquête Wonen en Zorg, die in 2019 
in Lettele door veel mensen is ingevuld, 
blijkt dat er veel behoefte is aan woningen. 
Vooral onder jongeren, maar ook mensen/
gezinnen die op zoek zijn naar een grotere 
of kleinere woning (doorstromers) of vanuit 
het buitengebied naar het dorp willen. 
Daarnaast is er nog iets aan de hand. Het 
aantal bewoners per woning neemt af. Dus 
bij een gelijk aantal woningen in Lettele 
neemt het aantal inwoners af. Dit is een 
landelijke trend en wordt verdunning 
genoemd. De inwoners worden gemiddeld 
ook steeds ouder. Dat is voor een leefbaar 
dorp een minder gewenste situatie. Dus is 
het heel belangrijk dat er nieuwe woningen 
gebouwd worden om vooral jongeren weer 
de kans op een woning in Lettele te bieden. 

Groei
Om de komende jaren de verdunning op te 
vangen moet je elk jaar minimaal 7 wonin-

De plaats voor de ondergrondse contai-
ners voor Glas/Papier /Textiel is nog niet 
vastgesteld. Plaatselijk Belang, Kulturhus 
De Spil en omwonenden hadden samen 
met de gemeente de plaats bepaald, maar 
er blijkt nog een hobbel bij de gemeente te 
liggen. De tijdelijke, bovengrondse, contai-
ners staan op de parkeerplaats van De Spil. 
Er wordt zo spoedig mogelijk een defini-
tieve plek bepaald voor de ondergrondse 
containers.

Ondergrondse 
afvalcontainers

gen bouwen. Het inwoneraantal blijft daar-
bij ongeveer hetzelfde. Vanuit de enquête is 
ook naar voren gekomen dat veel Lettelena-
ren graag willen dat het inwoneraantal van 
Lettele ook een beetje groeit. Omdat we ook 
graag de voorzieningen in Lettele overeind 
willen houden, zoals de basisschool, alle 
verenigingen, zwembad, cafés, restaurants, 
winkels, de Spil, enzovoort. Voor heel 
Lettele (buitengebied en bebouwde kom) 
hebben we de komende jaren ingezet op een 
groei van 15 woningen per jaar in gefaseerde 
bouwtijd. 

Bouwlocaties
De locaties voor deze woningen zijn nog 
niet bepaald. Vorig jaar heeft de Gemeente 
Deventer een locatieonderzoek gedaan in en 
om het dorp. Voorkeur van de Gemeente 
Deventer gaat uit naar locaties in de 
bebouwde kom of aanliggend aan de 
bebouwde kom. Hieruit blijkt dat diverse 
locaties aan de west en noordkant op dit 
moment niet mogelijk zijn vanwege hin-
derwetcirkels om bestaande boerderijen. 
Aan de zuidwestkant van Lettele ligt het 
bedrijventerrein. Aan de oost en zuidoost 
kant van Lettele zijn 3 locaties in beeld, die 
verder onderzocht worden door de Gemeen-
te Deventer. Het perceel tegenover de Holvo 
in de hoek Vosmansweg - Bathmenseweg. 

Het perceel aan de oostkant van de Bosrand 
(waar op oudejaarsdag carbid geschoten 
wordt). En het perceel van de kerk aan de 
oostkant van de Korenkamp.  

De verwachting is dat de Gemeente 
Deventer in juli Lettele informeert welke 
locatie ze als eerste willen gaan ontwikke-
len. Hiervoor willen ze een informatie- 
middag/avond voor de inwoners van Lettele 
organiseren voordat er een definitief besluit 
genomen wordt door de gemeenteraad van 
de Gemeente Deventer.  Wij als Plaatselijk 
Belang vinden het belangrijk dat we zo veel 
als mogelijk de belangen van de inwoners 
van Lettele behartigen. En begrijpen ook 
dat deze soms tegengesteld kunnen zijn. 
Maar dan blijft het belangrijk dat we met 
elkaar in gesprek blijven om uiteindelijk 
een situatie te creëren waar iedereen mee 
leven kan.

Zodra datum, tijdstip en plaats van de 
informatiemiddag/avond bekend is, zal 
Plaatselijk Belang deze bekend maken via 
Lettele.nl en in een mailing aan de leden.

Bestuurswisseling
Harry van Beek heeft ruim 5 jaar in het 
bestuur van Plaatselijk Belang gezeten en 
de rol van secretaris vervuld. In maart is 
hij gestopt en heeft Lauret Tielbeke zijn 
plaats in het bestuur overgenomen.
We bedanken Harry voor zijn inzet en 
betrokkenheid en we heten Lauret van 
harte welkom in ons bestuur. 
De rol van secretaris is overgenomen 
door Anja te Boekhorst.

Live vergadering
We hopen later dit jaar een live jaarver-
gadering te houden waarin we Lettele 
bijpraten over alles waar we ons mee 
bezighouden momenteel. 

Lauret stelt zich zelf aan u voor.

Graag stel ik me 
voor als nieuw lid 
van het Plaatselijk 
Belang (PB). Ik ben 
Lauret Tielbeke, 
26 jaar en kom 
oorspronkelijk uit 

Lauret Tielbeke, nieuw bestuurslid PB

Lemelerveld. Sinds twee jaar woon ik in 
Lettele, samen met Joris te Riele (aan de 
Oerdijk).
Ik vind het leuk om deel uit te maken van 
het Plaatselijk Belang om zodoende bij te 
dragen aan (onder andere) de vitaliteit van 
het dorp. In m’n vrije tijd sport ik graag, 
waaronder Bootcamp bij De Spil. Mocht je 
vragen of suggesties hebben dan kun je mij 
bereiken via lauret@lettele.nl of op 
0655 556 967.
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Lettele gaat voor energieneutraal in 2035 
In het voorjaar heeft Plaatselijk Belang in samenwerking met Averlo 
een enquête opgesteld en naar de leden gestuurd. In totaal hebben 
409 leden de enquête bezocht maar slechts 97 leden hebben het 
ingevuld en dat is een succespercentage van 24 procent. 
Dit is aan de lage kant maar we gaan er wel van uit dat de uitslag 
wel overeenkomt met de algemene mening die het dorp heeft 
aangaande de duurzaamheidsplannen die door burgemeester en 
wethouders van Deventer zijn opgesteld. 
De gemeenteraad zal deze maand beslissen of ze deze ingrijpende 
plannen van B&W zullen goedkeuren, hiervoor zijn er twee sessies 
vastgesteld waar ook inwoners van Deventer aan de gemeenteraad 
kunnen vertellen of ze het wel of niet eens zijn met deze plannen. 
Het aantal insprekers dat zich heeft aangemeld is al meer dan 100.

De uitslag
Hieronder een zeer korte samenvatting van de uitslag van de 
enquête. Het zou teveel worden om hier alle vragen en antwoorden 
uit te werken. We hebben ervoor gekozen een aantal vragen uit te 
zoeken die samen een goed beeld geven. 
Uit de totale enquête blijkt duidelijk dat de meeste inwoners van 
Lettele het landschap in en om het dorp waarderen en dit ook 
willen behouden. Daarom geen grootschalige opwekking op grote 
terreinen, maar maar zonnepanelen op de daken en boerderij- 
molens waar dat kan. Maar wel: Lettele gaat voor energieneutraal 
in 2035!

1. Wekt u zelf energie op?

4. Het behouden van de karakteristieke 
uitstraling en beleving van het buiten-
gebied is belangrijker dan het eigen 
verbruik aan energie opwekken of 
zelfs energie aan steden te leveren.

7. Is het belangrijk dat bij participatie 
zowel de lasten als ook de lusten, bij 
de omwonenden blijven.

2. Bij veel erven mag een kleine windmo-
len van 25 meter hoogte, vergelijkbaar 
met stroom van 50 tot 100 zonnepane-
len. Hoe staat u tegenover zo’n molen 
bij boerderijen?

3. Het is een goed plan dat Lettele, Linde 
en Oude Molen zelf energieneutraal 
worden?

5. Het is verstandig dat de gemeente een 
hoge ambitie heeft met grootschalige 
zonne- en windenergie.

9. Als u toch moet kiezen dan gaat uw 
voorkeur uit naar:

8.  Hoe staat u tegenover kernenergie als 
vervanger voor wind- en zonne- 
energie?

6. De kosten voor indirecte schade aan 
de natuur en het landschap zouden 
moeten worden meegenomen in 
de stroomprijs van hernieuwbare 
energie. 

Wilt u alle antwoorden bestuderen, kijk 
dan op Lettele.nl/PB of scan de hiernaast 
staande QR-code met uw telefoon.
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Het rustpunt aan de Butersdijk in de Berebuurt is nu echt af. Al menig fietser of wandelaar heeft er gebruik 

van gemaakt. Dankzij een bijdrage van Wij Deventer is het een leuke plek geworden. Er was ook een mooie 

samenwerking met de EHBO van Lettele/Okkenbroek waar we zolang de wagen van mochten lenen. We hopen 

op een mooie zomer waar we de toeristen en dagjesmensen van ons mooie Salland kunnen laten meegenieten. 

Maar ook de gewone Lettelenaar mag gerust even komen uitrusten hoor, van harte welkom!

Groetjes van Mark en Anja, van Wormenkwekerij de Lange Pier

COLOFON    
40e jaargang • Nr. 6
juni 2021

Onafhankelijk blad met nieuws en 
informatie uit Lettele en omgeving. 
Verschijnt 6 keer per jaar, oplage 380 
exemplaren.
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26 juni   Oud papier Lettele en Okkenbroek
14 juli    Zonnebloem, winkelen in Raalte (hele dag)
24 juli   Oud papier Lettele en Okkenbroek
2 - 5 augustus  Zomerdagkamp
6 - 8 augustus  Kermis
19 augustus   Zonnebloem, autotocht bloeiende heide
23 augustus    Sluitingsdatum kopij De Letter
28 augustus  Oud papier Lettele en Okkenbroek
15 september  Zonnebloem, bustocht naar Drenthe met KBO

Deze agenda-items zijn aangemeld op Lettele.nl. Daar kunt u onder Agenda meer informatie 
vinden over de activiteit. Wilt u uw activiteit in De Letter plaatsen? Meld uw activiteit dan aan 
op Lettele.nl.
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Familiedrukwerk, huisstijl  
drukwerk, groot formaat,  
folders, flyers, printwerk

Pastoorsdijk 3
7433 DK Schalkhaar

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

www.drukkerijevers.nl
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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


