
NUMMER 2 | 2021 | JAARGANG 41

Een bezoek aan de Stekjesbeurs: ‘Kiek’n wat ’t wordt’
De opmars van de Lettelse kruiwagen Chuko

JOL trekt aan de bel: jongeren willen in Lettele blijven wonen



2 •  • NUMMER 2 • OKTOBER 2021



De stekjesbeurs is een vertrouwd 'Lettels verschijnsel'. {De Letter} wilde de organisatoren eens in de (zonne)bloemetjes zetten en ging op bezoek. Voor een verslaggever zonder groene vinders een leerzaam, en gezellige happening.

 4  ‘Kiek’n wat ’t wordt’ 
Een bezoek aan de Stekjesbeurs | Milou Oosterwijk

 7  Letterlijk
 8  De opmars van kruiwagen Chuko 

Familie Oosterwijk maakt werk van hun slimme idee | 

  Yvonne Haaxman

 11  In Beeld | 40 jaar Korenkamp 1
 15  Letterlijk 
 16 De zeumdartigste of achtendartigste 
  Lettelse Revue? 
 17 Omdat een jaar zonder Lettels feest niet 

af is... 
 19  Ingezonden | Bart de Grunt en Karin van 

Beurden van mijnplein 
 20  Jongeren willen in Lettele blijven wonen 

JOL trekt aan de bel: Stentor, AD, RTL Nieuws, Radio FunX | 

Jeannet Tibben

 25 Letterlijk
 25 Plaatselijk Belang
 27  Sport & Spel 
 28  Kulturhus De Spil
 29  Vergeetwoordenboek
 30  Agenda & Colofon

Het wordt herfst. Tijd om de tuin winterklaar te 
maken. Winterklaar betekent tegenwoordig wel 
iets anders dan vroeger. Werd er vroeger flink 
blad geharkt en snoeiafval opgeveegd, tegen-
woordig is het devies: ben eens een luie tuinier 
en laat het eens lekker liggen! Rust is goed voor 
de grond en een dek van bladeren en langzaam 
verterende planten is een walhalla voor kleine 
insecten en vogels als de merel, het roodborstje 
en het winterkoninkje. Bovendien vormt het Het 
humus gratis voedsel voor je tuin. Ook de Lettel-
se familie egel wordt er blij van. Als ik ’s avonds 
het laatste uitlaat-rondje loop, zie ik regelmatig 
egeltjes scharrelen tussen bladeren en hun weg 
zoeken van tuin naar tuin. Op een dag vond ik 
een doodgereden egel op het kruispunt bij De 
Koerkamp. Verdrietig.

Dat zijn zo van die overpeinzingen die de stek-
jesbeurs bij mij oproept. 
De natuur neemt haar loop en het ‘gewone leven’ 
komt ook hortend en stotend op gang. Na een 
hete zomer met veel onrust over kerk, school en 
woningbouw lijkt nu de aandacht te verschui-
ven naar het leven van alledag. De Spil draait 
op volle toeren, de kinderen gaan gewoon naar 
school, mensen maken een praatje in Super Let-
tele en er komt zelfs een soort van Kermis: het 
najaarsfeest, op 13 en 14 november in, jawel!, de 
feesttent op het kermisterrein. ‘Omdat een jaar 
zonder Lettels feest niet af is…’, schrijft de SECL 
op de facebookpagina. 

Ik heb veel respect en waardering voor de jon-
gens en meisjes van de SECL. Ze durven het aan 
om een evenement op touw te zetten in deze, 
toch nog onzekere tijden. Wie niet waagt 
die niet wint, maar het aantal besmettingen 
loopt op. In twee of drie weken kan er nog veel 
gebeuren en de kans dat er weer strengere maat-
regelen komen, is niet gelijk aan nul. 
Weet, SECL-vrijwilligers, dat heel Lettele hoopt 
en duimt dat het feest door mag gaan. We zijn er 
met zijn allen echt aan toe en aan ‘ons Lettele’ 
zal het niet liggen. Hopen dat de rest van Neder-
land een handje mee wil helpen!

Wilma Schepers

Het leven gaat door
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Sinds jaar en dag organiseert ZijActief de Stekjesbeurs. Ik ben er nog 

nooit geweest en voor de Letter wil ik graag de sfeer proeven. Voor al-

les is een eerste keer. Met mijn niet al te groene vingers en onze onder-

houdsvriendelijke tuin, voelt het toch wat ongemakkelijk om erheen te 

gaan. Maar niets was minder waar!

Een bezoek aan de Stekjesbeurs: 
‘Kiek’n wat ’t wordt’ 

Stekjesbeurs komt gelijk informeren, zij moeten 
uiteraard wel weten wat ze in huis hebben. En 
met de kennis van de organisatie zit het wel goed, 
met bewondering in haar stem hoor ik iemand 
zeggen: ‘Zij weten zo gigantisch veel! Als ze alleen 
een blad zien, weten ze al wat het is.’ 
Her en der is met pen en papier bijgeschreven 
om welk stekje het gaat en worden er video’s op-
genomen waarin bezoekers kort uitleggen welke 
stekjes ze hebben meegenomen en hoe het groeit 
en bloeit. Er wordt volop informatie uitgewisseld, 
alles uiteraard in het mooie Sallandse dialect: ‘Bie 
diss’n mo’j de wortels goed deurkiek’n, want an-
ders ha’j vanzelf Zeumblad er bie. En dan kröp ‘t 
oe oaveral op.’ Mijn vragende blik bleef niet on-
opgemerkt en direct beantwoord: ‘Zeumblad is 
onkruud.’ 

Divers
Met succes worden de nieuwe stekjes aan de man 
gebracht. Van de gele zonnehoed tot de vrouwen-
mantel en van de mother of thousands tot aard-
beienstekjes, het aanbod is heel divers. Wie goed 
oplet, ziet ook dat er verse eieren, walnoten en ap-
pels liggen. IJverig en zorgvuldig worden nieuw 
uitgezochte stekjes apart gelegd en je wordt er at-
tent op gewezen als je zit te neuzen tussen reeds 
verzamelde stekjes. Wanneer ik vraag of ze tevre-
den zijn met hun nieuwe aanwinsten, laten ze mij 
enigszins verontschuldigend weten dat hun tuin 
eigenlijk al wel vol genoeg staat. 
Ondanks dat mijn plantenkennis zeer beperkt is, 
wordt mij toch met enige regelmaat gevraagd of ik 
weet welk stekje op de grond ligt. Schuldbewust 
moet ik toegeven dat ik er ben om een stuk voor de 

Wanneer ik om halftien het kruispunt op kom lo-
pen, staan er al een aantal bezoekers de stekjes te 
bekijken. Ik ben er nog geen kwartier als ik veel 
dezelfde geluiden hoor: ‘Het al best druk is ge-
weest, het loopt lekker door., ‘Het gaat heel snel, 
het vliegt erdoorheen’, en ‘Moet je kijken, er is al 
veel weg!’ Dacht ik op tijd bij de Stekjesbeurs te 
zijn, ben ik eigenlijk kats aan de late kant. En dan 
kom ik ook nog eens met lege handen aan, ik had 
het mezelf makkelijker kunnen maken. 
Maar het onaangename gevoel verdwijnt als 
sneeuw voor de zon. Terwijl ik druk aan het op-
letten ben dat ik niet met mijn voeten op een stek-
je stap, valt het me op dat ik het merendeel van 
de bezoekers niet ken. Als geboren en getogen 
Lettelenaar durf ik wel te zeggen dat ik de mees-
te dorpsgenoten van naam ken, of in ieder geval 
van gezicht. Mijn oordeel wordt bevestigd, maar 
er wordt snel aan toegevoegd dat de Lettelenaren 
vooral de stekjes komen brengen.

Kruiwagen
Ik heb het nog niet opgevangen of er wordt een 
kruiwagen vol stekjes het grasveld voor de vent-
weg op gereden. De poten staan amper op de 
grond of er staan al een aantal geïnteresseerde 
bezoekers omheen. Ook de organisatie van de 

DOOR MILOU OOSTERWIJK

‘Veel tegen praten, 
dat wil helpen!’ 
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Letter te schrijven, waarna er in mijn oor gefluis-
terd wordt dat ik dan vooral niet moet opschrij-
ven dat zij er ook niets vanaf weten. Kiek’n wat ’t 
wordt, dat is het motto van een groot aantal be-
zoekers. Maar daar hebben ze het volste vertrou-
wen in: ‘En als het te groot wordt, heb je het jaar 
erop genoeg stekjes om terug te geven.’
Hoe langer ik er ben, hoe meer ik me op mijn ge-
mak voel. Het is erg gezellig en gemoedelijk, er 
wordt koffie en thee aangeboden en er wordt 
volop gekeuveld. Of zoals iemand zei: ‘Het teut 
allemaal.’ Maar bovenal is het een hele laagdrem-
pelige manier om aan leuke plantjes te komen. 
Want in feite is de Stekjesbeurs een ruilbeurs, het 
idee is dat je stekjes uit eigen tuin meebrengt en 
wat anders weer mee terug naar huis neemt. Als 
je vervolgens tevreden met nieuwe stekjes naar 
huis gaat, is het wenselijk dat er een vrije gift 
wordt gegeven aan de vereniging. 

Tot volgend jaar!
Zoals het op vrijwel iedere beurs gaat, vallen som-
mige stekjes erg in de smaak bij de bezoekers. 
Deze keer waren het prachtige gele bloemen waar 
ik uiteraard de naam niet van weet. Ze waren nog 
niet neergezet of het was allemaal al weer weg. 
Normaal gesproken houdt de organisatie vast aan 
het ‘weg is weg’-principe, maar daaraan werd dit 
keer geen gehoor gegeven. Want de desbetreffen-
de Lettelenaar die het stekje mee had genomen, 
woont toevallig heel kortbij. En ze was bereid om 
tot drie keer toe een bosje bloemen uit eigen tuin 
op te halen: ‘Het komt toch ieder jaar ruim op en 

ze zijn op de vaas heel leuk.’
Hoewel de toekomst van ZijActief nog ongewis is, 
bestaat er geen twijfel over het al dan niet door-
gaan van de Stekjesbeurs. Bezoekers roepen bij 
het verlaten van het kruispunt allemaal: ‘Tot vol-
gend jaar.’ En zo denkt de organisatie er ook over. 
De Stekjesbeurs blijft, desnoods op eigen noemer. 
Tegen elf uur worden de laatste bezoekers uitge-
zwaaid. Zij krijgen nog een allerlaatste tip mee 
waar ik misschien nog wat van kan leren: ‘Veel 
tegen praten, dat wil helpen!’  

Organisatoren en 
assistenten van 
de Stekjesbeurs: 
Miranda Zandbelt 
Agnes Meijerink, 
Dinie Wagemans 
en Riet Jansen.
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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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Zon in de schoorsteen

Nationale Voorleeslunch
Kom naar de 
middag 
in de Spil

Bericht van het bestuur 
van de Zonnebloem – 
De herfst is begonnen 
en we gaan we weer 
langzaam richting de-
cember. De maand met 
traditiegetrouw het 

sinterklaasfeest. Achter de schermen zijn 
we dus alweer druk met onze actie ‘Zon 
in de schoorsteen’. Wij hopen er weer een 
mooi feest van te kunnen maken met onze 
Zonnebloempieten in de hoofdrol.
Er zijn veel mensen die wel even wat extra 
aandacht mogen krijgen, omdat zij ziek, of 
eenzaam zijn of anderszins een steuntje in 
de rug verdienen. Hier hebben wij echter 
wel uw hulp bij nodig, dus wilt u ook dit 
jaar weer een pakje maken, een kleinigheid 
met een leuk gedichtje erbij. Misschien een 
surprise?, dat zou helemaal fantastisch 
zijn!

Opgeven kan tot 10 november bij Anneke 
Bijsterveld T: 0637 342 735 of mail naar 
t.bijsterveld2@kpnplanet.nl of bij José 
Gr.Koerkamp T: 0683 547 814 of mail naar 
josegrootkoerkamp@hotmail.com, dan 
krijgt u van ons een naam voor wie u een 
pakje mag maken.
Wij zorgen er dan voor dat de pieten het 
pakketje op 4 december bezorgen.

Op vrijdag 1 oktober las Wilma Schepers, 
hoofdredacteur van De Letter het verhaal 
‘Altijd wat’ voor aan ouderen van Lettele. 
Het was de negende editie van de Nati-
onale Voorleeslunch. Over het hele land 
doen bibliotheken en zorginstellingen mee 
aan dit evenement door een lunch voor 
ouderen te organiseren waarbij wordt 
voorgelezen. In Lettele organiseerde de bi-
bliotheek van Lettele in samenwerking met 
de bibliotheek Deventer deze bijeenkomst 
in de Huskamer van de Spil.
Het verhaal ‘Altijd wat’ werd speciaal 

voor de gelegenheid geschreven door 
Mensje van Keulen. In dit verhaal staat de 
vriendschap van Annie en Louise centraal. 
De twee dames, die elkaar al jarenlang 
kennen, lopen tegen een probleem in hun 
vriendschap aan. Louise zoekt toenadering 
en nodigt haar vriendin uit voor een over-
nachting aan de kust.

Het was een intrigerend verhaal dat aan 
het denken zette: wat betekent vriend-
schap en is een ‘leugentje om bestwil’ soms 
beter dan de waarheid?

KBO, OED en Zonnebloem Lettele/
Okkenbroek organiseren samen een 
gezellige middag op dinsdag 30 novem-
ber 2021 van 12:00 uur tot 16:30 uur 
in Kulturhus de Spil. Iedereen is van 
harte welkom, ook als u niet bent aan-
gesloten bij een van deze organisaties.
We hebben heel lang vanwege Corona 
weinig kunnen organiseren. Dat willen 
we graag inhalen en daarom willen we 
nu samen met u een feestje bouwen 
met muziek en entertainment. Om een 
beetje idee te hebben hoeveel mensen 
wij kunnen verwachten willen we 
graag dat u zich opgeeft bij 
Henk Haverkamp T: 0622 713 798 of bij 
Anneke Bijsterveld T: 0637 342 735.
Als u een probleem heeft met vervoer, 
laat het ons dan even weten.
Graag tot ziens op 30 november!

Samen breien, 
haken en 
borduren

Bericht van Diny Meijerink en Thilly 
de Waal – De handwerkclub is weer be-
gonnen elke maandagmiddag vanaf 6 
september van 13.30 uur t/m 15.30 uur 
(behalve tijdens de schoolvakanties). 
Voor de thee/koffie wordt gezorgd 
door een van de breisters.
Gezelligheid is het belangrijkste doel. 
Daarnaast is het ook belangrijk elkaar 
te inspireren met leuke brei- of bor-
duurpatronen. Enthousiast geworden? 
Kom dan op de maandagmiddag naar 
Kulturhus de Spil in de Huskamer 
(aanmelden is niet nodig).
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Tussen de hoge maisvelden fiets ik over de Lettelse Enk naar de familie 

Oosterwijk aan de Oerdijk. Nog even dan zorgen hakselaars dat we vanaf 

deze plek weer vrij zicht hebben op de kerktoren van Lettele. Als ik het 

erf oprijd, kondigt hondje Billy me luidruchtig aan. Ik werp een blik in de 

schuur die vol staat met kleurige kruiwagens. Hier moet ik zijn.

Familie Oosterwijk maakt werk 
van hun slimme idee 

De opmars van de Lettelse 
kruiwagen Chuko

zijn als de bak dicht bij de grond zat.’ Daarom be-
sloten vader Harry samen met zijn zonen Jesse en 
Jari in 2017 er echt werk van te maken. Nadat aan-
staande schoonvader van Jesse en van Jari, Paul 
te Boekhorst, hun idee uitwerkte in een tekening, 
werd het eerste prototype gemaakt. 

Patent gekregen
Het unieke van de kruiwagen is dat de twee wie-
len recht onder de lading zitten. Daardoor is een 
zware vracht veel lichter en zelfs met één hand te 
vervoeren. Om de bak dicht bij de grond te vullen 
en weer simpel te kunnen kiepen is er een vernuf-
tig schuifmechanisme ingebouwd, zodat het heel 
weinig inspanning kost om de vracht uit te stor-
ten. Het filmpje op chuko.nl laat de werking goed 
zien. ‘Eigenlijk is het heel simpel. Mensen vragen 
zich vaak af waarom dit niet eerder is bedacht,’ 
zegt Jesse. ‘We hebben de kruiwagen Chuko ge-
noemd. Zo heette de eerste kruiwagen in China 
die het wiel ook midden onder de bak had. We 
vonden deze naam goed klinken en het heeft een 
betekenis.’ Het bewegende frame van de Chuko 
is uniek, waarvoor ze in 2019 patent krijgen. ‘Dat 
was goed nieuws, maar toen moesten we natuur-
lijk ook mee door.’  

Jesse en Jari Oosterwijk vertellen hoe het alle-
maal is gegaan met hun uitvinding. ‘Het idee is 
van mijn vader. Op zijn boerenbedrijf gebeurde 
het regelmatig dat er een kalf in de wei werd gebo-
ren. Hij moest het dier dan met de kruiwagen naar 
de strohok in de stal vervoeren, maar het was niet 
gemakkelijk om het zware kalf voorzichtig in de 
kruiwagen te hijsen. Hij had behoefte aan een 
soort kalvertaxi waarmee je dat karwei een stuk 
eenvoudiger zou kunnen maken,’ legt Jesse uit. 

Eerst het denkwerk
‘Dat idee bleef in zijn hoofd hangen, zelfs toen hij 
inmiddels gestopt was met zijn melkveebedrijf. 
Bijvoorbeeld bij het bladharken als er veel blade-
ren weg waaiden, omdat je het hoog in de krui-
wagen moest scheppen. Het zou veel makkelijker 

DOOR YVONNE HAAXMAN

‘Waarom niet eerder 
bedacht, vragen veel 
mensen zich af.’ 
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Familie- en vriendendiensten 
Maar dan. Hoe maak je nou zo’n kruiwagen? De 
broers Oosterwijk hebben er niet voor gestu-
deerd. Jesse heeft een agrarische opleiding ge-
daan en Jari heeft altijd gevoetbald. Ze gaan op 
zoek naar bedrijven die de onderdelen maken. 
In België worden de bakken geproduceerd, de 
frames komen uit Tsjechië en de wielen uit En-
geland. Met hulp van familie zetten ze in Lettele 
de kruiwagens in elkaar. ‘We zijn er ingerold. Ie-
dereen zag er wel iets in dit product, waardoor 
we van alle kanten enthousiaste medewerking 
kregen. Vriendendiensten hebben ons erg gehol-
pen. Mensen uit verschillende vakgebieden. Paul 
maakte ontwerptekeningen. Mick zorgde voor 
een professioneel promotiefilmpje. René helpt 
met de boekhouding. We zijn veel op pad geweest. 
In het begin nemen bedrijven je ook niet serieus,’ 
is Jesse z’n ervaring. ‘Regelmatig werd er gerea-
geerd van: ‘daar komt weer iemand, het zal wel. 
Dat wordt toch niks.’ Als we dan de kruiwagen lie-
ten zien, raken ze toch geïnteresseerd.’ 

Groeiende markt
Intussen breidt de klantenkring gestaag uit. De 
verkoop richt zich voornamelijk op Nederland, 
België en Duitsland. Via een bedrijf in Zwolle heb-

ben ze ook kruiwagens verkocht aan een bedrijf 
in IJsland. ‘We zijn op zoek naar distributiebe-
drijven die in combinatie met andere producten 
naar andere Europese landen kunnen leveren. Nu 
verkopen we via de Holvo en andere lokale bedrij-
ven Chuko kruiwagens, maar ook via Bol.com en 
enkele grote agrarische distributeurs, zoals  Wild-
kamp, Kramp, Schippers en De Boer. 

‘Als ze de 
kruiwagen 
zien, raken ze 
geïnteresseerd…’
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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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Rubriek Lettele Werkt 
In de rubriek Lettele Werkt vind je verhalen 
over bedrijven en het werk van Lettelenaren. 
Heb je ook een bijzonder beroep of onderne-
ming? Of ben je nieuwsgierig naar de functie 
of bedrijf van iemand in het dorp? 
Bel Yvonne voor een interview 0623 188 513!

Gemak dient de mens
Ook veel kinder- en zorgboerderijen hebben in-
teresse. ‘Laatst was de eigenaar van een kinder-
boerderij erg enthousiast met de aankoop. Mede-
werkers die eerst nauwelijks konden meehelpen 
vanwege hun beperking, kunnen dat nu wel. Er 
was iemand die maar één arm kan gebruiken en 
nu vrolijk met de Chuko kruiwagen rondreed. Dat 
is heel mooi om te horen.’ De Chuko maakt het til-
len veel lichter en dat is groot ergonomisch voor-
deel. ‘Als een hovenier aan het eind van de dag 
energie over heeft, dan is dat veel waard. Evenals 
reacties van boeren zoals: ‘Nu haalt mijn vrouw 
moeiteloos een kalf uit de wei.’ Dat is fijn om te 
horen en daar doen we het voor,’ zegt Jesse.

Doorbijters
Het is gebleken dat het starten van zo’n bedrijf 
niet altijd gemakkelijk is. ‘De eerste tekening was 
niet wat wij wilden. Toen hadden we zoiets van: 
laat maar zitten. Toch hebben we doorgepakt.’ Als 
startende ondernemers hebben Jari en Jesse met 
veel adviseurs gesproken en mensen ontmoet met 
een groot netwerk. ‘Sommige zeiden tegen ons 
dat we het idee ook direct kunnen verkopen, maar 
we willen het graag zelf doen. Het is gewoon leuk, 
leerzaam en echte uitdaging. Je komt bij allerlei 
bedrijven. Het is een mooie ontdekkingstocht.’

Eerst voelen dan kopen
Corona belemmerde bezoeken aan bedrijven en 
er waren ook geen beurzen. ‘Meestal duurde het 
lang voordat de verkoop rond was. Bedrijven 
werken vaak een keer per jaar hun catalogus bij. 
Daarom moeten we vaak geduld hebben,’ vertelt 
Jari. ‘Nu grote bedrijven ons product in hun as-
sortiment willen opnemen, groeit het vertrouwen 
en wordt de verkoop ook gemakkelijker. Op 26 t/m 
28 oktober staan we voor het eerst op een beurs, 
op de landbouwbeurs in Hardenberg. Daar kun-
nen we in de praktijk demonstreren hoe de Chuko 
kruiwagen werkt en mensen zelf laten uitprobe-
ren en ervaren hoe de Chuko voelt. Dat is de beste 
reclame.’  
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40 jaar Korenkamp 1

Het middenterrein met enkele speel- en sportat-
tributen is een ideale speelplaats voor kinderen 
en een ontmoetingsplaats voor de buurt. Op het 
plein wordt elk jaar een buurtfeest gehouden, 
waar de sociale banden nog eens weer nauwer 
aangehaald worden. Kortom, Korenkamp 1 is 
een buurt waar het na 40 jaar nog steeds goed 
toeven is.

Picknicktafel
11 september vierden we het 40-jarig bestaan 
van ons buurtje. Een paar weken later deden we 
ons feestje lichtjes over bij het ‘onthullen’ van de 
nieuwe picknicktafel. 

Zaterdag 11 september 2021 hebben we het 
40-jarig bestaan van Korenkamp 1 gevierd tij-
dens het jaarlijks terugkerend buurtfeest. 
Dan is het leuk om een stukje geschiedenis op 
te halen. 

In 1980 werden 20 kavels uitgegeven door de 
toenmalige gemeente Diepenveen. Alle belang-
stellenden, ook diegenen die op de reservelijst 
stonden, konden een kavel kopen. Ook toen wa-
ren er aspirant kopers die toch afzagen van koop. 
Aan de prijs van de grond kon dat niet liggen 
want die lag toen op ongeveer 70 gulden per m3 
wat omgerekend minder dan 35 euro betekent.
Medio 1981 waren zestien van de twintig  wo-
ningen, zeven twee-onder-een-kapwoningen 
en twee alleenstaande woningen, bewoond. De 
laatste twee-onder-een-kapwoningen werden in 
1982/1983 gebouwd. 

Een kinderrijke buurt
De bewoners van het eerste uur waren een men-
geling van starters, (oud)Lettelenaren die terug- 
kwamen na elders gewoond te hebben en enkele 
senioren. Dus een mengeling van jong, oud en 
kinderen wat garant stond voor een gezellige 
buurt. Dit blijkt ook uit het feit dat na veertig 
jaar twaalf van de twintig woningen bewoond 
worden door de oorspronkelijke bewoners. 
De buurt was met veertien kinderen gelijk een 
kinderrijke buurt. In de loop van de jaren zijn er 
meer dan twintig kinderen geboren. 
In juli 1982 werd de Korenkamp officieel geopend 
door burgemeester Ruud Oudenhoven en wet-
houder Gerard Oosterwechel van de gemeente 
Diepenveen. Het straatnaambord werd onthuld 
door Paulien en Madeleine Elders, de bedenkers 
van de naam Korenkamp.

Middenterrein
De opzet van het plan, waarbij de woningen min 
of meer in een cirkel rondom een middenterrein 
staan, draagt bij aan de gezelligheid. Het mid-
denterrein is toentertijd ingericht door de bewo-
ners van het eerste uur dankzij een geldbedrag 
van de gemeente. In het kader van de wedstrijd 
‘Een kern waar pit in zit’, uitgeschreven door de 
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, 
viel het project in de prijzen.

DOOR: BEN VERWOOLDE

Paulien & Madeleine Elders
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Opening juli 1982 

Luchtfoto Korenkamp 1982
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SPECIALIST IN VERF, BEHANG, VLOEREN, 
GORDIJNEN EN RAAMDECORATIE

Boxbergerweg 82 - 7412 BG Deventer
T (0570) 613 730
E info@vanmourikdeventer.nl
I www.vanmourik.voorverfenwonen.nl
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Weer op reis…

Zomerdagkamp

Een verhaal van Eindelijk is het zover: we 
kunnen met een klein aantal beperkingen 
vanwege de corona, weer eens op pad. Om 
negen uur staat de grote bus van TCR uit 
Raalte met chauffeur Renate klaar op het 
kerkplein. De gasten uit Okkenbroek zitten 
er al in. De rollators en twee rolstoelen 
gaan in de bagageruimte en binnen in de 
bus is er ruim plaats voor alle 43 deelne-
mers.
Het weer is wat miezerig maar de stem-
ming is prima. Iedereen is blij dat we, al 
is het met mondkapje op, lekker effe weg 
kunnen. De dames van de Zonnebloem 
hebben kannen koffie en theewater mee 
en zij hebben muffins (ook wel cupcakes 
genoemd) gebakken. Het goede idee van Gé 
wordt opgevolgd en wij houden koffiepau-
ze op een parkeerplaats. Smullen zonder 
knoeien.

Pauperparadijs
Omdat het reisdoel de Veenkoloniën en 
het Gevangenismuseum in Veenhuizen 

betreft, leest Pauline enkele fragmenten 
uit het boeiende boek Het Pauperparadijs 
van Suzanne Jansen voor. Suzanne vroeg 
zich af hoe haar voorouders in het begin 
van de 19e eeuw, in de Napoleontische tijd, 
in het onbewoonde en moerassige Drenthe 
terecht waren gekomen. De enorme armoe-
de en de vele zwervers in het westen van 
het land hadden Johannes van den Bosch, 
die een warm hart had en wat wilde dóen 
voor deze mensen, op het idee gebracht 
een woon-werkvorm te creëren en de arme 
analfabeten een toekomst te bieden. Op 
het terrein krijgen we in drie groepen de 
kans om in een boevenbus een excursie te 
maken en ook binnen in het museum is er 
veel te zien. Slaap-eetzalen met hangmat-
ten bijvoorbeeld maar ook een moderne 
presentatie van de tegenwoordige recht-
spraak. Enthousiaste vrijwilligers vertellen 
boeiende verhalen. 

Boerin Agnes
Na een lekkere lunch met soep en broodjes 

gaan we naar het middagprogramma.
Door het mooie en inmiddels zonnige 
Drenthe rijden wij naar Gasselternijveen. 
Daar wacht boerin Agnes, bekend van 
Boer zoekt vrouw, ons op bij hun boerderij. 
Samen met man en drie kleintjes hebben 
ze een melkveebedrijf. Ze houdt sinds kort 
weer excursies voor schoolklassen en voor 
ons ook interessant: ze maakt advocaat. 
De moeilijkheden in de bedrijfsvoering 
door overheidsbeleid kan ze met veel van 
de KBO’ers delen. In haar gezellige kantine 
houden we theepauze en worden we ver-
wend met diverse soorten advocaat. Zelfs 
het dochtertje van zeven loopt op blote 
voetjes met de schalen rond! 
De aankoop van advocaat kost meer tijd 
dan ingepland is, maar Renate wacht 
geduldig. Onder vrolijk gekwebbel zetten 
we de reis voort en komen tegen half zeven 
waren we weer terug in ons mooie dorp. 
De samenwerking KBO met Zonnebloem is 
voor herhaling vatbaar. Iedereen bedankt 
voor de gezelligheid.

Het zomerdagkamp vindt in 
2022 plaats van maandag 1 t/m 
donderdag 4 augustus. Alle 
kinderen die in Lettele of Ok-
kenbroek wonen of naar school 
gaan, kunnen meedoen. Houd de 
nieuwsbrieven van de scholen, 

onze facebookpagina of lettele.nl 
in de gaten voor informatie over 
inschrijving en opgeven.

Voor vragen is het Zomerdag-
kamp bereikbaar via zomerdag-
kamplettele@gmail.com.
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Nieuws van de Lettelse Revue

De zeumdartigste of 
achtendartigste Lettelse 
Revue? 

Er woedt een richtingenstrijd in de revue-
groep tussen de rekkelijken en de precie-
zen. De rekkelijken vinden dat de pers-
conferentie over het niet doorgaan van de 
revue zo revuewaardig is dat we die gerust 
den zeumdartigste revue mogen noemen 
en dus de komende revue als achtendartig-
ste. De preciezen zijn dus precies en tellen 
alleen de echte revuevoorstellingen en 
houden het dus op zeumdartig. Tja, zegt u 
het maar! 
Hoe dan ook: de corona-seinen staan eigen-
lijk nog steeds op oranje. We gaan ervan uit 
dat deze – zoals in veel andere landen – van 
oranje naar groen springen en dus niet op 
rood. Dus zijn we volop bezig met de voor-
bereidingen voor de …ste revue. Volgens 
goed gebruik lichten we in de Letter van 
oktober een tipje van de sluier op. Zo geven 

we jullie nu alvast de titel van de revue.
Ta-da… en tromgeroffel: AIT VEDAN!. 

Van hem kunnen we het hebben…
Ait Vedan! Wij vinden het een heel toe-
passelijke titel. Corona of geen corona: de 
revue laat zich niet stoppen en gaat altijd 
door. We laten ons niet klein krijgen. En 
gaan vol vertrouwen verder. Zo is dat dus. 
Eigenlijk is het een gezegde dat afkomstig 
is uit Twente, maar velen in Salland gebrui-
ken dit ook in hun dagelijks taalgebruik. 
Dus we zijn zo vrij om het te adopteren als 
een goed Sallands gezegde. 
Verder nog nieuws? Zeker! Hiltina doet als 
regisseur een stapje terug. Haar voortref-
felijke rol in de afgelopen jaren wordt nu 
overgenomen door Mark te Boekhorst. 
Wie kent hem niet? 

We zijn nu een maandje bezig en het blijkt 
zoals we gedacht hadden: Mark heeft 
overal een mening over en hij bemoeit zich 
overal tegenaan. Maar van hem kunnen we 
het wel hebben. 

Het fundament en de steigers
Zo langzamerhand is het fundament 
gestort van de meeste te spelen stukken, 
staan ze deels al in de steigers. Maar wa-
terdicht is het ‘bouwwerk revue’ nog zeker 
niet. We bouwen gestaag door en zorgen 
ervoor dat eind januari de revue staat als 
een huis. 
Het bovenstaande staat er niet zo maar. 
Het zou kunnen zijn dat je er in de revue 
iets van terugziet. Dat gezegd hebbende, 
lijkt het ons wel voldoende als tip van de 
sluier. 

Even praktisch
Nog even wat praktische zaken: 
Bernadette en Celeste zullen vanaf eind 
oktober onze trouwe sponsoren weer gaan 
benaderen. Onze sponsoren zorgen ervoor 
dat het mede mogelijk wordt om de revue 
financieel in de benen te houden. En mede 
daarom is het mogelijk om de prijs van 
het revuekaartje laag te houden. En: we 
kunnen daardoor elk jaar een fantastische 
verloting houden als slotstuk van de revue. 
Maar onze financiële situatie is nu ook 
weer niet zo riant dat we ontkomen aan 
een behoorlijke prijsverhoging met 2 euro. 
Het kaartje zal dus 9 euro gaan kosten. 
Maar: het blijft uitermate betaalbaar!!! 
Bent u nog geen sponsor en wilt u graag 
bijdragen aan het fantastische gegeven 
dat Lettele al zoveel jaren een revue rijk is, 
dan kunt u zich melden bij 
Bernadette te Boekhorst via de mail
 revuesponsoring@gmail.com. 

Op 19 februari 2020 postte de Revue op Facebook: hoe hebben wij de revue ervaren? 
Één van de belangrijke dingen tijdens de revue: de jaarlijkse evaluatie! Nu al weer zin in 
volgend jaar! We zijn nu twee jaar verder…
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Nieuws van de SECL

Omdat een jaar 
zonder Lettels 
feest niet af is... 

13 en 14 November willen we de kermis 
graag inhalen. En wij denken dat jullie daar 
hetzelfde over denken! Dit gaan we doen 
in de vorm van hét Lettels Najaarsfeest 
waarin we onderdelen overnemen van 
de ‘reguliere’ kermis, maar vooral met z’n 
allen willen feesten!

Zaterdag 13 November komt Sinterklaas 
aan in Nederland. Dit kunnen we natuurlijk 
niet aan ons voorbij laten gaan!
Daarom begint het programma met de in-
tocht van Sinterklaas op groot scherm met 
aansluitend pietengym en je mag je schoen 
zetten. Om de rest van het weekend niet 
op één schoen te hoeven lopen kan je van 
tevoren een schoen knutselen. Een schoen-
knutselset wordt in deze dagen (rond 27 
oktober) meegegeven op de basisschool, 
maar kan ook worden opgehaald bij Super 
Lettele.
Deze schoen kan op zaterdag na de pieten-
gym om 13:00 in de tent worden gezet. Zon-
dag tussen 12:30 en 14:00 mag de schoen 
weer Letteroostermaet worden opgehaald. 
Wij hopen dat de schoenen goed worden 
gevuld!
Mocht je je kruid(noten) hebben ver-
schoten in de middag, dan hebben we de 
perfecte band voor jullie op de zaterdag-
avond. Om 20:00 komt de energieke band 
Jetset Live knallen op het podium. Dj Ferdy 
zal tussendoor zijn kunsten vertonen. Zorg 
dat je op tijd komt want om 12:00 moet de 
muziek al uit!

Zondag 14 November beginnen we om 
10:30 met het ouderenprogramma. Ben 
Verwoolde van het Dorpsarchief komt een 
verhaal vertellen en er wordt gezorgd voor 
koffie, thee en wat lekkers. Aansluitend zal 
het More Music Orkest jullie meenemen in 
een swingend muzikaal avontuur. Tijdens 
dit optreden zal ook de More Music Jeugd-
band voor de eerste keer optreden.
Vanaf 14:00 beginnen we met het Vogel-
schieten. Dit behoeft geen verdere uitleg 
dan: Knallen en Lallen.
Als het knallen is afgelopen is het knallen 
nog niet afgelopen: Rond 17:00 is het aan 
De Paloma’s om de tent op de kop te zetten. 
De kneiters vliegen je om de oren!

Achter de schermen zijn we weer druk 
met de voorbereidingen om een geweldig 
weekend neer te zetten, maar dit kunnen 
we natuurlijk niet alleen.
Tijdens het weekend hebben we mensen 
nodig achter de bar, muntenbalie en voor 
het welkomstcomité. Ook voor het opbou-
wen kunnen we handen gebruiken. Als je 
dit wel ziet zitten, kijk dan op www.secl.nl

 Coronamaatregelen.
Naast je ticket heb je ook een QR-code 
nodig om binnen te komen.
Een link voor je tickets kan je vinden op 
SECL.nl en Lettele.nl. De kaartverkoop zal 
vrijdag 29 oktober beginnen! Ook de uitleg 
over de QR-code is te vinden op SECL.nl.

Zaal Spikker
Zoals jullie mogelijk gehoord hebben, zal 
dit de laatste revue worden in zaal Spikker, 
ons vertrouwde thuishonk, waar we in 
al die jaren in januari en februari ons zo 
thuis voelden. Doordat we vanaf 2022 niet 
meer in de zaal bij Spikker terecht kunnen, 
schakelen we nu jullie hulp in voor het vin-
den van onderdak voor onze revue-spullen. 
Deels waren deze opgeslagen in de schuur 
van Alfons Spikker en deels liggen deze 
nu nog in de kelder onder het toneel. Onze 
kleding heeft gelukkig een mooi tehuis bij 
Agnes Meijerink op zolder. 
Maar er zijn nog andere spullen zoals 
decorstukken en andere attributen die – 
als het zo uitkomt – vaker gebruikt kunnen 
worden. Helaas heeft onze oproep in de 
vorige De Letter nog geen reacties opgele-
verd. Dus doen we nogmaals een oproep. 
Wie kan en wil ons de komende tijd uit de 
brand helpen? 
Meer info en aanmelding bij Bernadette 
te Boekhorst (revuesponsoring@gmail.
com) of bij Gerard Huis in ’t Veld (gerard.
huisintveld@home.nl). 

Kaartverkoop 
Dan willen jullie graag weten wanneer de 
kaartverkoop start. Welnu: op zaterdag 
18 december om 10:00 uur! En zoals altijd 
bij onze fijne ondersteuner Erwin Kleine 
Koerkamp van Binnenenbuitenspeelgoed. 
Tip: zet alvast de data voor de revue avon-
den 2022 in de digitale en/of je papieren 
agenda (als je die al hebt voor 2022). Of 
op de Gerardus Majella kalender, als die 
nog bestaat…: vrijdag 28 januari, zaterdag 
29 januari, vrijdag 4 februari, zaterdag 
5 februari matinee 14:00 uur, zaterdag 5 
februari, vrijdag 11 februari, zaterdag 12 
februari 

Wij houden jullie op de hoogte van de 
voortgang van de revue 2022! 
Blijf gezond!
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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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Zoals u wellicht weet maken de gemeente Deventer en 
mijnplein een keuze voor de nieuwbouwlocatie van de 
Sancta Maria. We willen u daar graag over informeren. 

Enquête
Voor de zomervakantie is er na afloop van de informatie-
avond over de nieuwbouw, een enquête uitgezet over de 
toekomstige locatie van de Sancta Maria. We zijn over-
weldigd door het aantal reacties (317) en de betrokken-
heid die dat laat zien bij de toekomst van de Sancta Ma-
ria. Bedankt daarvoor! 

Drie scenario’s 
De resultaten van de enquête laten geen duidelijke loca-
tievoorkeur van Lettele voor de Sancta Maria zien. De 
uitkomst is verdeeld. Wel is duidelijk dat de keuze voor 
een locatie niet op zichzelf staat. De nieuwe school moet 
in de eerste plaats geschikt zijn om toekomstbestendig 
onderwijs te geven aan de kinderen in Lettele, maar 
daarnaast bijdragen aan de leefbaarheid van Lettele. Om 
een goede keuze te kunnen maken gaat mijnplein daar-
om drie scenario’s zorgvuldig, gelijkwaardig en objectief 
onderzoeken:

• Een nieuwe school op de huidige locatie.
• Een nieuwe school op de huidige locatie 
   in samenwerking met zorg- en/of ouderenorganisaties.
• Een nieuwe school bij de Spil. 

Betrekken Lettele
Bij dit onderzoek wordt mijnplein begeleid door bureau 
HEVO, specialist in duurzame huisvesting. Zij onderzoe-
ken de scenario’s op ruimtelijke, financiële en kwalitatie-
ve consequenties. Hoewel de uiteindelijke locatiekeuze 
een besluit is van de gemeente Deventer en mijnplein, 
nodigen we Lettelse organisaties, verenigingen en be-
trokkenen uit om tijdens een bijeenkomst de voor- en 
nadelen van de drie scenario’s objectief met ons in beeld 
te brengen. Op 6 oktober hebben we de werkwijze van 
dit proces al toegelicht aan een aantal belanghebbende 
organisaties.
Het op deze manier onderzoeken van verschillende 
scenario’s is voor ons niet gebruikelijk, maar we willen 
graag recht doen aan de betrokkenheid van Lettele bij de 
school. We begrijpen dat veel Lettelenaren zich verbon-
den voelen met de Sancta Maria en dat de locatiekeus 
voor de school het dorp bezighoudt. Samen hebben we 
hetzelfde doel: goed onderwijs voor de kinderen in Lette-
le in een veilige en inspirerende leeromgeving. 

Besluit nieuwbouwlocatie
De uitkomsten van de bijeenkomst met Lettelenaren zijn 

voor ons, samen met de financiële en 
ruimtelijke consequenties, input in 
de afweging voor de locatiekeuze van 
de Sancta Maria. We maken deze afweging zo objectief 
mogelijk, maar beseffen ons dat er altijd mensen teleur-
gesteld zullen zijn over het besluit. Uiteraard zullen we 
ons uiteindelijke besluit aan u uitleggen. 

Vooruitblik
We hopen eind dit jaar een besluit te nemen over de loca-
tie van de Santa Maria, in 2022 te starten met de bouw-
voorbereidingen en de nieuwe school in 2023 in gebruik 
te nemen. 
We kijken er naar uit om samen met onze leerlingen, ou-
ders en Lettele verder te bouwen aan het onderwijs in 
Lettele!

Met vriendelijke groet,
Bart de Grunt, college van bestuur mijnplein

Beste mensen in en om Lettele,

Nog ruim een maand en dan neem ik afscheid 
van basisschool Sancta Maria. Op dit moment 
zie ik groep 1/2 buiten spelen en hoor ik kinderen 
zingen dat ze naar de bieb gaan. Ik zal het gaan 
missen, het gemoedelijke Lettele. Een dorp dat sa-
men sterk staat. Veel hulp van ouders en vrijwilli-
gers, waardoor we op school veel mogelijk kunnen 
maken. Een dorp waarop je trots mag zijn!
Ik wil u ontzettend bedanken voor alle mooie ja-
ren die ik hier samen met u heb mogen meema-
ken, de prettige samenwerking, het praatje in de 
supermarkt, of op straat en het goede en mooie 
onderwijs dat we samen aan de kinderen hebben 
kunnen bieden en nog steeds geven. Ik wens leer-
krachten, kinderen, ouders en alle mensen die op 
de een of andere manier betrokken zijn bij school 
alle goeds, heel veel succes met de nieuwbouw en 
vooral een mooi en talentvol leven.

Met hartelijke groet,
Karin van Beurden

Zolang het proces rond de nieuwbouw van de  basisschool Sancta Maria gaande is, 
zal Bart de Grunt, directeur van mijnplein via De Letter de bewoners van Lettele 
op de hoogte houden van de voortgang.
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De discussie over waar de nieuwe woningen moeten komen, wordt behoorlijk stevig ge-

voerd in Lettele. De JOL heeft geen voorkeur voor een bepaalde locatie en mengt zich niet 

in die discussie. De JOL vraagt aandacht voor de toekomst van de jongeren en daarmee 

voor de toekomst van Lettele. De JOL pleit voor de bouw van voor jongeren toegankelijke 

woningen. Liever vandaag nog dan morgen.  

JOL trekt aan de bel: 
Stentor, AD, RTL Nieuws en Radio FunXl

Jongeren willen in 
Lettele blijven wonen

betrekking tot de plannen die de gemeente heeft 
voor nieuwbouw in ons dorp. Op deze bijeen-
komsten klonken tegengeluiden over de voorge-
nomen bouwplannen, waarna de gemeente aan-
gaf dat Lettele als dorp wel de andere kant moest 
laten horen als we willen dat de woningbouw in 
gang wordt gezet. Binnen de JOL horen wij dat 
er veel behoefte is aan woonruimte in Lettele 
voor jongeren en na onderling overleg hebben 
we besloten dat we die jongeren wilden verte-
genwoordigen. De gemeente heeft aangegeven 
vraaggestuurd te willen gaan bouwen, dus het is 
van groot belang om onze stem te laten horen.’

Wat is het probleem voor jongeren in Lettele 
qua woonruimte?
‘Het probleem van te weinig woonruimte voor 
jongeren in ons dorp is niet nieuw. Ten eerste 
komt er nauwelijks woonruimte vrij omdat de 
doorstroom laag is. Ten tweede, als er woningen 
op de markt komen zijn deze onbetaalbaar voor 
jonge starters. Mede door de momenteel hoge 
prijzen krijg je veel mensen van buiten Lette-
le die in het dorp een huis kopen. Daar zijn we 
niet per se tegen, maar er komt met name voor 

Het kan u bijna niet ontgaan zijn: de Jongeren 
Organisatie Lettele (JOL) is een petitie gestart 
om de woningbouw in Lettele zo spoedig moge-
lijk te starten. Ze willen hiermee een stem geven 
aan de jongeren die willen blijven wonen in Let-
tele of terug willen keren, maar geen woonruim-
te kunnen vinden. Hoe zijn ze hiertoe gekomen 
en wat brengt deze actie allemaal op gang? In 
gesprek met vier bestuursleden van de JOL: Lars 
Ruiter, Lars Zandbelt, Marijn Kleine Koerkamp 
en Eline te Boekhorst. 

Hoe zijn jullie gekomen tot het starten van de 
petitie?
‘Eind augustus organiseerde de gemeente De-
venter enkele informatieavonden in Lettele met 

DOOR JEANNET TIBBEN

‘De grote belangstelling heeft 
te maken met de problemen 
op de huizenmarkt.’
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de jongeren niets beschikbaar. We zetten dus als 
JOL in op het bouwen van betaalbare woningen 
voor starters, hetzij koop, hetzij sociale huurwo-
ningen.’ 
‘De insteek is om Lettele leefbaar te houden. 
Door verdere vergrijzing van het dorp komen 
voorzieningen als de basisschool en sportvereni-
gingen in gevaar. Ons doel is het behartigen van 
de belangen van de jongeren in Lettele die hier 
zelfstandige woonruimte zoeken. Wij hebben 
geen voorkeur qua locatie, maar willen wel graag 
dat er spoedig begonnen gaat worden met de 
bouw. Dit is het standpunt dat we in de discussie 
over de woningbouw in Lettele willen innemen.’

Wat is er allemaal op jullie af gekomen sinds de 
start van de petitie?
 ‘Als eerste is er een interview in De Stentor ge-
plaatst. Daarnaast heeft Eline een interview ge-
geven op radio FunX en ze heeft gesproken tij-
dens een raadsvergadering. RTL Nieuws kwam 
langs voor een interview. Kortom, van het één 
kwam het ander. Deze publiciteit hadden we 
nooit verwacht en heeft ons verrast en ook wel 
wat overvallen. De grote belangstelling zal zeker 
te maken hebben met de landelijke problemen 
op de huizenmarkt. Onze actie sluit zowel aan bij 
het landelijke tekort op de woningmarkt, zeker 
voor jongeren die zelfstandig willen gaan wonen, 
als bij de problemen qua huisvesting die er zijn 
binnen krimpdorpen.’

Publiciteit is mooi, maar hoe nu verder?
‘De petitie is officieel ingediend. Deze is onder-
tekend door 277 mensen, het merendeel hiervan 
woonachtig in Lettele, uit alle leeftijdsgroepen. 
De gemeente vraagt om een inventarisatie van 
de concrete vraag naar huizen vanuit de jon-
geren, daar zijn we mee bezig. We hebben een 
groepsapp opgezet voor jongeren die (weer) in 
Lettele een huis zoeken. Tot dusver hebben zich 
daar 25 personen bij aangesloten.’
‘Daarnaast blijven we volgen hoe het verder gaat 
met de plannen voor de woningbouw in Lettele. 
Het is in ons belang dat het geen jaren meer gaat 
duren voor de nieuwbouw gaat beginnen. Op die 
manier blijft de jeugd behouden voor Lettele en 
voorkomen we toenemende vergrijzing van ons 
dorp.’ 

Als u de jongeren wil steunen, vergeet dan 
niet uw stem uit te brengen op petities.nl.

Behalve Lars Ruiter, Lars Zandbelt, Marijn 
Kleine Koerkamp en Eline te Boekhorst 
zijn ook Roos Groot Koerkamp, Joanne 
Bos, Marleen te Boekhorst en Sven Spikker 
bestuurslid van de JOL.
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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

Heeft u iets grappigs meegemaakt, 
of iets ernstigs, of wilt u iets onder 

de aandacht brengen?
Stuur uw verhaal in! 

Ook zijn wij nieuwsgierig 
naar de onderwerpen waarover u 
graag iets zou lezen in De Letter. 

Laat het ons weten!

Schrijf voor De Letter
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Concert More Music Orkest

We are Back

Het laatste optreden van More Music 
Orkest was tijdens de 35ste editie van het 
Deventer Open Podium op 1 maart 2020 in 
de Deventer Schouwburg. Met veel publiek 
en mooie muziek maar veel te lang geleden. 
Uiteraard hebben we niet stilgezeten en 
zijn helemaal klaar voor ons ‘We Are Back’-
-concert op 14 november 2021 van 12:30 tot 
14:00, in de feesttent van het ‘Najaarsfeest’ 
van de SECL.

Programma 
We beginnen het concert met {The heat is 
on} van the Eagles, speciaal geschreven 
voor de soundtrack van Beverly Hills Cop, 
een film uit 1984. Een lekker stukje jaren 
80-muziek met het kenmerkende {Power of 

Optimism} effect. Daarna, als we allemaal 
in de juiste stemming zijn gekomen – een 
primeur.

Muzikale Primeur in de feesttent
Op 14 november zal de jeugdband van het 
More Music Orkest voor de eerste keer 
optreden. Op 3 maart 2020 zouden we be-
ginnen met een jonge, swingende band, die 
talent, kwaliteit en jeugdig enthousiasme 
uitstraalt en aantrekkelijke, herkenbare 
(film- en pop)muziek speelt. Toen kwam Co-
rona. Op 23 augustus 2021 was het eindelijk 
zover – een herstart. En op 14 november 
spelen ze voor u {Walking on Sunshine}. 
Dat is niet alles. Op 4 oktober jl. hebben we 
met de jeugdband een leuke promotiefilm 

opgenomen om nog meer jeugd enthou-
siast te maken voor de More Music jeugd-
band. Naar verwachting zal deze video eind 
november te zien zijn op YouTube. Via onze 
website en facebook pagina’s maken we de 
YouTube link bekend.

En verder…
Het More Music Orkest zal u daarna 
meenemen in een swingend muzikaal 
middag-avontuur met bekende populaire 
muziek. Als uitsmijter spelen we {Walking 
on Sunshine} samen met de jeugdband.

Voor meer informatie: 
Willem Poterman 0612 035 376

Stuur het geboortekaartje en foto
Lettele is een heerlijk dorp voor kinderen om in op te groeien. Ruimte zat, genoeg woningen en tegen de tijd dat 
je eraan toe bent, een nieuwe school! 

In december maken we weer een pagina voor jonge ouders om hun pasgeborene aan Lettele voor te stellen. 
Natuurlijk gaan we zelf ook op zoek, maar je kunt het ons makkelijk maken door een geboortekaartje en een 
foto naar De Letter sturen. De babypagina is leuk om te bewaren voor later! 

Weet jij een pasgeboren baby? Tip jij ons of de vertel je de ouders over deze pagina in De Letter?

Opsturen kan digitaal: redactie.deletter@lettele.com.
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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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Subsidie van Wij Deventer

Lid worden van Plaatselijk Belang?

Werkgroep 
wandelpaden

Jaarvergadering Plaatselijk 
Belang Lettele-Linde-Oude Molen
Woensdag 8 december 2021

Woningbouw en routekaart

Huurwoningen in Lettele

Wil je wat leuks organiseren voor het dorp of je eigen buurt? Dan zijn er verschillende subsi-
diemogelijkheden. Wil je meer informatie of een aanvraag doen, neem dan contact op met: 
Hein Kieffer: 0645 368 909 of Arjuna Huis in ’t Veld: 0623 761 134.
Kijk vooral ook even op wijdeventer.nl 

Voor €10,00 per jaar kunt u lid worden van het Plaatselijk Belang. U wordt dan op de hoogte 
gehouden van alle ontwikkelingen die spelen in en rondom ons mooie dorp Lettele. Mail naar 
pb@lettele.nl, u ontvangt dan een aanmeldingsbrief. Na aanmelding ontvangt u een leuk 
welkomstgeschenk.

Er hebben zich bij PB acht personen aan-
gemeld die als groep het onderhoud van 
de wandelpaden op zich neemt. Ze hebben 
inmiddels al 600 meter wandelpad, dat 
voorheen onbegaanbaar was, weer vrij- 
gemaakt. Het gaat om een stuk vanaf de 
Oerdijk ter hoogte van de V1-gedenkplaats 
langs de Soestwetering richting Bathmense-
weg (halverwege kunt u het bos in richting 
het dorp).
Dank aan de vrijwilligers en succes met de 
werkzaamheden!

Woningbouwvereniging De Marken ver-
huurt in Lettele 55+woningen en eengezins-
woningen. Als er een woning vrijkomt wordt 
deze aangeboden via Woonkeus Stedendrie-
hoek.
Zoek je een huurwoning in de Lettele? 
Dan is het belangrijk dat je je inschrijft als 
woningzoekende bij Woonkeus Steden-
driehoek. Als je staat ingeschreven, kun je 
reageren op vrijkomende huurwoningen 
in de regio Stedendriehoek. Hoe langer je 
ingeschreven staat hoe meer kans je op een 

woning maakt. 
Binnen de Stedendriehoek heb je veel keu-
zevrijheid bij het zoeken naar een woning. 
Het zoeken naar een woning is eenvoudig. 
Plaatselijk Belang ontvangt een  bericht 
als er een huurwoning vrijkomt in Lettele. 
Dit bericht wordt in Lettele gedeeld via Face-
book, Lettele.nl en per e-mail naar de leden.

Over Woonkeus Stedendriehoek
In de regio Stedendriehoek werken zes 
gemeenten samen als het gaat om het ver-

delen van sociale huurwoningen. Dit zijn de 
gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, 
Lochem, Voorst en Zutphen. Sociale huur-
woningen zijn woningen met een huurprijs 
tot € 752,33 per maand (prijspeil 2021). Om 
op de hoogte te blijven van de woningen 
die worden aangeboden die bij je situatie 
passen, kun je een zoekprofiel aanmaken 
op de website woonkeus-stedendriehoek.
nl. Je ontvangt dan een e-mail indien er een 
woning wordt aangeboden die voldoet aan 
je zoekprofiel.

We hopen dit jaar weer een jaarvergadering te kunnen houden, als de coronamaatregelen 
het op dat moment  toelaten. Het eerste deel zal de jaarvergadering plaatsvinden, in het 
tweede deel zullen we het dorpsplan presenteren. Bent u lid, dan krijgt u de uitnodiging via 
de mail of de post. Bent u nog geen lid, maar u heeft wel belangstelling? Meld u zich dan aan 
als lid. Woensdag 8 december bij De Koerkamp, 20:00 uur.  Van harte welkom!

De informatieavond van de gemeente Deventer is goed bezocht en heeft iedereen de gele-
genheid gegeven om vragen te stellen. In navolging daarop zijn er twee inspraakavonden 
geweest bij de raadsvergadering. Er zijn voor- en tegenstanders geweest die gebruik hebben 
gemaakt van de gelegenheid om in te spreken. De raad is nu aan zet en gaat de komende 
maanden verder met de besluitvorming over de routekaart.
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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
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Steun de Hand-
balvereniging 
Lettele!

Doe weer mee met de 
Oostermaetloop!

HV Lettele hoopt zoveel mogelijk loten te 
verkopen. Net als alle jaren kost een lot 
€ 3,00 waarvan 80 procent (ofwel € 2,40 
per lot) naar onze clubkas gaat! Boven-
dien maken kopers kans op fantastische 
prijzen met als hoofdprijs een bedrag van 
€ 100.000,-. 
Je kunt tot 23 november een lot kopen 
door de QR code te scannen! 
Handbalvereniging Lettele is ook te vinden 
op clubactie.nl. Daar kunt u ook uw lot 
kopen.

Alvast bedankt voor jullie steun!

Nieuws en actualiteiten
in en van onze dorpswinkel.

Uw boodschappen,gezelligin de buurt!

Super Lettele is inmiddels een 
Super belangrijke plek geworden in 
het dorp. Er zijn heel wat 
mensen die voor de boodschappen 

naar Super Lettele 
komen maar ook voor 
het praatje.
De inrichting van de 
koffiehoek kan nog wel 
wat gezelliger, zodat de 
mensen zich nog meer 
thuis kunnen voelen 
in de winkel. Voor de 
inrichting heeft het be-
stuur een aanvraag in-

gediend bij het OranjeFonds voor een 
financiële bijdrage. Het OranjeFonds 
werkt samen met de RegioBank in het 
Voordebuurtfonds en steunt lokale en 

sociale initiatieven. Met de steun van 
het Oranjefonds en de Regiobank gaat 
het lukken om een mooi bedrag bij 
elkaar te halen. Maar daar moeten we 
zelf ook wat voor doen…

Het Voordebuurtfonds vraagt ons zelf 
ook € 1000,-  bij elkaar te brengen om 
van de koffietafel een echt knusse 
koffiehoek te maken. En daarvoor 
kloppen we bij onze trouwe bezoekers 
aan. Vanaf 25 oktober kun je ons via 
de volgende link steunen met een 
bijdrage: voordebuurtfonds.nl/project/
superlettele.

Een nog gezelligere koffiehoek!

Op zaterdag 4 december wordt de Oos-
termaetloop gehouden en is Lettele weer 
het centrum van hardlopend Salland. De 
Oostermaetloop kent vier afstanden: 1, 
2, 5 en 10 kilometer en is een van de tien 
wintercrosslopen van het Sallands Cross 
Circuit. 

Taart en pepernoten
Bij de Oostermaetloop gaat het vooral om 
gezelligheid en plezier. Je kunt genieten 
van de loopsport. Voor de beste Lettelse 
dame en heer staat een taart klaar. Vandaar 

de oproep aan dorpsgenoten zich massaal 
in te schrijven voor de Oostermaetloop. 
Ook de jonge lopers gaan niet met lege han-
den naar huis. Sinterklaas heeft een paar 
pieten naar Lettele gestuurd om te assiste-
ren bij de Oostermaetloop. Ze nemen extra 
veel pepernoten mee voor de kinderen. Doe 
daarom mee! Laat zien wat je kan! 

Schrijf je in
Iedereen kan meedoen aan de 5 of 10 
kilometerloop! Voor kinderen tot 9 jaar is 
er een speciaal parcours van 1 kilometer. 
Jeugd tot 15 jaar kan meedoen aan de 
2-kilometerloop. De starttijden en het 
inschrijfgeld vind je op sallandscrosscir-
cuit.nl. Inschrijven kan tot 4 december via  
mijninschrijving.nl tot een halfuur voor 
aanvang van de desbetreffende afstand. 
Voor meer informatie zie facebook.com/
oostermaetloop of mail naar oostermaet-
loop@hotmail.com. 

De Oostermaetloop is een evenement en 
daarom is de corona-checkapp verplicht 
voor deelnemers en publiek.
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Net als vorig jaar vindt in de maand okto-
ber weer loting van obligaties plaats die 
voor de vernieuwbouw van het Kulturhus 
zijn uitgegeven. Dit jaar is de tweede 
loting. In de volgende De Letter kunnen we 
daar meer over vertellen. 

Kulturhus De Spil heeft een eigen  
Facebook-pagina. Heb je zelf ook een 
Facebookaccount?, wordt dan vriend van 
KDS. We proberen nieuwtjes en activitei-
ten ook daar te delen.

Obligaties

Facebook

Yes! Het Kulturhus is weer volledig  ‘VAN - VOOR en DOOR Lettele’! 
Dat wil zeggen: alles kan en mag weer als we ons houden aan de 
regels rond het tonen van het zogenaamde Corona Toegangsbewijs 
(CTB). Daar proberen we samen zo goed mogelijk mee om te gaan. 
We merken dat vrijwel alle activiteiten weer zijn opgestart en er 
weer veel vergaderd wordt. De bezetting van het Kulturhus is eigen-
lijk weer zoals voor corona en daar is iedereen blij mee. 

We hopen weer iedereen terug te zien!

Namens het bestuur van KDS
Anne Marie van Oldeniel, voorzitter

Blik op de toekomst: het vervolg 

Welkom aan twee nieuwe 
bestuursleden

Meer mogelijkheden online 
reserveren

Daar is iedereen blij mee!

In de vorige Letter schreven we dat het be-
stuur werkt aan een plan voor het vergroten 
van de sportzaal zodat er meer ruimte komt 
voor activiteiten op het gebied van cultuur, 
ontmoeten, zorg & welzijn en sport (inclu-
sief de thuiswedstrijden van de handbal). 
De bedoeling is om stap voor stap te werk 
te gaan. De eerste stap was een overleg met 
de gemeente en dat heeft begin oktober 
plaatsgevonden. De gemeente heeft een po-

Bestuurslid Elles Klein Koerkamp gaat per 
januari 2022 uit het bestuur van het Kul-
turhus. Elles is na de heropening algemeen 
bestuurslid geworden en vertegenwoordig-
de de categorie ouders met kinderen. Haar 
termijn zit erop en ze wil haar tijd gebruiken 
voor ander vrijwilligerswerk. Heel veel 
dank, Elles!

Het online reserveringssysteem van het 
Kulturhus is aangepast. Vanaf nu is het 
mogelijk om  wanneer de sportzaal gehuurd 
wordt, ook gelijk een kleedkamer te huren. 

sitieve grondhouding en dat betekent dat de 
gemeente mee wil denken in het proces. Het 
bestuur van KDS gaat nu bouwtekeningen 
aanpassen en begrotingen maken. Er komt 
een begroting die aangeeft hoeveel geld 
er nodig is voor die bouw en er komt een 
zogenaamde ‘exploitatiebegroting’ die laat 
zien of ook in de toekomst de opbrengsten 
voldoende zullen zijn. We verwachten in 
januari 2022 deze stap af te ronden.

We hebben een plan gemaakt voor de 
werving en zijn op zoek gegaan naar nieuwe 
bestuursleden. En dat is gelukt! Per januari 
2022 treden Jeroen van Oorspronk en Pau-
lien Bloemenkamp toe tot het Algemeen 
Bestuur. We zijn erg blij dat zij een bestuurs-
functie willen oppakken en heten Paulien 
en Jeroen van harte welkom.

Groot voordeel hiervan is ook dat het koppe-
len van activiteiten aan kleedkamers vanaf 
nu veel minder tijd van vrijwilligers kost.

Heeft iemand in Lettele een projectie-
scherm over en wil dit voor een paar 
maanden aan ons uitlenen en misschien op 
termijn aan ons verkopen? Zie je mogelijk-
-heden, bel of app dan even met Liduin: 
0644 096 330.  

Gezocht: 
projectiescherm
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Lettels
vergeetwoordenboek:
De U
Voor een check van de woorden ben ik op de 
koffie gegaan bij Gerrit en Riek Daggenvoorde en 
dochter Thea.

ule (ook: iele, ieleu, ieluu, oeleu, oeluu)
• jullie
umdale (ook: ummedaele)
• omlaag, naar beneden
umme
• om 

De kop zol mie umme lopen:  
het zou me teveel worden

ummespannen
• van span veranderen, een ander paard aanspannen
ummestoan, stund umme, ummestoane 
• omzet maken
• veel werk verrichten
umsliek 
• al gauw, spoedig, binnenkort
umliek
• binnenkort
• bijna
• nogal gauw
uteren, uterd
• uiten
uut
• uit
 Den d'r uut en een körk d'r in: gezegde bij het laten 

van een wind
uut de broek
• naar de wc moeten
uut de kloeten kommen
• flink gegroeid zijn 
uutboeken, boeken uut, uut eboekt 
• bol gaan staan, uitpuilen
uutbossen, bossen uut, uut ebost
• pollen in weiland verwijderen
uutfiegelieren, fiegelieren uut, uut efiegelierd
• uitdenken, uitdokteren
uutkeren, keren uut, uut ekeerd
• vegen
• uitkeren
uutstukken, stukken uut, uut estukt
• kleding herstellen
• ondeugd uithalen 

De woorden komen (niet allemaal)  uit het 
Nieuw Sallands Woordenboek. Uitgegeven 
door de werkgroep Dialekt Raalte, 1995
Deze rubriek wordt gemaakt door Wilma 
Schepers. Kent u een leuk woord met een V?
Mail de redactie: deletter@lettele.nl

Fitness, bootcamp, 
jeu de boules
Fitness
Kulturhus De Spil beschikt over een 
eigen fitnessruimte met moderne 
apparatuur. Wie gebruiktmaakt van de 
fitness kan zelf een keuze maken: op 
jouw tijdstip fitnessen of begeleid fit-
nessen. Als je kiest voor de eerste optie 

dan bepaal je zelf wanneer en hoe vaak 
je gaat. Begeleid fitnessen vindt plaats 
op de vrijdagmorgen onder leiding van 
Jeroen Daggenvoorde. Fitness iets voor 
jou? Kom een keer kijken op een vrij-
dagmorgen of meld je aan via fitness@
kulturhusdespil.nl 

Bootcamp 
Elke woensdagavond van 19:00 tot 20:00 
uur wordt er onder leiding van Lauret 
Tielbeke een bootcamp-training gege-
ven. De avond start bij Spil en vervolgens 
wordt er getraind op wisselende locaties 
in de buitenlucht. Tijdens de training 
doen we verschillende oefeningen 

(cardio en kracht) in groepsverband. 
De training wordt zo veel mogelijk 
afgestemd op het fitnessniveau van de 
individuele deelnemer. Ben je benieuwd 
of het iets voor jou is? Meld je dan aan 
voor een gratis proefles! Neem dan con-
tact op met Lauret (0655 556 967, 
bellen of appen). 

Jeu de boules
Op de jeu-de-boulesbanen (tussen 
omniveld en zwembad) wordt wekelijks 
op woensdag om 13:30 uur (op de eerste 
woensdag van de maand om 9:30 uur) 
door een groep Lettelenaren gespeeld. 

Vind je het leuk om mee te spelen kom 
langs en speel mee. We doen een derde 
helft in de huskamer.
Wil je meer informatie bel 
Frits Ehren (0623 337 303) of 
Ad van Wijlen (0624 799 623).
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Vicaris Ronald Cornellissen vierde op 19 oktober in de Nicolaaskerk, zijn 25-jarig priesterjubileum, samen met 

parochianen en genodigden van buiten de parochie.

Foto: Annie Aarnink 

COLOFON    
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Onafhankelijk blad met nieuws en 

informatie uit Lettele en omgeving. 

Verschijnt 6 keer per jaar, oplage 380 
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Wilma Schepers, Yvonne Haaxman, Irene 
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Aan dit nummer werkten mee
• Anja te Boekhorst (PB) 

• Kevin Daggenvoorde

• Gerard Huis in ’t Veld

• Anne Marie van Oldeniel (KDS)
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E: redactie.deletter@lettele.nl
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Irene Kleine Koerkamp

E: deletter@lettele.nl

Een abonnement kost € 15,–  per jaar; bij 

toezending per post € 35,–.

U kunt zich opgeven door een e-mail te 

schrijven aan deletter@lettele.nl. 

Het abonnementsgeld kunt u overmaken op 

NL12RABO0146215796 t.n.v. De Letter

Vergeet niet uw naam en adres te 

vermelden!

Klachten over bezorging:

Willy Kleine Koerkamp

E: deletter@lettele.nl

T: (0570) 551317 (Na 18:00 uur)

Copyright

De redactie is op geen enkele wijze 

aansprakelijk voor geplaatste teksten in 

welke vorm dan ook en behoudt zich het 

recht voor ingezonden kopij in te korten.

03 november  Feestmiddag 50 jaar KBO 
  Start 14.00 uur in de kerk, daarna zaal de Koerkamp
06 november  Najaarsconcert More Music Orkest
03-14 november  Lettels Najaarsfeest
  Hele dag, in de feesttent
14 november  {We are back} concert More Music Orkest 
  12:30 - 14:00, in de feesttent
26 november  KBO concert Carmina Burana, Carl Orf
  Apeldoorn, vertrek vanaf de kerk om 18.45 uur.
27 november  Oud papier Lettele en Okkenbroek

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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Reis Ambassadeur, voor ál uw reizen 

Tel.: 06-20 27 07 30

Engestraat 20  
7411 LD  Deventer

Oerdijk 115 
7434 RA  Lettele

ANJA VISITEKAARTJE 2021.indd   1 8-4-2021   10:00:07

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


