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Het is weer een echte Lettelse De Letter gewor-

den. Dat was mijn eerste gedachte toen ik op 

mijn beeldscherm door de pagina’s bladerde. 

Het zijn allemaal verhalen van, voor en door 

betrokken Lettelenaren die allemaal zo hun 

steentje bijdragen aan de dorpsgemeenschap. 

Van Johan Scholten die de dierenweide on-

derhoudt, tot de mannen en vrouwen van het 

archief, de supporters van Carlijn, de vrijwilli-

gers van SUPER Lettele en de bestuurders van 

Plaatselijk Belang en Kulturhus De Spil. Neem 

daarbij de vrijwillige ‘journalisten’ van De Let-

ter, en de cirkel is rond.

De Letter neemt een gewaagde stap. Een oplet-

tende lezer zal gezien hebben dat de telling  op 

de cover veranderd is. We tellen niet meer de 

schooljaren (van september tot juli) maar – heel 

modern – de kalenderjaren. Dus deze keer staat 

er niet: NUMMER 4 | 2022 | JAARGANG 41 maar: 

NUMMER 1 • FEBRUARI 2022.  We beginnen dit 

jaar opnieuw te tellen en gaan dat de komende 

jaren zo volhouden. In december verschijnt 

nummer 6. Het zal even wennen zijn, maar het 

maakt het ook duidelijker. 

We vinden het ook wel een beetje jammer, want 

JAARGANG 41 klinkt wel. Dat is toch ook weer 

een stukje Lettelse geschiedenis, het eerste 

nummer van De Letter verscheen in 1980! En 

sindsdien zijn er (36x10)+ (4 x6)+3 = 387 num-

mers verschenen. Oftewel, dit is nummer 388!

En dan toch maar weer eens een oproep: het 

lijkt ons (de redactie) zo leuk als er Lettelenaren 

spontaan een eigen stukje schrijven. Zomaar 

over iets wat hen bezighoudt. Ben niet benauwd 

dat je tekst ‘niet goed geschreven’ of ‘vol spelfou-

ten zit’. Dat is niet belangrijk, daar is de  redactie 

voor om dat netjes voor elkaar te maken. Het 

gaat vooral om jouw verhaal. Het mag ook een 

gedicht, een lied, een foto of een tekening zijn. 

En heb je een goed idee en niet de mogelijkheid 

dat uit te werken, dan willen we dat ook graag 

weten.

Veel leesplezier met deze De Letter.

Namens de redactie,

Wilma Schepers

Echt Lettels
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Tot 1999 viel Lettele onder de gemeente Diepenveen. Met de fusie van 

Deventer en Diepenveen ging Lettele ook ‘over’. Voor enkele Diepen-

veners was dat de aanleiding om de geschiedenis van de gemeente te be-

schrijven. En dat was weer de aanzet tot een eigen archief voor Lettele. 

Nu zijn we 20 jaar verder en is het Lettelse Archief een begrip voor menig 

Lettelenaar.

‘Wie zijn verleden niet kent, begrijpt de 
toekomst niet’

iets verteld wordt over Lettele. Dit knipselarchief 
wordt op dit moment bijgehouden door Jan en 
Fenna Klein Koerkamp. Er zijn mappen met bid-
prentjes die verzameld zijn door Annie Aarnink. 
Het oudste bidprentje gaat terug tot 1781! Er lig-
gen klassenfoto's die teruggaan tot in de negen-
tiende eeuw. En er is informatie verzameld en toe-
gankelijk gemaakt onder uiteenlopende thema’s, 
zoals ‘Atlas en kaarten’, ‘Archeologie’, ‘Genealogie’, 
‘Onderwijs’, ‘Tweede Wereldoorlog’, ‘Verenigings-
leven’ en ‘Verhalen’.
Voor een compleet overzicht van de schatten in 
het archief, kun je naar de website archieflettele.
nl gaan. Wat niet op de website staat, maar wel 
in een van de kasten ligt, wordt in ieder geval 
beschreven. Het is de moeite waard om daarin te 
grasduinen.

Tijdgeest
Ik heb in De Spil afgesproken met Henk Haver-
kamp, José Disselhorst en Ben Verwoolde. Drie 
van de zes actieve vrijwilligers van het archief. De 
andere drie zijn Annie Aarnink, Gerard Huis in ’t 
Veld en Benno ter Huerne. 
Ook het archief zelf heeft een geschiedenis. Henk 
vertelt: ‘In 1998 was Henk Obdeijn betrokken bij 
het boek ‘In de schaduw van de stad; de geschie-
denis van de gemeente Diepenveen. Deze publi-

Wist jij dat het Lettelse Archief om de twee we-
ken op dinsdag van 10 tot 12 uur ‘open’ is? Een, 
of meer, van de Lettelse archivarissen is dan aan 
het werk in Kulturhus De Spil. Over het algemeen 
werken de archivarissen thuis, maar ze moeten 
natuurlijk ook regelmatig met elkaar overleggen 
– wat zoek jij uit, wat zal ik opzoeken? – en afspra-
ken maken over de projecten die op stapel staan. 
Een en een is twee: op de dinsdagochtenden zien 
ze elkaar en ze zijn aanspreekbaar voor mensen 
die langskomen met vragen. Soms zitten ze in De 
Enk, de ruimte waar ook de archiefkasten staan, 
en soms in de Huskamer, voor de gezelligheid en 
omdat ze daar makkelijk aanspreekbaar zijn voor 
de mensen die koffie komen drinken. Als het ar-
chief geopend is, staan archiefkasten in de Enk en 
de grote kast in de gang open. Je mag er (onder 
toeziend oog) zelf een beetje in rondneuzen en als 
je vragen hebt, helpen de archivarissen je graag 
verder. Zo gaat het als er geen coronabeperkingen 
zijn. Hopelijk zal ook het archief binnenkort weer 
functioneren als vanouds.

Een kleine greep
Wat kun je allemaal vinden in het Lettels Archief? 
Te veel om hier op te noemen. Een kleine greep: 
dikke ordners met knipsels uit De Stentor, de 
Bathmense Krant en andere periodieken waarin 

DOOR WILMA SCHEPERS

Het Lettelse Archief 
bestaat 20 jaar
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catie is samengesteld ter gelegenheid van het 
samenvoegen van de gemeente Diepenveen (waar 
Lettele deel van uitmaakte) met de gemeente De-
venter (in 2000).’ 
‘Het was de tijdgeest. Mensen begonnen zich 
te interesseren voor hun eigen geschiedenis en 
Henk Obdeijn nam het initiatief om in Lettele een 
eigen archief aan te leggen, zoals ook Diepenveen 
er een had. Herman Meijerink en Annie Aarnink 
waren er die eerste dagen ook bij betrokken. Om 
alles wat ze verzamelden op te kunnen slaan, 
kregen ze in de pastorie de kleine spreekkamer 
tot hun beschikking. Toen de pastorie verbouwd 
werd, moest het archief eruit.’
José: ‘We verhuisden naar de bedrijfsruimte bij 
Annie Aarnink. Dat was luxueus, we hadden een 
zee aan ruimte. We wensten toen al dat we onder-
dak zouden krijgen in het nieuwe Kulturhus De 
Spil. Daar hebben we het archief in 2016 naartoe 
verhuisd.’
José: ‘Henk is in 2011 en ik ben in 2015 bij het Ar-
chief gekomen. Henk heeft het archiefwerk nog 
van Herman Meijerink geleerd. De laatste 15 jaar 
hebben we veel onderzoek gedaan naar de oorlog. 
De generatie die nog actieve herinnering heeft 
aan deze afschuwelijke tijd, sterft langzaam uit. 
De eerste decennia na de oorlog vermeden de 
mensen de oorlog als gespreksonderwerp. Het is 
voorbij, klaar. Inmiddels vertellen de mensen er 
graag over en zijn ze heel blij met de meer en min-
der tastbare herinneringen die we verzamelen. ’ 
Ben kwam er in 2008 bij. Ben: ‘Ik ben heel geïnte-
resseerd in de algemene geschiedenis, niet per se 
in de oorlog. Hoe heeft de omgeving van Lettele er 
de afgelopen 10.000 jaar uit gezien? Wat gebeurde 
hier in de Gouden Eeuw? En de tijd van Napole-
on? Aan Napoleon hebben we te danken dat er 
een kapel gebouwd mocht worden naast boerde-

rij Groot Koerkamp. Dat was de eerste aanzet tot 
onze huidige kerk. Daarnaast vind ik het leuk om 
uit te zoeken hoe in Lettele de familienamen tot 
stand zijn gekomen en hoe de dwarsverbanden lo-
pen tussen alle families. Met die puzzel kan ik nog 
een hele tijd voort.’
José: ‘We hebben allemaal zo onze eigen focus. 
Dat is goed, want zo vullen we elkaar aan.’

Vriend van het Lettelse Archief
De afspraak met Henk, José en Ben heeft een re-
den. Ze willen het Lettels Archief onder de aan-
dacht brengen. Natuurlijk omdat in het archief zo-
veel boeiende informatie te vinden is en ze graag 
zouden zien dat meer mensen er gebruik van ma-
ken. Maar ook omdat ze de dorpsgenoten hard no-
dig hebben om hun werk voort te kunnen zetten. 
Het is vrijwilligerswerk, dat kost niets. Maar de 
website, de mappen, de kasten, het plakband, de 
nietjes en het papier… het kost allemaal geld. Ko-
mende weken brengen ze huis-aan-huis een fol-
der rond met daarin de oproep om ‘Vriend van het 
Lettelse Archief’ te worden. Voor een klein bedrag 
(12,50 euro) geeft u het archief voldoende armslag 
om bijvoorbeeld een tentoonstelling in te richten.
Meer nog zoeken ze collega’s. Ze worden allemaal 
een dagje ouder (maar nog lang niet te oud voor 
het archief). Het zou leuk zijn om een volgende 
generatie in te kunnen werken. Veel handen ma-
ken licht werk, en zoveel hoofden zoveel zinnen: 
iedereen brengt eigen interesses en vaardigheden 
mee. Daarmee vul je elkaar aan en kun je een bre-
der gebied bestrijken. Sommige mensen zijn nu 
eenmaal handiger met de computer, een ander 
kan goed met beeldmateriaal omgaan, houdt van 
schrijven of vindt het fijn om in alle rust en con-
centratie informatie te bestuderen en ordenen. 
Daarom: let op uw brievenbus en wordt vriend!

Ben Verwoolde, 
Henk Haverkamp 
en José Disselhorst 
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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



   NUMMER 1 • FEBRUARI 2022 •  • 7

De V1-baan, de boerderijen en de kapel 
Om een idee te geven wat het archief heeft bijge-
dragen aan Lettele, vraag ik Henk, Ben en José 
iets te vertellen over de projecten waaraan ze de 
afgelopen jaren hebben meegewerkt.
Het eerste wat Henk te binnen schiet, zijn de res-
tanten van een V1-lanceerbaan aan de Oerdijk. 
‘Die restanten werden bij toeval gevonden’, ver-
telt Henk. ‘Henk Obdeijn heeft zich destijds sterk 
gemaakt voor een reconstructie van de lanceerin-
richting. Niet iedereen was daar zo blij mee, want 
veel Lettelenaren hadden slechte herinneringen 
aan de neerstortende V1-raketten. Nu is het een 
gedenkplaats die we samen met stichting IJssel-
landschap onderhouden. Er staat onder andere 
een bord waarop uitleg gegeven wordt over de V1. 
De tekst voor dit bord is door het team van het  
archief gemaakt.’
Ben vertelt over het boerderij-onderzoek. Op de 
website is een overzicht te vinden van alle boer-
derijen in de omgeving van Lettele. Ben: ‘We 
proberen van elke boerderij uit te zoeken wie de 
bewoners zijn geweest en geven zo veel mogelij-
ke andere details. Bij het opheffen van de Gooij-
ermarke in 1845 is er veel grond uitgegeven ter 
ontginning. In die jaren was er een flinke toename 
van het aantal boerderijen in de omgeving van 
Lettele. Zo proberen we een beeld te krijgen van 
de ontwikkeling van de omgeving van Lettele.’ 
José verwijst naar het archeologisch onderzoek 
dat gedaan is naar de plaats waar de eerste kapel 
gestaan heeft. ‘De gemeente Deventer had geen 
geld voor een dergelijk onderzoek, maar door 
fondsen aan te schrijven, hebben we in 2014 de 
opdracht kunnen geven aan de archeologische 
dienst van de gemeente Deventer. Daar is een 
mooi rapport van verschenen wat natuurlijk bij 

ons in het archief ligt. Wie vanaf café Spikker naar 
de boerderij Groot Koerkamp loopt, over het weg-
getje tussen het kerkhof en de Kapelweide, vindt 
aan het eind witte lijnen op de weg. Deze geven 
de contouren aan van de kapel die er na 1815 ge-
bouwd is. In het weiland staat op het hoekpunt 
een 50cm hoog kerktorentje als markering die de 
exacte plaats aangeeft. Op de hoek van het kerk-
hof, staat een informatiebord. Daar kunt u meer 
lezen over de geschiedenis. Natuurlijk heeft het 
team van het archief destijds de tekst verzorgd.’

Verhaal
Er zijn nog zoveel verhalen te vertellen. Maar voor 
een verhaal verteld kan worden moet de informa-
tie opgezocht, uitgezocht en geordend worden. 
Er zijn veel onderwerpen die nog aandacht vra-
gen. Denk aan het verenigingsleven, de school, 
de kerk, de jaarlijkse kermis en de ontwikkeling 
van de bebouwing van het dorp. Het Lettelse Ar-
chief heeft al een berg werk verzet en veel van de 
beschikbare informatie toegankelijk gemaakt. 
Maar er kan nog veel meer mee gebeuren. Bijvoor-
beeld er een verhaal van maken. Voelt u zich uit-
gedaagd? Schrijf dan eens een e-mail naar info@
archieflettele.nl. 

Lettele
Wist u dat Lettele (het kruispunt van de oude 
zandwegen, Bathmenseweg en Oerdijk) ooit 
‘Koerkampshoek’ heette? Lettele was de 
naam van de enk die ten zuidwesten van het 
dorp ligt. Wanneer het dorp de naam Lettele 
heeft gekregen, is een goed bewaard histo-
risch geheim.
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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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In de vorige Letter heb ik u verteld over de aanleiding van het schrij-

ven van een stukje over de windwijzer op de voormalige boerderij, nu 

bedrijfs- en appartementencomplex, aan de Bathmenseweg tegenover 

de kerk. De vraag bleef staan door wie, wanneer en waarom  werd deze 

windwijzer met de initialen TJ gemaakt?

De windwijzer - deel 2

schuddebuikend lachen toen ik de naam ‘Hare 
Majesteit’ liet vallen. Ze wist gelijk wie ik bedoel-
de, namelijk Hein Huis in ’t Veld (Timmers Hein ), 
de  opa van André Huis in ’t Veld. Hij had de doop-
namen H.M., wat hem die bijnaam opleverde, wat 
blijkbaar nogal tot vermaak leidde. 
Als laatste heb ik via een e-mail Ria Klein Koer-
kamp benaderd met de vraag of zij mij ophelde-
ring kon geven in de kwestie Timmer Jensie. Zij 
antwoordde mij dat ze ondanks het benaderen 
van de 95 jaar oude tante Dien Huis in ‘t Veld (TD) 
hier geen uitsluitsel over kon geven.
Doch het raadsel van de windwijzer is wel opge-
lost, met dank aan iedereen die mij van informatie 
voorzien heeft.

Over de betekenis van de initialen kreeg ik duide-
lijkheid door het lezen van gedeelten van het boek 
over de familie Huis in ’t Veld geschreven door Ria 
Klein Koerkamp (Lettele, 4 april 2009). Voor be-
vestiging van mijn vermoedens had ik Toke Zand-
belt- Oosterwijk gebeld. Toke is de dochter van het 
echtpaar Oosterwijk - Huis in ’t Veld  die vroeger 
de boerderij bewoonden. Toke vertelde mij het 
hele verhaal van het wie, wanneer en waarom tij-
dens een gesprek in de Spil.

Cadeauwens
In 1983 waren Gerrit en Naatje Oosterwijk-Huis in 
‘t veld 35 jaar getrouwd. Op de vraag van de doch-
ters Toke en Diny naar hun cadeauwensen,  gaven 
ze aan een versiering in de vorm van sierkappen 
op de schoorsteen te wensen. De dochters lieten 
de kappen maken door buurman en smid Teun 
Kleine Koerkamp, in de volksmond Teun van 
Doortje Roesink. Op een van die kappen werd 
door Teun een metalen windwijzer geplaatst. 
Toke maakte op papier een vlechtwerk van de ini-
tialen T en J. De initialen werden  door Teun in de 
windwijzer verwerkt. Gerrit en Naatje Oosterwijk 
kozen de letters T en J wat staat voor Timmers  
Jan (Jan oom), omdat hij de eerste eigenaar van 
het huis was. Hij verkocht het huis in 1947 aan het 
echtpaar Oosterwijk.

Hare Majesteit
Op de vraag waar de naam Timmer Jensie van-
daan kwam, kon Toke Zandbelt mij geen ant-
woord geven. Zij kende de bijnaam niet. Ze wist 
alleen dat oom Jan schoenmaker was en oom 
Jans de boerderij deed. Het waren beiden ooms 
van haar moeder, dus haar oudooms.  
Omdat de naam Timmer Jensie mij toch bleef be-
zighouden, ben ik op bezoek gegaan bij Doortje 
Kleine Koerkamp-Roesink, de buurvrouw. Ook zij 
kende de naam niet. Wel moest ze naar aanleiding 
van het gesprek dat wij hadden over bijnamen 

DOOR: BEN VERWOOLDE

(BENNIE VAN PIET)

Gerrit en Naatje 
Oosterwijk-Huis in ‘t Veld 
trouwden in 1958

Gerrit en Naatje 
Oosterwijk-Huis in ‘t Veld 
35 jaar getrouwd
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Het derde weekend van november staat bij de leden van Vogelvereniging 

Ons Genoegen rood omcirkeld in de agenda. Maar wat doen zij allemaal 

nog meer naast de jaarlijkse vogelshow? Ik vroeg het aan vijfvoudig  

wereldkampioen Johan Scholten.

 
Lettelse vogelvereniging 
heeft goede kwekers 

nemend aantal inschrijvingen tot slechts honderd 
vogels was het voor hen niet haalbaar om een 
show te geven. Ter vergelijking: in Lettele waren 
het afgelopen jaar 400 vogels ingeschreven voor 
de vogelshow. ‘Jongens uit Deventer, Bathmen en 
Heeten zijn allemaal naar ons toe gekomen. Let-
tele is een vereniging met goede kwekers. Daar 
willen de mensen het liefst naartoe.’

Wereldkampioen
De wintermaanden staan in het teken van de vo-
geltentoonstellingen. Naast de onderlinge ten-
toonstelling van de vereniging zelf, kunnen kwe-
kers zich inschrijven voor de districtswedstrijden 
van Overijssel. De laatste shows zijn in januari, 
dat zijn de Nederlandse Kampioenschappen en de 
Wereldkampioenschappen. Johan doet meestal 
twee keer mee aan een show: de onderlinge vogel-
show en de Nederlandse Kampioenschappen of 
de Wereldkampioenschappen. ‘Ik heb een aantal 
keer meegedaan aan de Wereldkampioenschap-
pen, dan zijn er meer dan 10.000 vogels. Met mijn 
duiven ben ik op één show twee keer wereldkam-
pioen geworden.’ 
Dat vraagt om uitleg en als voorbeeld noemt Jo-
han de kanaries. Binnen de kanaries zijn er name-
lijk al een stuk of 10 soorten waarin kanariekwe-
kers een prijs kunnen winnen. Iedereen kan zich 
vast wel voorstellen dat er binnen de kleurkana-
ries aparte klassementen zijn voor de gele, witte 
en rode kanaries. ‘En dan zijn er ook nog gepig-
menteerde kanaries, dat is het tekeningspatroon 
waar je óók nog een heleboel gekleurden van hebt. 
Zo zijn er bij de rode kleurkanaries de categorieën 
roodschimmel en rood-intensief.’ 

Net als alle andere verenigingen die ons dorp rijk 
is, heeft ook de vogelvereniging last gehad van co-
rona. De vogelshow kon voor het tweede jaar op 
rij niet doorgaan en voor de aankomende editie 
kunnen ze niet meer bij Spikker terecht. Een nieu-
we locatie in Nieuw Heeten was snel gevonden, 
maar nu gooit de vogelgriep weer roet in het eten. 
Johan: ‘De burgemeester van Raalte heeft de ver-
gunning ingetrokken, maar wij hebben helemaal 
geen pluimvee. De grondvogels, zoals kwartels, 
halen we er zelf al uit om problemen te voorko-
men. Het zou een tentoonstelling worden met al-
leen siervogels.’ 

Ons genoegen
Johan is ruim 50 jaar lid van Vogelvereniging Ons 
Genoegen en al meer dan 20 jaar voorzitter. Met 
zo’n 90 leden is het een van de meest actieve ver-
enigingen uit de regio, terwijl verenigingen uit 
omliggende dorpen zijn opgeheven. Met een af-

DOOR MILOU OOSTERWIJK

‘Lettele is een 
vereniging met goede 
kwekers. Daar willen 
de mensen het liefst 
naartoe.’ 

Ons Genoegen is een heel actieve vereniging 
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Kweek
Om ieder jaar met goede vogels op tentoonstel-
lingen te komen, staan de zomermaanden in het 
teken van de kweek. Johan is een duivenman, hij 
heeft wel 15 verschillende soorten duiven. Zijn 
hoofdzaak zijn de tropische duiven, maar in zijn 
til kan je ook een dolksteekduif, paarse woud-
duif of een olijfduif vinden. Ondanks zijn grote 
verscheidenheid aan duivensoorten, is het niet 
vanzelfsprekend dat hij ieder jaar een hok vol 
jonge duiven kweekt. ‘Je doet er echt wel enkele 
jaren over om dat in de vingers te krijgen. Het 
lastigste is om paartjes samen te stellen, alleen 
aan het koeren kan je zien of het een mannetje of 
een vrouwtje is. Bij de dure duivensoorten sturen 
we borstveren op om te weten of het een doffer 
of duivin is. En dan is het hopen dat de eieren 
bevrucht en uitgebroed worden. Sommige vogel-
soorten leggen maar één ei, dan moet je heel veel 
geluk hebben met de kweek.’ 
Op mijn vraag wat het succes van een wereldkam-
pioen is, schiet Johan in de lach. ‘Daar zijn heel 
wat foefjes voor. Kanariekwekers doen bijvoor-
beeld kleurstof in het eivoer dat ze aan de jongen 
voeren. Met mijn duiven heb ik niet zoveel met 
kleur te maken, maar ik probeer soms een ei over 
te gooien onder de tortelduiven. De tortelduiven 
broeden vrij makkelijk, als je geluk hebt brengen 
zij een jonge duif uit een ander nest groot.’ 

Vogelmarkt
Hoewel de focus van de vogelvereniging voorna-
melijk ligt op deelname aan de shows, organise-

ren zij in maart en september ook een vogelmarkt 
waar vogels te koop aangeboden worden. ‘Geërfd 
van de jongens uit Heeten’, laat Johan weten. ‘Wij 
hadden eerst twijfels of we de vogelmarkt moes-
ten overnemen. Het grootste probleem is om vrij-
willigers te vinden. Maar de jongens uit Heeten 
die bij onze vereniging zijn gekomen, wisten pre-
cies hoe zij ons daarmee konden helpen.’
Met een wereldtitel op zak lijkt het mij aanne-
melijk dat kwekers in de rij staan voor de duiven 
van Johan. Toch is zijn status als duivenkweker 
nauwelijks veranderd, maar dat ligt vooral aan 
het soort vogels dat je kweekt. Kwekers van ka-
naries en tropische vogels kunnen als Nederlands 
Kampioen hun vogels veel beter verkopen. ‘En 
dan nog kopen echt goede kwekers meestal niet 

op de markt. Die gaan naar de kweker toe om zelf 
een vogel uit te zoeken. Over het algemeen krijg je 
dan betere kwaliteit, want op de markt zitten ze 
er nooit echt heel mooi bij.’ 

‘Ik probeer soms een ei 
over te gooien onder de 
tortelduiven…’

Johan Scholten (l) 
en Jan Vrielink (r), 
in 2015 toen ze 
werelkampioen 
werden. 
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Een kleine geschiedenis van de dierenweide
Jan van Duuren schreef voor de app van het Stie-
felpad:
‘In 1977 wilde de kerk haar stukje grond achter 
de kerk kwijt en de heer Piet Huijsmans, destijds 
penningmeester van de kerk en voorzitter van 
de vogelvereniging Ons Genoegen Lettele, zag 
hierin een mogelijkheid om hier enkele volières 
en een wei voor kippen en geiten te maken. Het 
kerkbestuur en de leden van de vogelvereniging 
vonden het beiden een goed idee en de kerk 
stelde hfl. 600,00 beschikbaar voor de aanschaf 
van materialen en de leden van de vogelvereni-
ging bouwden de volières en zorgden dat er een 
kippen- en geitenhok kwam met een wei. Jaar-
lijks betaalt de vogelvereniging een vergoeding 
voor het in bruikleen hebben van de grond aan 
de kerk. De verzorging van de dieren is 39 jaar 
in handen geweest van de familie Ruiter. Johan 
Scholten zorgde voor de vogels in de volières. 
Toen Gerrit Ruiter niet meer in staat was om 
goed voor de dieren te zorgen, heeft hij het stokje 
overgedragen aan Johan Scholten en Wim Wes-
terbeek.’ 
Wim is inmiddels overleden en sindsdien zorgt 
Johan voor de dierenweide. 

Op de vorige pagina’s vertelde Milou Oosterwijk 
het verhaal over de Vogelvereniging Ons Genoe-
gen. Hiervoor interviewde ze Johan Scholten. 
Johan vertelde dat vogelvereniging niet alleen 
verantwoordelijk is voor de shows, de vogel-
markt en de kweek, maar ook voor de dieren-
weide achter de kerk. Johan is er iedere dag te 
vinden om de kippen te voeren en de eieren te 
rapen. In de volière zitten zijn eigen vogels en 
in de zomer lopen er een paar geitjes. Daarnaast 
zorgt hij voor het nodig onderhoud aan de die-
renweide. ‘Het hok hebben we al opgeknapt, dat 
moet alleen nog geschilderd worden. Nu zijn we 
bezig om subsidie te krijgen om een nieuwe afra-
stering om de dierenweide te krijgen. We hopen 
dat we dit voor elkaar krijgen, dan kunnen we de 
dierenweide mooi opknappen.’
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Voor bij het interview over de vogelvereniging, mocht onze fotograaf foto’s maken in de voliėre.
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Bruine barmsijs

Barmsijs

RouwtortelsCubavink

Twee blauwe grondduiven (l) en twee olijfduiven (r).
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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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Ingezonden

Nieuwe directeur Sancta Maria 
en voortgang nieuwbouw

Enquête 
Dorps-App

Jaarverslag LAB

Beste inwoners van Lettele,

Aangenaam kennis 
te maken! Mijn 
naam is Dorette de 
Vos en ik ben de 
opvolger van Karin 
van Beurden als 
directeur van de 
Sancta Maria.
Lettele is een prach-

tig dorp, een hechte gemeenschap met een 
hoge leefbaarheid. Dat straalt in alles door. 
Ook in de school, in hoe de kinderen met 
elkaar omgaan. Iedereen kent elkaar. Daar 
maak ik graag deel van uit. Extra speciaal is 
het voor mij dat mijn opa (Antoon de Witte) 
hier is opgegroeid en op school heeft geze-
ten. Zelf woon ik samen met mijn man en 
twee zoons in Den Nul, ook een klein dorp, 
langs de IJssel tussen Olst en Wijhe.
Ik ben met veel plezier aan het werk gegaan 
op de Sancta Maria per 1 december. In deze 
periode ben ik mij volop aan het inwerken 
en wil ik graag zo veel mogelijk kennis 
maken met iedereen. Door de coronatijd is 
dat wel een uitdaging. 

Nieuwbouw
Wat een fantastische impuls voor het 
onderwijs en voor het dorp dat er een 
nieuw schoolgebouw mag worden gebouwd 
in Lettele. Dat is best uniek, gezien de 
omvang van het dorp en de school. 
Ik zal mij hiervoor samen met het team en 
de organisatie mijnplein met veel enthou-
siasme inzetten. We zullen u zo goed moge-
lijk meenemen in de ontwikkelingen. 
In de vorige De Letter heeft u kunnen lezen 
over twee bijeenkomsten in november 
met Lettelse partijen over de voor- en 
nadelen van beide locaties (huidige locatie 
en De Spil). Begin januari is er een tweede 
werksessie geweest met de betrokkenen. 
Bouwadviesbureau Hevo heeft op basis 
van alle input een rapportage opgesteld 
die in februari wordt gepresenteerd aan 
de gemeente Deventer en het college van 
bestuur van mijnplein. Daarna wordt een 
besluit genomen. Bart de Grunt, bestuurder 
van mijnplein, zal u daar in de volgende De 
Letter verder over informeren. 
Ik hoop u te ontmoeten in het prachtige 
Lettele. Heel graag tot ziens.

Dorette de Vos

De werkgroep van Lettele.nl onderzoekt of 
er behoefte is aan een Dorps -App die te ge-
bruiken is op een Android of Apple telefoon 
(naast de bestaande website Lettele.nl).

Een eventuele Dorps-App kan worden 
gedownload uit de App Store van Apple 
of Google Play. Bij het publiceren van een 
bericht op Lettele.nl komt het bericht ook 
automatisch in de Dorps-App te staan. Een 
gebruiker van een telefoon kan een notifi-
catie krijgen wanneer een nieuw bericht is 
geplaatst (een zogenaamde push-bericht). 
Verder is de dorpsagenda ook beschik-
baar in de app en kunnen agenda-items 
eenvoudig met een eigen agenda worden 
gesynchroniseerd. De app geeft diverse 
functionaliteiten zoals informatieve pagi-
na's en eventueel een dorps-feed. Binnen 
een dorps-feed kunnen bewoners berichten 
plaatsen en iedereen uit het dorp kan (on-
der voorwaarden) daarop reageren. 

Om de behoefte in het dorp te inventari-
seren hebben we ee 
vragenlijst gemaakt. De 
vragenlijst is te vinden 
op Lettele.nl of door de 
QR-code te scannen bij 
dit bericht.

Omdat er dit jaar helaas geen mogelijkheid 
is om tijdens de ledenvergadering van het 
Plaatselijk Belang een kort verslag te doen 
doet het Lettels Activiteiten Bureau (LAB) 
het dit jaar wederom via De Letter.
Het LAB is opgericht vanuit de vraag van 
(kleine) verenigingen, clubs, losse activitei-
ten en op zichzelf staande initiatieven voor 
praktische ondersteuning. Het LAB biedt 
deze praktische ondersteuning. Iedereen 
uit Lettele kan bij het LAB aankloppen met 
een hulpvraag over een bestaande of nieu-
we activiteit. Het LAB bestaat sinds 2018.

Aanbod:
 Bankrekening

  Boekhoudpakket met professionele 
  ondersteuning door VALANS
  Contributie inning d.m.v. 

  automatische incasso
  Mobiele pinautomaat (NIEUW, door  
  Raboclubsupport gefinancierd)
  Office 365 licenties en andere
  software
  Checklist voor het organiseren van  
  activiteiten
  Informatiebijeenkomsten (AVG,   
  Online vergaderen etc.)
  Overig advies bij het organiseren  
  van activiteiten

Op dit moment zijn er ongeveer 17 initiatie-
ven/clubs aangesloten bij het LAB. Denk 
hierbij onder andere aan buurtverenigin-
gen, het koor, de Kjels van Lettele, CupL, 
Lettele.nl en diverse activiteiten van het 
Plaatselijk Belang.
In de opstartfase hebben het Plaatselijk 

Belang en het Kulturhus een bijdrage gele-
verd. Inmiddels genereert het LAB 
voldoende inkomsten om zelfstandig door 
te gaan. Dat vinden wij, zeker gezien coro-
na, een mooi resultaat!

Afgelopen jaar is Arjon Obdeijn gestopt als 
penningmeester. We willen hem hartelijk 
danken voor zijn bijdrage aan het LAB. We 
hebben als vervanger een nieuwe penning-
meester gevonden. Sinds enkele maanden 
ondersteunt Thijs Limburg het LAB als 
penningmeester. Welkom Thijs! 

Meer informatie? Bekijk onze website op 
Lettele.nl/lab. Wil je gebruikmaken van het 
LAB? Laat het ons weten via activiteiten@
lettele.nl.
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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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Zaterdag 5 februari 2022, tegen half 10 in de ochtend, is het stil op 

straat in Lettele. De Carlijn-tompoucen zijn in huis gehaald, de Car-

lijn-vlaggen wapperen, de televisie staat aan en Lettele is er klaar 

voor. Zou het Carlijn dit keer weer lukken om Olympisch goud te 

winnen op de 3000 meter? De spanning stijgt.

Carlijns moment

Trots
De vriendinnen videobellen met Carlijn in China. 
Ondanks de teleurstelling overheerst de trots. 
De glazen limoncello worden ingeschonken en 
er wordt geproost. Carlijn heeft datgene gedaan 
wat je moet doen als je aan de start staat van De 
Olympische Spelen: haar beste wedstrijd van het 
seizoen gereden. 

Voor altijd Olympisch kampioen
Had corona geen roet in het eten gegooid dan 
was er zeker opnieuw een grote groep suppor-
ters afgereisd naar China om Carlijns rit live mee 
te maken. Zou dat geholpen hebben? We zullen 
het nooit weten.
Wat wel zeker is: Carlijn is voor altijd die leuke 
meid uit Lettele die in 2018 zo prachtig Olym-
pisch kampioen werd op de 3000 meter lange-
baanschaatsen. En een Olympische titel, die heb 
je voor altijd! 

De derde rit
Carlijns vriendinnen van Team Achtereekte heb-
ben gezamenlijk ontbeten met broodjes hotdog 
en chocolademelk. Dat was 4 jaar geleden de 
laatste maaltijd voor de wedstrijd en als vrien-
dinnen halen ze alles uit de kast! De aanhang en 
de kinderen zijn thuis gelaten, de media is de 
toegang vriendelijk maar beslist geweigerd, de 
Team-Achtereekte vesten zijn aangetrokken. 
Carlijn start in de derde rit en als ze finisht ach-
ter de Japanse Takagi is het duidelijk: geen pro-
longatie van de titel. Jammer, jammer, jammer.

Zevende!
De spanning is in huize Tibben gelijk uit de wed-
strijd, dit zal waarschijnlijk ook niet genoeg zijn 
voor een medaille. Wanneer Antoinette de Jong 
ook niet aan haar tijd komt, is de spanning weer 
terug: zou een medaille toch lukken? Nee dus, 
Carlijn eindigt als zevende, wel genoeg voor een 
Olympisch diploma.

DOOR JEANNET TIBBEN
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Sinds maandag 24 januari 2022 mogen we weer samen muziek maken 

en dus zijn we die avond weer heel enthousiast begonnen. Ons laatste 

concert was tijdens de 35{e} editie van het Deventer Open Podium dat 

plaatsvond in de Deventer schouwburg op 1 maart 2020 – dat is dus al-

weer bijna twee jaar geleden!

 
Het mag weer!

studies’, zegt hoogleraar Klinische Neuropsycho-
logie Erik Scherder. Actief zijn met muziek stimu-
leert de hersennetwerken en bevordert nieuwe 
verbindingen. Door naar muziek te luisteren of 
het uit te voeren, activeer je vrijwel ieder deel van 
het brein. En als kleuters, kinderen of tieners mu-
ziek leren spelen, geven ze hun hersenen een in-
tensieve training. Daarmee is muziek volgens Erik 
Scherder net zo belangrijk voor kinderen als taal- 
en rekenles. ‘Het mooie is dat de onderdelen van 
de netwerken in de hersenen die nodig zijn voor 
muziek, ook gebruikt worden voor taal, denken en 
rekenen.’

Muziek brengt mensen samen
Zelf muziek maken is goed voor de persoonsont-
wikkeling van een kind. Het vraagt namelijk om 
concentratie, motivatie en doorzettingsvermo-
gen. Een kind leert niet alleen alles over muziek 
en een instrument maar ook dat je er wel iets voor 
moet doen voordat het ook daadwerkelijk goed 
klinkt, het gaat niet vanzelf. Sterker nog, goed 
muziek maken is net als sport, veel trainen. In 
de muziek noemen we dat repeteren of vlieguren 
maken! Verder bevordert het bespelen van een 
muziekinstrument de fijne motoriek en de ont-
wikkeling van een goed gehoor. Veel jongeren ge-
bruiken het maken van muziek bovendien als een 
uiting van hun emoties, een uitlaatklep. Muziek 
brengt bovendien mensen samen en laat grenzen 
verdwijnen. Kijk bijvoorbeeld naar de grote (pop)
concerten tijdens de zomermaanden. 
Ook op kleinere schaal kan muziek mensen bin-

Niet alleen het reguliere More Music Orkest dat u 
allemaal kent maar ook onze nieuwe JeugdBand 
ging weer met veel enthousiasme van start.  Aan-
vankelijk zouden ze op 14 november 2021 voor de 
eerste keer voor u optreden tijdens het ‘We are 
Back’-concert in de feesttent in Lettele maar Co-
rona gooide, zoals u zich allemaal zult herinneren, 
voor de zoveelste keer weer eens roet in het eten. 
Kunt u zich de droevige gezichten voorstellen van 
de kinderen toen we gedwongen werden dit con-
cert uit te stellen – en niemand wist tot wanneer!

Filmpje JeugdBand
Gelukkig hadden we vorig jaar zomer goed gere-
peteerd en begin oktober konden we, gesteund 
door het muzieknetwerk Salland, een leuke pro-
motiefilmpje maken voor en met de JeugdBand. 
Deze film kunt u bekijken op ons eigen More Mu-
sic Orkest YouTube kanaal (zoek op google naar 
Youtube More Music Orkest). 
Laten we hopen dat we vanaf nu weer elke week 
ongestoord kunnen samenspelen en ons kunnen 
voorbereiden op de concerten dit jaar. Dat zijn in 
elk geval het traditionele Pater Jan Brinkhof-con-
cert dat dit jaar zal worden gehouden op zondag 5 
juni in Lettele en ons najaarsconcert op zaterdag-
avond 5 november in Okkenbroek.
En... we doen er alles aan om voor 5 juni onze 
jeugdband aan u voor te stellen in beeld en geluid.

Waarom muziek zo belangrijk is
'Muziek is ongelooflijk belangrijk voor de hersen-
ontwikkeling van kinderen. Dat blijkt uit talloze 

Door Willem Poterman

Samen Muziek Maken met 
More Music Orkest
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den. Zoals bij een band of orkest waarvan de leden 
regelmatig bij elkaar komen om samen muziek te 
maken. Als je samen met anderen muziek maakt, 
dan voel je je meer verbonden met deze mensen. 
Ook al speelt iedereen in een band of orkest zijn of 
haar eigen instrument, het moet natuurlijk samen 
wel goed klinken. Daarom is het belangrijk dat 
alle muzikanten, zowel instrumentaal als vocaal, 
goed op elkaar afstemmen.
Daarnaast spreekt muziek een universele taal, 
waarbij afkomst en cultuur geen rol spelen. Ge-
zellig samen muziek maken, ongeacht het niveau, 
zorgt voor veel plezier en leuke sociale contacten. 
En dit is precies wat ons voor ogen staat bij het 
More Music Orkest.

More Music-muzikanten gezocht
Een muziekinstrument bespelen en meedoen in 
een orkest is de droom van veel mensen, maar 
veel mensen komen daar niet aan toe, om ver-
schillende redenen. Sommigen denken niet mu-
zikaal te zijn, anderen worden niet gestimuleerd 
of ze hebben nooit tijd om te oefenen. Ook zijn 
er mensen die denken te oud of wellicht te jong 
te zijn om een muziekinstrument te bespelen of 
lekker te zingen. Het More Music Orkest is een 
eigentijds, enthousiast orkest voor jong en oud 
en we spelen aantrekkelijke, herkenbare film- en 
popmuziek. 
We zouden het heel fijn vinden om zowel meer 
jeugdleden als meer ervaren muzikanten in te lij-
ven. 
Waar we vooral naar op zoek zijn? 

 Gitaristen (zowel slag als bas), slagwerk, toet-
sen en zang. Bent u een gitarist op zoek naar 
een orkest of zanger/zangeres met behoefte 
aan muzikale begeleiding, laat het ons weten. 

 Speelt u niet onverdienstelijk piano of drums, 
kom even langs dan bekijken we samen hoe 
we muzikaal tot de beste oplossing komen. 

Bij het More Music Orkest is altijd plek anders 
hadden we destijds wel een andere naam ge-
kozen.

 Verder willen we ook nog graag saxofonisten 
aan het orkest toevoegen. Er is behoefte aan 
alt- en sopraan saxofonisten. Speel je nog geen 
saxofoon maar wil je dat graag leren, laat het 
ons weten!

Heb je vragen? 
bel met Willem Poterman T: 0612 035 376 

More Music Orkest 
tijdens het Deven-

ter Open Podium 
2020

Jeugdband tijdens 
de opname van 

‘the movie’

Agenda 2022 
 Oud papier Lettele en Okkenbroek – 

 Elke 4e zaterdag van de maand.
 26 feb, 26 maart, 23 april, 28 mei, 25 juni
  23 juli, 27 aug, 24 sept, 22 okt, 26 nov, 24 dec

 Uiteraard gaan we onze Jeugdband zo snel mogelijk aan u 
voorstellen. Zodra er een datum bekend is, publiceren we deze 
op onze website, Facebookpagina en op Lettele.nl.

 Week van 2 mei: onze traditionele Geraniumactie.
 Pater Jan Brinkhof concert in Lettele op zondag 5 juni.
 En – alvast noteren in uw agenda – zaterdag 5 november - 

 Najaarsconcert in Okkenbroek.
 Kerstviering in de kerk in Okkenbroek op 24 december.

Zie ook onze website:moremusicorkest.nl/agenda.
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Geen schreeuwende reclame bij Unicoach aan de Doldermansweg, maar een weids uit-

zicht over de velden. Op dit landelijke plekje buiten Lettele heeft Nico Langereis naast 

zijn woning zijn sportschool ingericht. Natuur, bewegen en gezond leven is zijn grote 

passie die hij graag aan anderen doorgeeft. Met Unicoach helpt en stimuleert hij men-

sen bij het sporten.

Bewegen is een eerste levensbehoefte

ning op het platteland in de buurt van Apeldoorn. 
Vaassen was een goede optie. Maar toen de make-
laar kwam met deze landelijke plek aan de Dolder-
mansweg, was het besluit snel genomen: Dit gaat 
het worden,’ laat Nico zonder spijt weten. 

Wat is kettlebellsport?
Op dit moment heeft Nico zich toegelegd op het 
sporten met kettlebells. ‘Met deze gewichten met 
een handvat kun je allerlei oefeningen doen. In 
2012 kwam ik in contact met Ewout Staartjes uit 
Deventer. Een oud-fotograaf die zich heeft toe-
gelegd op deze Russische krachtsport en op ijs-
zwemmen, waarvoor hij vaak naar Siberië reist. 
De kettlebellsport is een combinatie van kracht 
en uithoudingsvermogen met veel dynamiek. 
Heel inspirerend. Ik was er direct weg van,’ vertelt 
Nico. ‘Je hebt allerlei technieken, waarbij het hele 
lichaam in beweging komt. Ook mentaal is het 
een uitdaging, want het is spannend om het vol te 
houden. Je hebt kettlebells van 4 tot 48 kg. Ik ben 
betrokken geweest bij organisatie van NK Kettle-
bell in Raalte in 2019. Eén van de onderdelen was 
de snatch, waarbij je in 10 minuten tijd 200 maal 
een zware kettlebell boven je hoofd moet brengen. 
Dat is behoorlijke uitdaging, kan ik je vertellen.’ 

Unicoach in de praktijk
Na zijn pensionering wilde Nico zijn sportkennis 
en -vaardigheden graag blijven doorgeven. ‘Ik wil 
me niet nutteloos voelen. Onderwijs vind ik mooi 
en het doorgeven van kennis geeft me een voldaan 
gevoel.’ In zijn sportschool geeft hij les aan groep-

Als je Nico Langereis kent, denk je onwillekeur-
ig aan sport. Zijn inzet en betrokkenheid bij de 
schaats- of wielersport, zoals de Lettelse fiets-
club, fietstochten door de bergen, de beklimming 
van de Alp d’Huez of de jarenlange schaatsbe-
geleiding van schoolkinderen zijn kenmerkend. 
Nico en sport zijn onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden. 

Van de woestijn naar het Lettelse platteland
Nico heeft zijn roots in Noord-Holland liggen en 
volgde daar een technische opleiding. In de jaren 
80 van de vorige eeuw woonde hij samen met zijn 
vrouw Joke een aantal jaren in Saoedi-Arabië, 
waar hij werkte bij projecten van Ballast Nedam 
en Philips. In die periode werden ook hun bei-
de zoons Hans en Jos geboren. Na terugkeer in 
Nederland in 1985 aanvaarde Nico een baan als 

docent bij de voorganger van het ROC Aventus 
in Apeldoorn. ‘Omdat onze inboedel nog niet uit 
Saoedi-Arabië was gearriveerd, zochten we een 
gemeubileerde woning en kwamen we terecht in 
Lettele. We woonden korte tijd in het huis van Li-
duïn en Rob van de Bijllaardt aan de Oerdijk. In 
die periode zochten we naar een vrijstaande wo-

DOOR YVONNE HAAXMAN

‘Een gezond lijf is het 
beste medicijn.’

Unicoach brengt mensen 
in balans
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jes van maximaal vier personen. Heel persoonlijk 
en op maat. De lessen duren een uur en elke week 
is er een ander programma. Sporters komen hier 
om lekker te bewegen met kettlebells en andere 
sportattributen of -toestellen. Nico heeft in de 
coronatijd de mogelijkheden uitgebreid met een 
roeiapparaat, een airbike en een ski-apparaat 
dat het langlaufen simuleert. ‘Een mooie combi-
natie met krachtsport. Mensen in beweging krij-
gen vind ik belangrijker dan geld verdienen. Vaak 
bestaat er koudwatervrees om met sporten te 
beginnen. Maar ga wandelen of fietsen. Maak er 
een gewoonte van, want een gezond lijf is de bes-
te medicijn, dan kun je de hele wereld aan,’ is het 
advies van Nico. ‘Heel oud worden heb je niet in 
de hand, maar wel dat ik gezonder en fitter ouder 
wordt.’

Schaatsen voor kinderen
Al sinds 1991 houdt Nico zich bezig met het school-
schaatsen. Als trainer en coördinator voor allerlei 
zaken. Hij werft sponsoren en slijpt de schaatsen. 
Samen met Piet van Oostrum geeft hij op zondag 
les aan kinderen in De Scheg. ‘Kinderen willen 
schaatsen. Mooi om te zien dat ze dat snel op-
pakken en nieuwe dingen ontdekken. Ze krijgen 
vertrouwen in zichzelf en worden enthousiast. 
Dat geeft mij voldoening. Kijk maar naar Carlijn 
en naar Sanne in ’t Hof. Prachtig!’

Lekker in de buitenlucht
Nico is ook trainer bij wielervereniging de Zwa-
luwen in Deventer en geeft ATB-lessen aan kin-
deren. ‘Dat geeft zoveel plezier. Lekker buiten 
bezig zijn. Vroeger ging ik vaak hardlopen aan het 
strand en in de duinen. De ambiance van de om-
geving is belangrijk. Het geeft extra ontspanning 
tijdens het sporten. Dat vind ik ook zo mooi van 
Salland,’ vindt Nico. ‘Tijdens de lockdown is het 
idee geboren om ATB-tochten voor kinderen te or-
ganiseren als alternatief voor verjaardagfeestjes. 
Dat was hartstikke leuk. Daar ga ik nu een vervolg 
aan geven.’ 

‘Een ATB-tochten 
als alternatief 
voor een 
verjaardagfeestje.’

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.

Winterzwemmen in de wetering
Nico is steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen. ‘Ik sta positief in 
het leven en doemdenken is niet aan mij besteed. Binnenkort ga ik 
een cursus winterzwemmen doen in Bussloo. Ik wil het meemaken 
of ik in staat ben om me mentaal op te warmen. Lijkt me leuk. Als 
dat goed uitpakt, ga ik regelmatig een duik nemen in de wete-
ring hier aan de overkant.’ Naast sporten vindt Nico voeding ook 
belangrijk. ‘Wees kritisch als je de koelkast opentrekt en wat je in 
huis haalt. Een koekje op zijn tijd is lekker, maar te veel roomboter-
spritsen, cola en chocoladerepen is niet goed voor je lijf. Neem bij 
het sporten een appel of een voedingsreep mee en gewoon water 
voor de dorst. Sport en beweging zorgt voor balans in je leven. Een 
goede gewoonte waar je je beter bij voelt.’
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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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Beste vrienden van Kulturhus De Spil

Weer open! En nu hopelijk voor altijd, liever geen lockdowns meer. 
Fijn dat alle sporten, activiteiten en clubs weer op gang komen. Het 
Kulturhus is bedoeld om te gebruiken en we heten daarom dan ook 
iedereen weer van harte welkom!

In de afgelopen weken hebben we een bijdrage kunnen leveren aan 
verschillende ideeën. Hieronder zetten we ze op een rij. Heb je zelf 
een idee, schroom niet en laat het weten: info@kulturhusdespil.nl 

Namens het bestuur van KDS
Anne Marie van Oldeniel, voorzitter

Nieuwe 
vrijwilligers

Schoonmaak

Cadeautje 
gekregen

Blik op de toekomst: 
voortgang vergroten sportzaal

Beachveld

KDS heeft een reserveringssysteem. Dat 
systeem wordt technisch ondersteund, en 
ook door vrijwilligers die de gegevens up-to-
-date houden. Zij volgen het systeem, zetten 
er afspraken en wijzigingen in, et cetera. 
Inmiddels is er een groep van drie personen 
die dit doen: Liduin van de Bijlaardt, An van 
de Ploeg en Annemarie Verwoolde. Fijn An 
en Annemarie dat jullie erbij zijn gekomen!

Per 1 februari is de schoonmaak van KDS 
volledig in handen van een schoonmaak-
bedrijf. Zij komen vanaf nu iedere werkdag 
om het Kulturhus schoon te houden, van 
keuken tot fitnessruimte en van sportzaal 
tot fysio- en vergaderruimtes. En als gebrui-
kers samen kunnen we hen helpen door ook 
zelf alle ruimtes goed schoon te houden na 
gebruik.

Een ‘gulle gever’ heeft het Kulturhus een 
projectiescherm gegeven als kerstcadeau. 
Hierdoor heeft nu ook de Koerkampshoek 
een permanent projectiescherm dat gemak-
kelijk te bedienen is. Jullie willen niet met 
naam genoemd worden, maar hierbij: heel 
erg bedankt gulle gever(s)!

We zijn er nog lang niet, maar tegelijkertijd 
komen we wel steeds een stap verder. In 
onze bestuursvergadering van januari jl. 
hebben we besloten om half februari iets 
meer zicht te hebben op de haalbaarheid 
van het plan. Dat doen we via twee belang-
rijke acties:  
- een bouwtekening laten maken bij het plan 
om in gesprek te kunnen met de gemeente 
rondom een vergunning;
- zicht krijgen op de financiering van het 
plan. We mogen een aanvraag doen bij LEA-
DER Salland, we hebben eigen geld, 

Het is gelukt om een subsidie  van de 
gemeente Deventer binnen te halen. Nu 
gaan we samen kijken hoe het beachveld het 
beste gerealiseerd kan worden. Er zijn nog 
wel wat drempels om te overwinnen. Zo is 

de bijdrage van de gemeente niet genoeg om 
het veld te realiseren en moeten we met het 
waterschap in overleg over het beheer van 
de naastgelegen sloot. Maar vooralsnog zijn 
we met zijn allen goedgemutst.

we bespreken met handbal, secl, voetbal en 
revue of zij een bijdrage kunnen doen en we 
spreken met de gemeente en de provincie. 
Daarna volgen pas allerlei fondsen.
Pas als deze acties positief uitpakken, gaan 
we het plan breed presenteren aan de buren 
van KDS en het dorp. Dat heeft geen zin – 
denken wij – als we geen zicht hebben op 
een eventuele vergunning en geld. De vraag 
óf we kunnen uitbreiden wordt dus op z’n 
vroegst in het voorjaar van 2022 definitief 
beantwoord.

Biljart in KDS
Het lijkt er op dat dit gaat lukken. 
Momenteel zijn we op het punt aangekomen 
dat we geld gaan aanvragen voor dit idee. 

Jeroen Beltman (handbal), Anne Marie van Oldeniel (KDS), Bram Ehren (volleybal) en Tom Meijerink 

(voetbal) Foto Ronald Hissink - De Stentor
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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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Nieuws en actualiteiten
in en van onze dorpswinkel.

Uw boodschappen,gezelligin de buurt!

Onze dorpswinkel bestaat alweer ruim 
een jaar. En hij draait super! De vrij-
willigers hebben het ritme te pakken 
en de klanten weten de winkel goed te 
vinden. En niet alleen de klanten. Met 
enige regelmaat melden zich journa-
listen in de winkel, met draaiende 
camera’s en live verbindingen met 
Hilversum. 
Zo werd Super Lettele genoemd in 
een artikel in de Volkskrant, waarna 
Radio 1 zich meldde en vervolgens RTV 
Oost. En dat was allemaal niet voor het 
eerst, ook vorig jaar was er geregeld 
aandacht van de (landelijke) pers voor 
Super Lettele. 
‘Dat is natuurlijk allemaal heel leuk’, 
zegt voorzitter van stichting Dorps-
winkel Lettele Victor Munster, ‘maar 
niet het belangrijkste. Het belangrijk-
ste is dat de winkel duidelijk voorziet 
in een behoefte.’

Goede resultaten
Dat de winkel in een behoefte voorziet, 
blijkt allereerst uit de resultaten van 
de winkel. Die zijn goed, bevestigt het 
stichtingsbestuur. En dus konden er 
inmiddels nieuwe koelingen worden 
aangeschaft. Waarmee vervolgens 

ook weer kosten worden bespaard, op 
energie en onderhoud. 
Maar de winkel voorziet, naast de 
dagelijkse boodschappen, duidelijk 
ook in een andere behoefte: elkaar 
ontmoeten. Vanwege corona, is koffie 
schenken niet het hele jaar mogelijk 
geweest. Maar in de periodes dat het 
wel kon, werd er veel en graag gebruik 
van gemaakt.  

Nieuwe koffie- en cadeauhoek
Ook goed nieuws: de sponsoractie 
voor een nieuwe koffie- en cadeauhoek 
heeft € 1295,– opgebracht, bovenop 
het bedrag dat de winkel kreeg van het 
Oranjefonds en de Regiobank. Al met 
al genoeg om de entree van de winkel 
nog knusser te maken dan die nu al 
is. Er staat inmiddels al een prachtige 
nieuwe tafel, gemaakt door Dennis 
Oosterwijk. Er komt ook nog een 
nieuwe kast voor alle cadeautjes die te 
koop zijn. 

Steeds meer lokaal
Naast het gebruikelijke aanbod, 
zijn er steeds meer lokale/regionale 
producten te vinden in Super Lettele. 
Natuurlijk het varkensvlees van Pig-

gies Palace, het biologische rundvlees 
van Boer Berrie, de jam van Betsie en 
de biologische zuivel van de Melkbrou-
werij. Sinds kort staat er ook een rek in 
de winkel met prachtige natuurkaar-
ten van de Lettelse fotografe Betty 
van Engelen. Binnenkort wordt het 
regionale assortiment nog uitgebreid 
met aardappelen van Wilgers uit Fries-
wijk. En niet echt lokaal, maar aan de 
andere kant ook weer wel: de heerlijke 
tompoucen die bakker Nijkamp bakte 
ter ere van onze Olympische ster, 
Carlijn Achtereekte! 

Tegen verspilling
Een belangrijk aandachtspunt van de 
winkel is het tegengaan van voedsel-
verspilling, vertelt Victor. Zo wordt 
fruit dat niet meer verkocht wordt, 
door Betsie Jansen verwerkt in jam. 
‘Die is bijna niet aan te slepen, zo goed 
valt die in de smaak!’
Andere spullen die over de datum zijn, 
zoals groente, brood en zuivel, worden 
met blij geknor ontvangen door de 
bonte Bentheimers van Victor en Jean-
ny. Daarmee is de recycling nog niet 
klaar, want de inmiddels niet meer 
knorrende varkentjes zaten dit jaar op 
hun beurt weer in het kerstpakket van 
de vrijwilligers van de winkel.

Super Lettele landelijk in de media

Wijziging openingstijden
Vanaf 1 maart gaat Super Lettele ‘s 
middags een halfuur eerder open, 
dus om 14:00 uur in plaats van 
14:30 uur. Deze nieuwe tijd sluit 
beter aan bij de tijden van de basis-
school. De sluitingstijd blijft 
18:00 uur. ’s Ochtends blijft de win-
kel open van 8:30 uur tot 12:30 uur. 
Op zaterdag van 8:30 tot 16:00 uur.
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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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Lettelse revue gaat definitief 
niet door in 2022

Het Zwembad 
in 2022

Ontmoeten in Lettele heeft plek 
voor nog veel meer Lettelenaren

Waarschijnlijk heb je het al wel gehoord 
via de tamtam, achterveurdekarke, bij de 
kapper, in de Huskamer (thuis of bij De 
Spil), op het sportveld of via social media 
of waar dan ook: de Lettelse revue gaat 
niet door in april. En dat betekent dat er dit 
jaar definitief geen revue zal zijn. Helaas, 
helaas! En tot onze grote spijt!
De risico’s op besmettingen zijn nog te 
groot om nu de voorbereidingen te starten. 
En daarmee is de tijd te kort om jullie een 
alderbassent goede revue te bieden. 

Van Spikker naar De Spil
Zoals jullie weten, gaat in de loop van 2022 
de zaal van café Spikker dicht. Daarmee 
verliezen we onze zo vertrouwde thuisha-
ven na 37 jaar. 

Dat betekent nogal wat voor onze groep 
van circa 40 vrijwilligers.  Hoe, wat, waar 
en wanneer zijn de op te lossen vragen voor 
de komende tijd en voor de volgende revue 
in 2023. 
Gelukkig zijn er prachtige plannen om 
De Spil te vergroten waardoor daar een 
podium kan komen, dus ook voor de revue. 
We hopen dat het plan concreter wordt en 
het financieel haalbaar blijkt. Daar wordt 
achter de schermen hard aan gewerkt!

Maar één ding is zeker: we gaan “Ait Ve-
dan!”. Dus tot ziens in 2023. 

Wij van de lettelse revue 

In 2022 zal het Zwembad van zaterdag 30 
april t/m zaterdag 3 september geopend 
zijn (onder voorbehoud). De prijzen van 
alle kaartjes, abonnementen, banen- of 
strippenkaarten blijven in 2022 gelijk aan 
2021:

In de voorverkoop (t/m 15 april 2022) gel-
den de volgende prijzen (staffelkorting):

 Het eerste abonnement kost € 17,50.
 Het tweede abonnement in één gezin 

kost €12,50.
 Elk volgend abonnement in één gezin 

kost €10,00.
 Een trimzwemabonnement kost €30,00.
 De trimzwemstrippenkaart kost €40,00 

en is goed voor deelname aan 10 lessen. 
Hiermee kost één les €4,-. In tegenstel-
ling tot het trimzwemabonnement kunt 
u de strippenkaart volgend jaar ook nog 
gebruiken.

 Een los entreebewijs kost € 2,50. 
Kinderen jonger dan 3 jaar hebben gratis 

toegang.
 Een 12-badenkaart kost € 20,- en is niet 

persoonsgebonden, bijv. handig als 
uw kinderen logés krijgen met wie ze 
samen willen zwemmen.

Abonnement bestellen
Abonnementen zijn persoonsgebonden. 
Als u een abonnement wilt bestellen voor 
seizoen 2022 kunt u dit doen door het 
verschuldigde bedrag over te maken, onder 
vermelding van onderstaande gegevens, 
naar IBAN:
NL 80 RABO 0146236688 t.n.v. 
Stichting Zwembad Lettele. 
Vergeet niet te vermelden:
- aantal en type abonnementen;
- voornaam, achternaam, adres en telefoon-
nummer (ivm calamiteiten) van degene 
voor wie het abonnement bestemd is.
De abonnementen zullen vervolgens bij u 
thuis worden bezorgd. We zullen ook dit 
jaar dus niet op het schoolplein staan.

Elke dinsdag en donderdag is er Ontmoeten 
in eigen dorp in Kulturhus De Spil. Hier 
kunt u – als Lettelse ‘oudere’ maar natuur-
lijk ook als Lettelse ‘jongere’ – samen met 
andere dorpsgenoten onder het genot van 
een kopje koffie of thee gezellig de laatste 
nieuwtjes uitwisselen.
Onder begeleiding van vrijwilligers uit 
Lettele (voor u wel bekenden) en mede-
werker welzijn Irma Nijenkamp van ZGR 
(Zorggroep Raalte) staan er altijd weer 
verschillende en gezellige activiteiten op 
het programma. Dit kan variëren van spel, 
creatief, bingo, sjoelen, bewegen, geheu-
gentraining, uitstapjes en nog veel meer! 
Als u wilt, kunt u ook gebruikmaken van 
een lekkere warme driegangenmaaltijd. 

Deze wordt vers gekookt door Henny Vree 
Egberts (maaltijdservice) uit Nieuw-Hee-
ten, vrijwilligers halen de maaltijden warm 
op en de tafel wordt gezellig gedekt en het 
eten komt in dekschalen op tafel zodat u 
zelf kunt opscheppen. En het is altijd gezel-
liger om samen te eten! 

Lijkt u dit wat? Kom dan eens een keertje 
op dinsdag of donderdagochtend langs voor 
een kopje koffie of thee. Neem gerust een 
familielid, buur, vriend of vriendin mee. De 
koffie/ thee staat om 9:30 uur klaar in de 
Koerkampshoek en ervaar de gezelligheid 
van zo'n ochtend.          
U hoeft geen indicatie van de gemeente te 
hebben en leeftijd of een kleine zorgvraag 
maakt niet uit, iedereen is welkom!

Twijfelt u of het wat voor u is of wenst u als 
mantelzorger of familielid meer informatie 
over OED, dan kom ik graag bij u langs om 
kennis te maken. 
Vragen? Neem dan gerust contact op met 
Irma Nijenkamp via mobiel: 0610 964 437 
of via de mail: i.nijenkamp@zgr.nl
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Nieuwbouw-
woningen 
in Lettele
Op woensdagavond 22 december heeft 
de gemeenteraad van Deventer bijna 
voltallig (36 voor en 1 tegen) ingestemd 
met de routekaart voor de woning-
bouw in Lettele. Dit is goed nieuws, 
want dit betekent dat we een volgende 
fase ingaan voor de bouw van nieuwe 
woningen in Lettele. 
In de routekaart is vastgelegd dat de 
locatie aan de oostkant van Lettele, 
achter de Korenkamp, als eerste wordt 
ontwikkeld. Deze grond, ca. 2,7 ha, 
is nu eigendom van de RK Kerk. De 
gemeente Deventer gaat met de RK 
Kerk in gesprek om deze grond aan te 
kopen. 
Het is de bedoeling dat gefaseerd 
gebouwd gaat worden. Dus NIET in 1 
keer alle 50 tot 60 woningen gelijktij-
dig, maar in stappen afhankelijk van 
de lokale behoefte.  
Daarnaast wil de gemeente alvast star-
ten met de planvorming. Dus welke 
huizen gebouwd gaan worden en waar 
bijvoorbeeld wegen en groen worden 
aangelegd. De gemeente doet dit sa-
men met woningzoekenden uit Lettele 
en omwonenden van de nieuwe wijk. 
Op dit moment treft de gemeente een 
aantal voorbereidingen en zij zullen 
daarover binnenkort communiceren. 
Ook gaat de gemeente verder onder-
zoek doen naar de bebouwbaarheid 
van de locatie en welke maatregelen 
nodig zijn om de woningen te kunnen 
bouwen. Daarbij wordt zo veel 
mogelijk rekening gehouden met de 
omgeving. Hiermee zijn we weer een 
stap dichter bij een mooie uitbrei-
dingslocatie voor Lettele!

Een nog mooier dorp

Welkomsttas voor nieuwe 
Lettelenaren

NL Doet

Plaatselijk Belang wil graag onderzoeken of we iets qua aankleding van het dorp kunnen 
organiseren. Denk aan bloembakken in de lantaarnpalen in de zomer of aan kerstverlichting 
in het najaar/winter. 
Heb je hier ideeën over en/of wil je meehelpen, neem dan contact op met Lauret Tielbeke via 
lauret.tielbeke@lettele.nl 

Een aantal jaren kregen nieuwe inwoners 
van Lettele een welkomsttas. Hierin zaten 
folders en aardigheidjes van verenigingen 
en ondernemers uit Lettele. Dit mooie 
gebruik heeft een tijdje stilgelegen en we 
willen het weer nieuw leven inblazen. 
Daarom gaan we de tas weer updaten. 
Door de AVG-wet is het moeilijk om aan 
adressen van nieuwe inwoners te komen. 
We willen dan ook buren/buurten vragen 

om met ons mee te denken. Krijgt u nieuwe 
buren? Meld het bij ons of bij Liduin van den 
Bijllaardt. Kom een tas ophalen en 
verwelkom daarmee zelf je nieuwe buren!
Wilt u als (nieuwe) ondernemer of vereni-
ging  ook aan deze tas bijdragen?, 
stuur dan een mail naar 
Liduin van den Bijllaardt: 
liduin@vandenbijllaardt.nl 
of bel 0644 096 330.

Plaatselijk belang heeft in het kader van 
NL Doet twee projecten aangemeld bij het 
Oranje Fonds. Elk jaar in maart organiseert 
het Oranje Fonds deze grote vrijwilligers-
actie. NL Doet zet de vrijwillige inzet in de 
schijnwerpers en heeft als doel om zo veel 
mogelijk Nederlanders aan te zetten een dag 
vrijwilligerswerk te doen en zo het verschil 
te maken. Het publicatie- en prikbord dat 

naast de brievenbus (tegenover Café de 
Koerkamp) staat wordt vervangen. Daar-
naast wordt er een bankje in het buitenge-
bied (Butersdijk tussen Bathmenseweg en 
Oerdijk) vervangen. Er zijn ook al vrijwil-
ligers gevonden die mee willen helpen om 
deze klus te klaren. 
In de volgende De Letter zullen we u het 
resultaat laten zien!
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Lettels
vergeetwoordenboek:
De W
Voor een check van de woorden heb ik ze voorgelegd 
aan mijn collega’s van Super Lettele. Die hadden er 
wel een mening over!

waeng
• wagen, kar 

Met stoande waeng: met twee wagens zodat het 
werk altijd door kan gaan

wanne
• warempel
wasknippe
• wasknijper
wèèn, was, ewes 
• zijn, wezen 

A'j d'r bint, mu'j d'r wèèn: je moet er je hoofd ook bij 
hebben

wedeman, wedevrouw
• weduwnaar, weduwe
weerdoen, deud weer, weer edoane
• teruggeven
• weerdoen
weerkommen, kwaamp weer, weer ekommen
• terugkomen 

Weerkommen!: kom nog eens terug; gezegde als 
iemand na bezoek weggaat

weien, weien, eweid
• waaien
wekke
• week
• ale daegn zundag in de wekke karmse: altijd on-

enigheid hebben 
wichter 
• kinderen
wied
• ver
• wijd 

Better in de wiede wereld as in een nauw gat: 
gezegd bij het laten van een wind

wieleu
• wij
wies
• wijs 

he'j de goed wies kapot: ben je niet goed wijs?
windbuul
• opschepper 

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 Z?
Mail de redactie: deletter@lettele.nl

Ons dorpsplan: 
Lang leve Lettele

Op de laatste dag voor de lockdown 
konden we nog net het Dorpsplan ‘Lange 
Leve Lettele’ presenteren. Het eerste 
exemplaar werd zaterdag 18 december 
meegegeven aan gedeputeerde Roy de 
Witte en wethouder Liesbeth Grijsen van 
de gemeente Deventer.  Vele dorpsgeno-
ten hebben aan de uitnodiging gehoor 

gegeven om het dorpsplan op te halen 
bij café de Koerkamp.  Zo’n 120 mensen 
kwamen even een koffie of glühwein ‘to 
go’ en het dorpsplan ophalen. Het was 
fijn om elkaar even coronaproof buiten 
te kunnen ontmoeten. Nu aan de slag 
zodat we hopelijk in 2035 vele zaken 
gerealiseerd hebben!

Jaarvergadering Plaatselijk 
belang
Als de coronaregels het toelaten, hopen we op woensdagavond 30 maart (eindelijk) 
een live jaarvergadering te houden. Aanvang 19:30 uur in de zaal van De Koerkamp. 
De leden krijgen hiervoor een uitnodiging toegestuurd.
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 Sluitingsdatum kopij Bezorging
 
Nummer 2 | 2022 maandag 4 april woensdag 20 april
Nummer 3  | 2022 maandag 6 juni  woensdag 22 juni
Nummer 4 | 2022 maandag 22 augustus woensdag 7 september 
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Als je het uitdelen van het dorpsplan hebt gemist, dan kun je het alsnog verkrijgen. 

Er zijn er nog genoeg in voorraad. Stuur een mail naar pb@lettele.nl of breng een 

bezoekje aan Super Lettele, daar ligt ook een stapeltje.

 Je kunt het ook online inzien op: lettele.nl/plaatselijk-belang/pb-dorpsplan.

COLOFON    
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• Milou Oosterwijk

• Willem Poterman

• Wilma Schepers

• Jeannet Tibben

• Ben Verwoolde
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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.
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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


