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In memoriam: onze grote rode beuk
School gaat naar Sportcomplex De Spil

‘Ik wil de jongere generatie een stem geven.’
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Tjé, dat was behoorlijk spannend. Heel Lettele 

was in afwachting van ‘het besluit’ van burge-

meester en wethouders over de locatie voor de 

nieuwbouw van basisschool Sancta Maria. 

12 april werd gezegd. Het werd een week later: 

19 april. 

Ondertussen had niemand in Lettele ook maar 

enig idee. De gemeente wist het goed stil te 

houden. Natuurlijk zoemden er gedachten en 

speculaties in het rond. Maar burgemeester en 

wethouders moesten nog echt een klap geven op 

het besluit. En de keuze voor de huidige locatie 

of het terrein van De Spil was, naar verluidt, too 

close to call. 

De keuze viel op Sportcomplex De Spil, maar 

ook weer niet 100 procent: een principebesluit. 

Ofwel burgemeester en wethouders gaan ervoor, 

maar enkele  randvoorwaarden moeten nog 

worden doorgerekend, en de gemeenteraad 

heeft het laatste woord over het verhogen van 

het budget. Afwachten dus.

Voor De Letter was het ook spannend. We had-

den graag gesproken met wethouder Frits Ro-

rink en mijnplein-bestuurder Bart de Grunt. Dan 

hadden we hen gevraagd waarom het allemaal 

zo moeilijk was en hoe het nu verder gaat. Dat 

gesprek ging niet door omdat de wethouder dan 

voor zijn beurt zou spreken. Op dinsdag hoorden 

we het besluit, op woensdag konden we op basis 

van de nota die naar de gemeenteraad gaat, een 

artikel schrijven, donderdag naar de drukker en 

vrijdag bij u, de lezer op de mat. Als het moet, 

kunnen we snel.

 

Samen met het besluit waar de nieuwbouw 

komt, namen burgemeester en wethouders 

ook het besluit samen met het dorp invulling te 

geven aan de ontwikkeling van de oude locatie, 

het hart van het dorp. Daartoe zal de gemeen-

te binnenkort heel Lettele uitnodigen. Ik zou 

zeggen: grijp deze uitnodiging met beide handen 

aan. Er liggen zoveel kansen om er iets moois 

van te maken. Als er nu nog een grijze flat met 

een winderig plein komt, hebben we dat echt 

aan onszelf te danken.

Namens de redactie

Wilma Schepers

School gaat naar De Spil
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De nieuwe basisschool komt op het trainingsveld van de voetbal,  naast 

Kulturhus De Spil. Er kan nog een kink in de kabel komen, maar de hoop 

en de verwachting is dat dit niet zal gebeuren. Betrokkenen zijn blij dat 

de knoop is doorgehakt. Of het een wijs besluit is, zal de toekomst leren. 

Veel zal afhangen van de spirit waarmee aan de invulling wordt gewerkt. 

Er liggen zoveel kansen. Niet alleen voor de school, ook voor het dorp.

De nieuwe locatie biedt ook kansen 
voor het dorp

door de gemeenteraad in januari 2021 genomen. Al 
snel werd duidelijk dat de keuze voor een locatie 
niet eenvoudig was. Bouwen op de huidige locatie 
kon natuurlijk altijd. Maar er deed zich een kans 
voor: bouwen naast Kulturhus De Spil. Een locatie 
die veel mogelijkheden biedt om voor de Lettelse 
kinderen een sportief en uitdagende omgeving in 
te richten, waar zij zich naar hartelust ‘ontdek-
kend’ en veilig kunnen bewegen en ontwikkelen. 
Daartegenover stond dat een aanzienlijk deel van 
de Lettelenaren erg gehecht is aan de huidige lo-
catie, de ‘kern’ van het dorp. Er was bezorgdheid 
dat met de school ook de levendigheid uit het dorp 
zou verdwijnen.  
De koepelorganisatie van de basisschool, mijn-
plein, zette een digitale enquête uit onder de 
bewoners van Lettele. Toen het resultaat van de 
enquête geen uitsluitsel bood, gaf mijnplein een 
opdracht voor een locatieonderzoek aan een ex-
terne partij: HEVO. Aan dit onderzoek heeft een 
brede vertegenwoordiging van Lettele deelge-
nomen. De vraag aan de deelnemers was om de 
voor- en nadelen van beide locaties te benoemen 
waarna mijnplein en de gemeente een afweging 
zouden kunnen maken over welke locatie de voor-
keur heeft. 

Een ‘principebesluit’, dat is wel een soort van an-
ticlimax na alle opwinding in het dorp. Maar het 
ligt er dan toch maar, het besluit om de nieuwe 
basisschool op het terrein van Sportcomplex De 
Spil te bouwen, op het trainingsveld van de voet-
balvereniging. Het ‘principe’ van het principebe-
sluit zit in een mits en een maar en dat betekent 
dat we nog even op het definitieve besluit moeten 
wachten.
Het college van burgemeester en wethouders 
hakte dinsdag 19 april de knoop door, na een voor-
bereiding van bijna een jaar. Het college heeft 
gekozen voor Sportcomplex De Spil vanwege de 
onderwijskundige en maatschappelijke voorde-
len. Maar om de nieuwbouw te kunnen realiseren 
op het trainingsveld, moeten er een aantal extra 
investeringen gedaan worden, voor het vervan-
gen van het trainingsveld van de voetbal en de 
ontsluiting via de Sportweg. Daarvoor zoekt het 
college nog geld. De gemeenteraad gaat over de 
middelen en heeft, uiteindelijk, het laatste woord. 
Daar liggen de mits en de maar. Het blijft dus nog 
even spannend. 

In vogelvlucht
Het besluit dat er vervangende nieuwbouw voor 
de basisschool Sancta Maria zal komen, werd 

DOOR WILMA SCHEPERS

School gaat ‘in principe’ 
naar Sportcomplex De Spil
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Argumenten voor en tegen
In de nota die naar de gemeenteraad gaat, schrij-
ven B&W: ‘Voor- en nadelen van locaties liggen 
dicht bij elkaar en zowel rationele als emotionele 
argumenten zijn benoemd. Hoe verder en dieper 
er geanalyseerd, gewogen en geobjectiveerd is: 
hoe ingewikkelder de keuze werd. Betrokkenen 
(schoolbestuur, gemeente en het dorp) willen 
desalniettemin graag een keuze, zodat gestart 
kan worden met de ontwikkelingen van de ver-
vangende nieuwbouw voor de Sancta Maria.’ Het 
was voor B&W de reden om, onder enige druk, de 
knoop door te hakken en het dorp te informeren 
nog voordat alle ins en outs duidelijk zijn.
Welke argumenten hebben nu geleid tot de keuze 
voor De Spil? De argumenten voor en tegen zijn 
afgewogen langs de meetlat van ‘maatschappelijk 
resultaat’, zegt de nota. Beoogd werd ‘huisves-
ting van de basisschool Sancta Maria op een toe-
komstbestendige locatie met een zo groot moge-
lijk draagvlak bij alle belanghebbenden.’ 

Vóór nieuwbouw op het terrein bij De Spil:
 In de locatie bij Kulturhus De Spil ziet het 

team van de Sancta Maria voordelen. De loca-
tie biedt namelijk aanvullend een uitdagende 
omgeving om ontdekkend en onderzoekend te 
leren met onder andere bos, sporthal, sportvel-
den, zwembad en bso.

 Wanneer er gebouwd wordt naast kulturhus 
De Spil, is er een groot voordeel van alle voor-

zieningen voor kinderen op één locatie (kdv, 
onderwijs, bso, sport). Wanneer in rustigere 
perioden groepen samengevoegd worden (kdv 
en bso in de zomerperiode bijvoorbeeld) kan 
dit plaatsvinden op een locatie die voor alle 
kinderen herkenbaar is én worden maatschap-
pelijke voorzieningen gezamenlijk in stand ge-
houden.  

 Wanneer school en het Kulturhus op één lo-
catie zijn, is er sprake van centralisatie van 
maatschappelijk vastgoed met ruime moge-
lijkheid tot (ruimtelijke) samenwerking in De 
Spil. Gebruiksruimten kunnen worden gedeeld 
en ontstaat er een voorzieningencentrum voor 
het dorp en een kindcentrum voor kinderen in 
de leeftijd van 0 tot 13 jaar.

Tegen nieuwbouw op het terrein bij De Spil
 Er zijn hogere kosten verbonden aan het ter-

rein naast Kulturhus De Spil, in verband met 
de realisatie van het kunstgrasveld. Kosten 
hiervoor worden geraamd op €500.000,-. Op 
deze locatie spelen waar mogelijk nog vraag-
stukken waar financiële consequenties aan zit-
ten (bouwrijp maken van de kavel, inrichting 
van de sportweg). 

 Door onderwijs aan de rand van het dorp te 
realiseren verlies je de huidige herkenbare en 
levendige invulling van de voorziening naast 
de kerk en tegenover de super. 

Lees verder op de volgende pagina.
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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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Herontwikkeling dorpskern
Na afweging van alle voors en tegens volgde het 
besluit om de basisschool Sancta Maria te bou-
wen op het terrein bij  Kulturhus De Spil. Tegelij-
kertijd werd besloten ‘de herontwikkeling van de 
huidige locatie van de school aan de Bathmense-
weg in goed overleg te doen met belanghebbende 
partijen vanuit het dorp.’
Dit punt is belangrijk: de gemeente belooft de in-

vulling van de huidige locatie – woningen?, zorg-
appartementen?, een marktpleintje?, integratie 
van het kerkgebouw? – in samenspraak met het 
dorp uit te werken. Daarmee spreekt de gemeente 
zich uit voor een zorgvuldige herontwikkeling van 
de dorpskern. Daartoe (en ook om het huidige be-
sluit toe te lichten) zal de gemeente binnen enkele 
weken een informatieavond organiseren waar, 
natuurlijk, heel Lettele welkom zal zijn.  

Voetbalvereniging Lettele
Gerard Huis in ’t Veld – Er is een zorgvuldige proce-
dure gevolgd om tot een locatiekeuze te komen. Veel 
Lettelenaren waren erbij betrokken. Zorgvuldigheid 
en grote betrokkenheid is belangrijker dan snelheid. 
Maar nu de keuze eenmaal is gemaakt, hoop ik dat er 
nu snelheid gemaakt wordt met de bouw.
Als voetbalvereniging hebben we er alle vertrouwen 
in dat de gemeenteraad op korte termijn voldoen-
de budget beschikbaar stelt voor de aanleg van een 
kunstgrasveld (of hybride grasveld) op één van onze 
wedstrijdvelden. Vanzelfsprekend gaan we met onze 
leden en met de gemeente in gesprek hoe we het sa-
men gaan uitvoeren. 
Uitstekend dat bijna alle faciliteiten op gebied van 
sport, onderwijs, spel, welzijn, zorg en cultuur voor 
alle leeftijden in Lettele bij elkaar gebracht worden 
op ons mooie complex. Zo kunnen we elkaar helpen 
met ruimtes delen, maar vooral met het samen aan-
bieden van een prachtig activiteitenaanbod in ons 
mooie Lettele voor 0-100 jaar.

Kulturhus De Spil
Anne Marie van Oldeniel – School en gemeente heb-
ben een proces gevolgd waarbij zorgvuldigheid voor-
op stond. Als Kulturhus hebben we – samen met 
onder andere de voetbalvereniging – onze inbreng 
gehad via het adviesbureau van de school. Zo konden 
we bijdragen aan het proces en tegelijkertijd de keu-
ze laten waar hij hoort, bij de school en de gemeen-
te. Het is belangrijk en fijn dat de locatiekeuze nu 
gemaakt is. Nu kunnen we ook met de gemeente en 
school in gesprek om te kijken of en hoe ons plan voor 
uitbreiding van de sportzaal gekoppeld kan worden 
aan de bouw van de school.
Ik sluit me bij Gerard Huis in ’t Veld aan. Door samen 
op te werken, kunnen we elkaar versterken. Ik zie 
veel mogelijkheden om op het sportterrein en in ons 
gebouw het onderwijs van Sancta Maria te faciliteren 
en zo de kansen van onze kinderen te vergroten.

Plaatselijk Belang
Thijs Limburg – Al in een vroeg stadium heeft Plaat-
selijk Belang zich ingezet voor een brede dialoog. Een 
proces waarbij iedere belanghebbende partij de kans 
heeft gekregen om argumenten aan te dragen, soms 
gepaard met positieve emoties vanuit een bepaald 
oogpunt, zonder daarbij het respect voor elkaar te 
verliezen. Het moge duidelijk zijn dat wij als dorp na 
dit principebesluit nog lang niet klaar zijn. Sterker 
nog: nu begint de echte uitdaging pas. Het uiterlijk 
van het nieuwe schoolgebouw, landschappelijke in-
passing, bereikbaarheid en verkeersveiligheid, aan-
sluiting bij bestaande faciliteiten, ontwikkeling van 
de nieuwe locatie en natuurlijk alle uitdagingen om 
het hart van het dorp nieuw leven in te blazen, zijn fa-
cetten die op ons pad gaan komen. Kortom een prin-
cipebesluit met pit, waarvoor Plaatselijk Belang zich 
met veel elan zal inzetten.

Basisschool Sancta Maria 
Dorette de Vos – Het team van Sancta Maria is nog 
wat aarzelend. Is dit nu wel echt het definitieve be-
sluit? Kan het nog anders worden? Anderzijds zijn 
we, net als iedereen in Lettele, heel blij dat het besluit 
is genomen. Nu kunnen we verder.
Als directeur heb ik zo goed mogelijk bijgedragen aan 
het onderzoek van HEVO. Gaandeweg het proces be-
greep ik de argumenten van zowel de voor- als tegen-
standers van locatie De Spil steeds beter. Het dorp 
was fifty-fifty verdeeld en dan is het moeilijk kiezen. 
Ik ben blij dat de gemeente de knoop heeft doorge-
hakt. Ik heb ook begrepen dat de gemeente de herin-
richting van de dorpskern in samenspraak met het 
dorp wil oppakken. Zo kunnen beide locaties nieuwe 
kansen bieden voor het dorp. Ik hoop vooral dat we er 
samen iets moois van gaan maken. Kom maar op met 
die nieuwbouw!



8 •  • NUMMER 2 • APRIL 2022

Van bestuurslid van de JongerenOrganisatie Lettele (JOL) naar raadslid 

van de Gemeente Deventer. En dat allemaal binnen een half jaar. Eline 

te Boekhorst vertelt over de hectische periode die heeft geleid tot haar 

beëdiging als gemeenteraadslid op het Stadhuis.

 
Met maar liefst 571 voor-
keurstemmen in de raad 

Meekijken bij Gemeentebelang
Twee weken later werd Eline gebeld door wethou-
der Liesbeth Grijsen. Zij had de berichten over de 
woningbouw gevolgd en vond dat Eline het heel 
neutraal had weten te houden en toch een mooi 
punt had kunnen neerzetten voor de jongeren in 
Lettele. Al snel volgde de vraag of Eline ambities 
had om de lokale politiek in te gaan. ‘Daar had ik 
nooit over nagedacht, maar ik vond het hele pro-
ces rondom de woningbouw eigenlijk wel heel 
leuk. Dat had ik niet verwacht. Ik kon me best 
goed uitdrukken en ik kreeg veel leuke reacties’. 
Om een goed beeld te krijgen van het raadswerk, 
mocht Eline een dagje met Liesbeth meelopen 
en kreeg ze de kans om met andere raadsleden 
te spreken. Ze kreeg er steeds meer plezier in en 
ze kwam al snel tot de conclusie dat Gemeen-
tebelang de partij was waar ze zich heel erg in 
kon vinden. Ook moest Eline de keuze maken of 
ze als raadslid of raadsopvolger aan de slag wil-
de, waarbij raadsopvolgers –  in tegenstelling tot 
raadsleden –  geen stemrecht hebben. Soms kie-
zen mensen ervoor om dat eerst vier jaar te doen 
en vervolgens op een verkiesbare plek de raad in 
te gaan. Eline: ‘Dat heb ik overwogen, maar ik had 
wel zoiets van: als ik dit ga doen, dan wil ik het 
volle bak doen. Dan wil ik ook daadwerkelijk wat 
te zeggen hebben, want dan kan ik de jongere ge-
neratie écht een stem geven’.

De gemeenteraadsverkiezingen
Na haar besluit om zich kiesbaar op te stellen, 

Het begon allemaal met de bijeenkomst over de 
beoogde locatie voor de nieuwbouw in Lettele, 
augustus vorig jaar. Op een van de drie dorps-
avonden die de gemeente organiseerde, was Eline 
aanwezig, samen met een paar andere bestuursle-
den van de JOL. Het viel haar op dat de jeugd nau-
welijks werd genoemd in het hele verhaal. Toen 
ook de gemeente benadrukte dat er ander geluid 
moest gaan klinken dan alleen tegenstand, kwam 
het besef: hier moeten wij wat mee, wij moeten 

van ons laten horen. Eline: ‘We zijn als JOL niet 
alleen een feestorganisatie, we staan er voor alle 
jongeren in Lettele en woningbouw  is ook iets wat 
ons aangaat. Toen hebben  we een petitie gestart 
namens de JOL, waarna ik werd benaderd door de 
Stentor, FunX en RTL Nieuws om ons verhaal te 
doen. Zodoende kwam dat balletje aan het rollen”. 

DOOR MILOU OOSTERWIJK

‘Ik was 
stomverbaasd. 
Ik snap niet hoe 
ik al die mensen heb 
bereikt.’

Gemeenteraadslid Eline: 
‘Ik wil de jongere generatie een stem geven.’ 



   NUMMER 2 • APRIL 2022 •  • 9

zag Eline haarzelf terug op de zevende  plek van 
de kieslijst. Op basis van voorgaande gemeente-
raadsverkiezingen gaf dit haar een grote kans 
op een plekje in de gemeenteraad. Maar niets 
was nog zeker, dus er werd eerst volop campag-
ne gevoerd. Eline: ‘Ik mocht gelijk aansluiten bij 
een bijeenkomst om het verkiezingsprogramma 
vorm te geven. Ik werd heel goed opgenomen in 
de groep en ik werd serieus genomen, dat gaf me 
een heel fijn gevoel. Dat heeft er voor gezorgd dat 
ik me vrij voelde om mijn mening te geven over de 
actualiteiten.’
Half maart was het dan zover: de verkiezingen! 
Van tevoren was haar verteld dat de kiesdrem-
pel om met voorkeursstemmen in de raad te ko-
men, rond de 300 stemmen zou liggen. Met maar 
liefst 571 voorkeursstemmen overtrof de verkie-
zingsuitslag al haar verwachtingen. ‘Ik was echt 
stomverbaasd, compleet verbluft. Ik snap niet 
hoe ik al die mensen heb bereikt. Ik was aan het 
tellen en kwam rond de 150 mensen uit, maar ik 
heb gewoon bijna op alle stembureaus een stem 
gehaald! Dit geeft me zó veel energie en ook een 
stukje vertrouwen: mensen willen echt dat ik de 
raad in ga.’

Verwachtingen
De politiek wat toegankelijker maken voor jon-
geren, dat is wat Eline de aankomende vier jaar 
hoopt te bereiken. Zij hoopt dat jongeren zich wat 
meer betrokken voelen bij de lokale politiek en 
zich ook meer gehoord voelen. ‘Wat ik soms hoor-
de is dat jongeren alleen gestemd hebben, omdat 
ik op de kieslijst stond. Dit wil ik veranderen. Ik 
hoop dat jongeren straks ook bereid zijn om con-
tact met mij op te nemen als zij ergens mee zitten 
of dat zij iets zien in hun leefomgeving. Dan kan ik 
ook echt de stem van de jongeren vertegenwoor-
digen.’

Ieder raadslid in de gemeente Deventer heeft 
straks zijn of haar eigen portefeuille. Wanneer 
er op woensdagavond een raadstafel is over een 
onderwerp uit jouw portefeuille, sluit je aan bij 
het debat. Vervolgens worden de actualiteiten in 
ieders portefeuille én het beoogde standpunt van 
Gemeentebelang op maandagavond besproken 
in de fractievergadering. Eline: ‘Ik weet nog niet 
wat mijn portefeuille gaat worden, maar ik mag 
wel mijn voorkeur aangeven. Mijn focus gaat lig-
gen op de portefeuilles: {meedoen, jeugd en on-
derwijs, en ruimtelijke ontwikkeling}. Het sociale 
stukje in de samenleving, het ontmoeten, vind ik 
heel leuk.’

Combinatie met studie
Komende zomer hoopt Eline haar premaster Pe-
dagogische Wetenschappen in Nijmegen af te 
ronden, waarna een eenjarige master volgt. Het 
raadswerk zal vooral in de avonduren en weeken-
den moeten gebeuren. ‘Het raadswerk gaat straks 
ongeveer 15 tot 20 uur per week vragen, dat is wel 
pittig. Maar ik doe mijn opleiding natuurlijk ook 
niet voor niks, dus daarin wil ik straks ook zeker 
aan de bak. Zoals ik het nu voor me zie ga ik straks 
niet fulltime werken en hoop ik dat ik het raads-
werk er bij kan blijven doen.’ 

‘Ik hoop dat 
jongeren 
contact met mij 
opnemen als 
zij ergens mee 
zitten.’ 

Eline te Boekhorst 
na haar beëdiging 
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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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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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Voordat ik in Lettele kwam wonen, wandelde ik al vaak in de Ooster-

maet. Ik zal nooit vergeten dat ik op een dag twee zwarte spechten zag 

vechten. Ik was te laat met mijn camera…

Zwarte spechten

DOOR BETTY VAN ENGELEN Sinds ik in Lettele woon, houd ik mijn oren 
en ogen open in de hoop de zwarte spechten 
weer te zien. Op vogelbescherming.nl lees 
ik: ‘De zwarte specht is een geheimzinnige 
bosvogel met een teruggetrokken levenswij-
ze. Kan elk jaar een nieuw nest uithakken in 
dikke loofbomen. Zo biedt de zwarte specht 
holten voor bosuilen, boommarters en vele 
andere soorten. Ze zijn schuw en vliegen 
snel weg zodra ze een mens waarnemen, of 
blijven uit het zicht aan de andere kant van 
de boom. De roffel van de zwarte specht is 
langzamer, langer en zwaarder dan de grote 
bonte specht, als een mitrailleur.’
Op de site van vogelbescherming kun je  ook 
de geluiden die vogels maken beluisteren 
en ja hoor… de vogel waar ik elke ochtend 
in mijn bed naar lig te luisteren, blijkt de 
zwarte specht te zijn! Nu ik dit schrijf woon 
ik al anderhalf jaar in Lettele en pas geleden 
lukte het me eindelijk om ze in het vizier te 
krijgen. Ik had mijn camera (zoals meestal) 
bij me, richtte en klikte. Na nog geen vijf 
minuten was het weer stil…

Betty van Engelen woont in een van de 
appartementen van het oude schooltje aan 
de Oerdijk. 

De man van de zwarte specht heeft een fel 
rode pet, de vrouw heeft een veel kleiner 
rood petje, eerder een rood kruintje. Op de 
foto’s zijn man en vrouw te herkennen aan 
de grootte van hun rode pet. 
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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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Doden-
herdenking 
4 mei

Tentoonstelling 
Lettele 1940 - 1945

Opknapbeurt voor 
V1 lanceerplek

Het 4 mei-comité van Lettele is blij dat ze 
alle Lettelenaren weer kan uitnodigen om 
aanwezig te zijn bij de dodenherdenking 
op 4 mei, 19:30 uur, bij het monument op 
het kruispunt.
Gelukkig kan het weer, samenkomen om 
stil te staan bij de oorlogsslachtoffers 
van de Tweede Wereldoorlog en ook alle 
slachtoffers van oorlogen en geweld waar 
dan ook ter wereld.
De herdenking krijgt de vorm die we 
samen hebben opgebouwd: 

 Om 19:30 uur starten we met liederen,  
  gedichten en muziek. Dit jaar is het  
  thema: Vrijheid in verbondenheid.

 Om 20:00 uur zijn we samen twee 
  minuten stil, zingen we het volkslied  
  en volgt de kranslegging. 
Aansluitend kunt u de roos die je bij 
aankomst krijgt of uw eigen bloemen bij 
het monument plaatsen. Na afloop is er 
gelegenheid om samen koffie te drinken bij 
café restaurant De Koerkamp. 

Het Dorpsarchief nodigt iedereen uit voor 
de tentoonstelling Lettele 1940 - 1945, een 
tentoonstelling over de oorlogsjaren in Let-
tele. U bent welkom in Zaal De Koerkamp 
op:

 4 mei van 15:00 tot 19:00 uur, na 
  afloop van de dodenherdenking 
  van 20:15 tot 21:30 uur.

 5 mei van 12:00 tot 20:00 uur.

Tijdens de tentoonstelling zijn onder 

andere te zien: voedselbonnen en rant-
soeneringskaarten, persoonsbewijzen, 
foto’s bevrijdingsfeest, pamfletten die uit 
vliegtuigen gegooid werden, aluminium 
stroken ter verstoring van de Duitse radar, 
informatie van Lettelse militairen in 
krijgsgevangenschap, informatie van Let-
telse militairen in de eerste oorlogsdagen, 
bundel oorlogsverhalen over Lettele en 
omgeving, restant van neergestort vliegtuig 
en overige oorlogsattributen.

Op 29 maart heeft het Dorpsarchief Lettele 
de vrijwilligers die zich bezig hebben ge-
houden met het opknappen van de V1-lan-
ceerbaan uit de Tweede Wereldoorlog aan 
de Oerdijk ter hoogte van de Butersdijk, 
tijdens een informele bijeenkomst bedankt 
voor de medewerking. 77 jaar nadat de 
Duitsers de baan opbliezen waren zo’n 40 
genodigden (vrijwilligers en vertegenwoor-
digers van Plaatselijk Belang Lettele en 
Okkenbroek, Stichting IJssellandschap en 
de stichtingen en fondsen die de opknap-
beurt financieel mogelijk hebben gemaakt) 
getuige van de onthulling van het nieuwe 
informatiebord. Als vertegenwoordigers 
van de oprichters Henk Obdeijn en Herman 
Meijerink van dit historische informatie-
punt, onthulden Martin Obdeijn en Diny 
Meijerink het nieuwe informatiebord. De 

locatie van de V1-baan is beter toegankelijk 
gemaakt en de fundamenten zijn beter 
zichtbaar voor bezoekers. Tevens zijn twee 
witte bollen die onderdeel waren van de 
vliegende bommen, neergelegd bij de V1- 
lanceerbaan. Deze bollen zijn door de fami-
lie Van Oldeniel beschikbaar gesteld voor 
dit monument uit de Tweede Wereldoorlog.
In 2020 is het Dorpsarchief begonnen met 
een fondsenwerving om de opknapbeurt te 
bekostigen.
Het gekozen materiaal is zeer bestendig, 
waardoor het onderhoud eenvoudiger 
wordt en de lanceerplaats er netjes uit 
blijft zien. En dat is heel belangrijk, want 
de baan is een monument geworden dat 
uitdrukking geeft aan het geweld en leed 
dat mensen overkomt in tijden van oorlog.
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Beste Lettelenaren,

Het Kulturhus is weer in volle gang en wat is dat mooi om te zien! 
Alle activiteiten zijn weer van start gegaan en er is weer volop 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Er zijn ontzettend veel vereni-
gingen, clubs die activiteiten in het Kulturhus organiseren. Al die 
groepen draaien op vrijwilligers en dat geldt ook voor het Kulturhus. 
Daar zijn we enorm blij mee en ook trots op, daarover hieronder 
meer.   

Namens het bestuur van KDS
Anne Marie van Oldeniel, voorzitter

Nieuwe gebruiker: koersbal  

Een biljart in KDS 

Ook in deze Letter heten we de nieuwe ge-
bruikers van het Kulturhus welkom. Dit keer 
is het de KBO die met de activiteit koersbal 
verhuisd is naar KDS. Koersbal is een van de 
meest populaire sporten onder Nederlandse 
ouderen en lijkt een beetje op het bekende 
Franse jeu-de-boules en wordt binnen 

beoefend. Doordat koersbal geen zware 
inspanning vereist, kan de sport tot op hoge 
leeftijd blijven worden gespeeld. Meestal is 
dat in gezelligheidsclubs, verzorgingshuizen 
en buurtcentra zoals KDS.   
We wensen de KBO en de spelers een fijne 
tijd in KDS.

We hebben al eerder verteld over het 
initiatief om een biljart in het Kulturhus 
te plaatsen. In deze De Letter kunnen we 
vertellen dat het biljart er ook echt komt! In 
samenwerking met de initiatiefnemers is 
geld ingezameld. Onder andere de Deventer 
stichting Wesseling-Van Bremen en WijDe-
venter hebben een bijdrage toegezegd. Nog 
niet al het geld dat nodig is, is binnen. Er zijn 
nog aanvragen onderweg. Daarom hebben 

we als bestuur van KDS besloten om het 
laatste deel voorlopig voor te schieten. Dus 
binnenkort kan er biljart gespeeld worden 
in KDS. 
Heb je zelf een idee voor een activiteit in of 
om KDS, schroom niet en laat het weten: 
info@kulturhusdespil.nl. We kijken graag 
met je mee of zoeken anderen die jou verder 
kunnen helpen. Zoals het biljart laat zien, er 
is veel mogelijk!

Beachveld   
Mede namens de initiatiefnemers van 
het beachveld, het volgende bericht. De 
volleybal en de handbal willen graag 
een beachveld realiseren. De voetbal-
vereniging en KDS ondersteunen dit 
van harte en ook de jeu de boulesbanen 
zijn betrokken bij het plan. 
Als u de laatste weken bij de voetbalvel-
den bent geweest is het misschien opge-
vallen dat er  piketpaaltjes zijn geslagen 
tussen het Kulturhus en veld2. Ook 
liggen er een aantal kunststofbuizen. 
Dit heeft te maken met de realisatie van 
het beachveld. De kunststofbuizen gaan 
bijvoorbeeld als een ‘duiker’ dienen 
omdat de watergang die er nu ligt voor 
een deel dichtgaat. 
Het beachveld wordt in principe voor 
iedereen toegankelijk en biedt straks  
ook mogelijkheden voor anderen (bso, 
bootcamp, et cetera). Voor vele beach-
-bezigheden zijn slechts enkele spelers 
en wat materiaal nodig om lekker te 
gaan sporten in het mulle zand. Al zou-
den natuurlijk een aangenaam zonnetje 
en iets hogere temperaturen ook erg 
welkom zijn. 
Op dit moment wordt er ook gewerkt 
om het gewenste bedrag van de aanleg 
bij elkaar te krijgen. Er zijn al sub-
stantiële bedragen toegezegd door de 
gemeente Deventer en WijDeventer 
(voorheen: wijkaanpak). Enkele andere 
aanvragen lopen nog, maar er is goede 
hoop dat alles binnenkort rondkomt en 
de daadwerkelijke aanleg zal star-
ten. Wat zal het leuk zijn dat er in de 
zomermaanden (vakantiemaanden) 
spontaan gesport kan gaan worden op 
het beachveld. Wij hebben er samen 
vertrouwen in dat er voldoende geld 
voor het beachveld gaat komen. 
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De activiteiten van het bestuur 
Jaarrekening

Bouwen voor ruimte 

Afscheid van 
onze beheerder  

Momenteel wordt de jaarrekening 2021 op-
gemaakt. Waarschijnlijk zal er door corona 
een verlies zijn over vorig jaar, ondanks 
dat we ook gebruik konden maken van veel 
regelingen van de overheid. We zijn nog in 
afwachting van het besluit van de gemeente 
Deventer of er ook voor 2021 een compensa-
tie komt.  
De maanden maart en april zijn overleg-

maanden. De besturen van de handbal, 
voetbal en KDS praten met elkaar. In april 
vindt het overleg plaats met de Deelnemers-
raad. Dat is een vertegenwoordiging van alle 
gebruikers van het Kulturhus.  
Ook is het Spil-speelbos op veiligheid gecon-
troleerd. Al is het gebruik op eigen risico, we 
houden wel een oogje in het zeil. 

Ook is het bouwen voor ruimte een groot 
project waar het bestuur druk mee is. Het 
doel van dit project is het vergroten van 
de sportzaal om de handbalwedstrijden te 
kunnen laten spelen en ruimte te bieden aan 
de revue. Inmiddels is duidelijk dat we bij 
LEADER Salland een aanvraag mogen doen 
en we zijn in gesprek met allerlei clubs uit 
Lettele. We merken dat er grote bereidheid 
is om samen op te trekken en het plan uitge-

voerd te krijgen.  
Inmiddels is er een nieuwe bouwtekening 
gemaakt waarin het theater is opgenomen 
en gaan we met de gemeente in gesprek over 
een vergunning. Dat is nog geen aanvraag 
om te bouwen, maar een zogenaamd voor-
overleg. Het is erg prettig dat we een aantal 
vrijwilligers en twee bestuursleden hebben 
die kennis van zaken hebben als het gaat om 
vergunningen, bouwblokken, et cetera. Met 

de provincie gaan we praten als duidelijk is 
welke keuze de school heeft gemaakt.   
We zijn er nog lang niet, maar komen wel 
steeds een stap verder. En zoals aangegeven 
in de vorige Letter, pas als we iets meer zicht 
hebben op het geld, een eventuele vergun-
ning en de keuze van de school, gaan we het 
plan breed presenteren aan de buren van 
KDS en het dorp. 

De beheerder van KDS – Jan Kommerkamp 
– heeft al een tijd geleden aangegeven te 
willen stoppen met zijn werk in KDS. Dat 
begrijpen we goed en gelukkig heeft hij 
ons ruim de tijd gegeven om een oplossing 
te zoeken. En die lijkt er te zijn. Omdat we 
voor de sluitingsdatum van de Letter nog 
niet alles rond hebben, vertellen we er in 
de volgende editie meer over en natuurlijk 
komt Jan dan ook aan het woord.

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
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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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Vijf jaar geleden deden Frans Brinkhof (pastoraatsgroep) en Freerk Hoeksema (voedsel-

bank) de oproep om groente te doneren aan de voedselbank in Deventer. De oproep was 

de start van de ‘groentetuin voor de voedselbank’. Drie ervaren tuinders – Ben Verwool-

de, Willie Jansen en Ben Bouwmeester – besloten de uitdaging aan te gaan. De parochie 

stelde een tuin beschikbaar en bekostigde de zaden. De tuin is inmiddels zo’n groot suc-

ces dat de Pastoraatsgroep het project heeft voorgedragen voor de Ariëns Prijs.

Samen schoffelen voor 
de voedselbank

Speciaal boekje
De voedselbank is maar wat blij met de vers ge-
teelde groenten rechtstreeks van het land. Hier-
van kunnen de allerarmsten in onze samenleving 
gezonde maaltijden bereiden.
Ook de werkgroep pastoraat vindt het project een 
prachtig gebaar en prijst de inzet van vrijwilli-
gers. We hopen dat de inzending door de Ariëns 
Prijs zijn vruchten afwerpt. In ieder geval zal het 
project beschreven worden in een speciaal uitge-
geven boekje met daarin alle inspirerende projec-
ten die dit jaar zijn aangemeld voor de prijs. Daar-
mee kan het project inspiratie bieden aan andere 
gemeenschappen die iets willen betekenen voor 
de minstbedeelden. 

De Ariëns Prijs is een diaconale prijs die door het 
Aartsbisdom Utrecht in het leven is geroepen. 
Alphons Ariëns was priester in Twente en toon-
de grote betrokkenheid bij de in armoede verke-
rende Twentse arbeidersgezinnen. Iedere drie 
jaar wordt in oktober de prijs uitgereikt aan een 
inspirerend project dat zich richt op diaconale 
activiteiten, zoals bijvoorbeeld zorg en barmhar-
tigheid. Pastoraal werker Lonneke Gunnik van 
de Lebuinusparochie vond de moestuin voor de 
voedselbank daar een heel mooi voorbeeld van en 
dus hebben we in overleg met de vrijwilligers het 
project ingezonden voor de prijs.

Gezonder kan het niet
De afgelopen jaren heeft de Voedselbank Deven-
ter wekelijks verse groente kunnen verstrekken 
in het oogstseizoen. Twee keer per week worden 
kisten vol verse waar opgehaald. Gemiddeld 10 
kratten per week verdeeld over ruim 20 groentes-
oorten, allemaal biologisch verbouwd. Gezonder 
kan het niet en de groenten gaan bij de voedsel-
bank als zoete broodjes over de toonbank. De 
voedselbank sponsort de meststoffen die de tuin 
nodig heeft om de grote oogst binnen te kunnen 
halen. Het vervoer van de groenten wordt inmid-
dels door de voedselbank zelf geregeld (Freerk 
Hoeksema deed de eerste jaren het transport 
van de groenten naar de voedselbank). Inmiddels 
heeft Ben Verwoolde afscheid genomen als vrij-
williger en is José Disselhorst toegetreden tot de 
club. 

DOOR:  HANNEKE 

MIEDEMA

Groententuin voedselbank voorgedragen voor Ariëns Prijs 

Vrijwilliger worden?
Voelt u zich geïnspireerd om ook iets bij te dra-
gen aan dit prachtige project dat zoveel men-
sen van gezonde groenten voorziet? Heeft u 
wat tijd over en zoekt u daarvoor een zinvolle 
invulling? Schroom dan niet om contact op 
te nemen met Willie Jansen, 0570 551 443 
of Ben Bouwmeester, 0629 586 979. U hoeft 
geen ervaren tuinder te zijn om mee te doen. 
De vrijwilligers leren u graag wat nodig is en 
zij kunnen uw hulp bij het onkruid wieden en 
oogsten van de groenten goed gebruiken.
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In het komend Pinksterweekend, op 5 en 6 juni, wordt er bij Oude Molen 

een oud gebruik in ere hersteld. Onder auspiciën van de Buurtvereniging 

Oude Molen organiseert de Pinksterkermiscommissie een bescheiden 

maar oergezellige kermis. Naast twee dagen echte ouderwetse kermis-

attracties wordt er ook een tentfeest, vogelschieten, brunch en op beide 

dagen een streekmarkt georganiseerd. 

 
Nostalgische Pinkster-
kermis Oude Molen

een van de allereerste ‘echte steenwegen der eer-
ste klasse’ in Nederland. Logisch dat al direct na-
dat de weg zo’n beetje klaar was, de pleisterplaats 
en boerderij herberg Oude Molen bij de Wille-
minksweg verplaatst werd naar deze nieuwe weg. 
Mensen passeerden eerst nog veelal met paard en 
wagen, later met de postkoetsen of diligences en 
na de oorlog meer en meer de vrachtwagens, bus-
sen en auto’s. Via namen als ‘herberg Oude Molen’, 
‘koffiehuis Oude Molen’, café ‘Oude Molen’ werd 
dit etablissement uiteindelijk café-restaurant ‘de 
Oude Molen’, dat tot halverwege de jaren tachtig 
ook dienst deed als feestzaal, vergaderzaal, en 
veilingzaal. Daarna kwam er een Chinees restau-
rant in het pand.

Van 1965 tot 2022
Doordat de Holterweg, vooral in de jaren vijftig 
en zestig van de vorige eeuw, steeds drukker werd 
door de toename van het verkeer (juist ook in het 
Pinksterweekend) en door de grote toeloop van 
publiek tijdens de kermis, werd het houden daar-
van op deze vaste plek steeds gevaarlijker. Deze 
situatie leidde in 1965 tot meerdere zeer ernstige 
ongelukken op een en dezelfde Pinkstermaandag, 
nabij en vanwege kermisbezoekers. Na deze ern-

Waarschijnlijk herinneren de oudere lezers van de 
Letter zich het wel. Vanaf eind jaren dertig van de 
vorige eeuw tot in de jaren zestig werd er door de 
uitbaters van café De Oude Molen aan de Holter-
weg jaarlijks een Pinksterkermis georganiseerd. 
Als je de oudere bewoners van Oude Molen ernaar 
vraagt, worden deze enorm enthousiast en komen 
de meest mooiste herinneringen aan de kermis 
weer boven tafel. Ondanks het feit dat er ook in 
Deventer in die jaren jaarlijks een grote Pinkster-
kermis werd georganiseerd, bleek deze lokale ker-
mis bij De Oude Molen – meestal op het weiland 
bij Stoevenbelt langs de Holterweg – zich ook te 
mogen verheugen in een enorme populariteit. Uit 
de wijde omgeving kwamen mensen een paar uur 
plezier maken. En voor die grote toeloop was elk 
jaar slechts een kleine annonce in het Deventer 
Dagblad voldoende.

Passanten
Maar niet alleen belangstellenden uit de omge-
ving kwamen langs, ook passanten die reisden 
van oost naar west en andersom hielden bij het 
café een stop en vermaakten zich vervolgens op 
de kermis midden tussen de plaatselijke bevol-
king. Immers de Holterweg was al vanaf ca. 1832 

DOOR: MEES STRUIJS

Ontmoetingsplaats voor buurt- en 
streekgenoten
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stige incidenten konden de organisatoren niets 
anders besluiten dan deze kermis voortaan niet 
meer te organiseren.
Maar in 2021 is de situatie in Oude Molen qua 
verkeersveiligheid stukken verbeterd. De uit-
breiding van het aantal rijstroken op de A1 maakt 
dat er minder files zijn en daardoor veel minder 
sluipverkeer via de Holterweg. Bovendien zijn de 
recente maatregelen in Oude Molen (rotonde, 50 
km-zone, bebouwde kom) ook belangrijke verbe-
teringen in het kader van verkeersveiligheid.
En juist op basis van deze verbeterde verkeerssi-
tuatie en de mooie verhalen van vroeger kregen 
een aantal buurtbewoners een soort heimwee 
naar die oude Pinksterkermis. Deze leden en ook 
het bestuur van de buurtvereniging zagen geen 
belemmering meer en dus gaan we nu dit oude 
gebruik, liefst op ongeveer dezelfde plek, nieuw 
leven inblazen onder de titel ‘Nostalgische Pink-
sterkermis Oude Molen 2022’.

Buurt- en streekgenoten
Op 5 en 6 juni is het zover en zal deze kleine aan-
trekkelijke kermis een ontmoetingsplaats zijn 
voor alle buurt- en streekgenoten. Mensen ont-
moeten elkaar, hebben plezier en kunnen voor 
een tijdje hun zinnen verzetten. U bent allen van 
harte uitgenodigd!
De Nostalgische Pinksterkermis 2022 omvat naast 
de kermisattracties op beide dagen zoals die ook 
in 1965 op de kermis aanwezig waren (ouderwet-
se swing-mill, draaimolen, schiettent, kop-van- 
jut, touwtje trekken, bus gooien, suikerspin) ook 
nog extra voorzieningen voor een drankje en een 
hapje. Op beide dagen wordt er tevens rondom 
de kermisattracties nog een mooie streekmarkt 
georganiseerd, waar ca. 20 kraamhouders een 
uitgebreid en gevarieerd aanbod van artikelen 
aanbieden. 
Op zondagmiddag is het vogelschieten en op de 

zondagavond is er een tentprogramma voor jeugd 
en jongvolwassenen met DJ en de band Green-
light. 
Op maandagochtend kan iedereen meedoen met 
de brunch met live-muziek. Dus alle ingrediënten 
zijn aanwezig om er met elkaar een prachtige ma-
nifestatie van te maken.

Toegang en programma
De kermis wordt gehouden op het weiland op de 
hoek van de Holterweg en het ‘beukenlaantje’ (bij 
Bathmenseweg 2a).
De toegang tot het kermisterrein is gratis. Dat is 
mede mogelijk gemaakt door een aantal subsi-
dies die de organisatie heeft gekregen van Wij-
Deventer, Stichting Bathmen Promotie, Stich-
ting Wesselings-van Breemen en de Rabobank 
Salland. Voor drie speciale elementen worden er 
wel kaarten verkocht. Dat zijn het deelnemen aan 
het vogelschieten, bijwonen van het popconcert 
op pinksterzondagavond en deelnemen aan de 
brunch op pinkstermaandagochtend. Voor het 
hele programma en de openingstijden kunt u de 
website raadplegen. Via deze website kunt u zich 
ook opgeven voor het vogelschieten en kaarten 
kopen voor de brunch of/en het popconcert.

Vind meer informatie op: 
pinksterkermis.oudemolen.net  
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Door de zonnige dagen was maart een topmaand voor zonne-energie. Zeker met de hoge 

energieprijzen is de handel in zonnepanelen booming business. En dat merkt Jeroen 

Leuvenink van Solar Lettele maar al te goed. Hij is razend druk, hoewel Solar Lette-

le door personeelstekort en langere levertijden dan gebruikelijk niet altijd nieuwe op-

drachten snel kan uitvoeren.

Toenemende vraag naar zonnepanelen 

roen. ‘In 2011 verloor ik mijn baan als verkoper bij 
een juridische dienstverlener. Noodgedwongen 
moest ik op zoek naar nieuw werk. Dat was niet 
eenvoudig, omdat ik ook met mantelzorg te ma-
ken kreeg. Mijn vrouw Manja werd ziek en de zorg 
voor haar werd steeds intensiever. Ik dacht als ik 
nu voor mezelf ga beginnen, heb ik in ieder geval 
wat werk dat ik gemakkelijker kan combineren 
met de zorg voor Manja.’

Overstap naar zonne-energie
‘Ik besloot toen als zelfstandig vertegenwoordi-
ger aan de slag te gaan voor een bedrijf in zon-
ne-energie-installaties’, gaat Jeroen verder. ‘Iets 
doen met zonne-energie gaf me een goed gevoel 
en  toekomstperspectief. Bovendien hield Manja 
van autorijden, dus ze ging vaak met me mee. We 
konden zelf bepalen waar we ergens heen gingen 
en dat hebben we een hele tijd zo gedaan.’ Jeroen 
had in die periode één of twee klantgesprekken 
per dag. Maar het ging steeds slechter met de ge-
zondheid van Manja, waardoor zijn tijd volledig 
werd opgeslokt door de zorg voor haar. Toen Man-
ja overleed, werd hij in het diepe gegooid. Hij had 
geen inkomsten meer. 

Zelf het dak op
‘Gelukkig bood mijn samenwerkingspartner aan 
me te helpen. Denk er maar eens over na of je wilt 
meewerken op het dak, was de vraag. Ik vond het 
een mooie wisselwerking met de verkoop van zon-
nepanelen. Dat was een hele leerzame tijd waar ik 
veel technische kneepjes van het vak heb opge-

Sinds begin 2021 is een van de bedrijfsunits aan 
de Schotwillemsweg in gebruik genomen door 
Solar Lettele. Eén echt Lettels bedrijf gerund door 
Jeroen Leuvenink uit de Wichinksweg. Jeroen 
verkoopt en plaatst zonnepanelen en -installaties 
op daken van voornamelijk particuliere woningen 
in de regio Salland. Met onder andere hulp van de 
dorpsgenoten Jens Spikker en Björn Groot Koer-
kamp realiseert Solar Lettele steeds meer zon-
nedaken voor een duurzame stroomproductie. 
Buiten staat een nieuwe bestelbus die wacht op 
bestikkering, want de bedrijfsactiviteiten breiden 
zich uit. Gemiddeld legt Solar Lettele wekelijks 
zo’n 70 zonnepanelen op daken. 

Werk en zorg combineren
Jeroen komt oorspronkelijk uit de omgeving van 
Dieren, maar woont al 28 jaar in Lettele. ‘Ik heb 
hier op school gezeten en veel geholpen bij Frits 
Ehren in de winkel. Na mijn schooltijd heb diverse 
commerciële functies gehad.’ Dat het leven vaak 
niet volgens plan verloopt, ondervond ook Je-

DOOR YVONNE HAAXMAN

‘Het salderen is 
juist een reden dat 
mensen kiezen voor 
zonnepanelen.’

Met Solar Lettele het dak op
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daan. Op de werkvloer zoek je altijd naar verbeter-
punten en nieuwe wegen. En steeds meer mensen 
die interesse hadden in zonnepanelen spraken 
mij aan, zodat het in 2019 tijd was om Solar Let-
tele op te richten.’ Hoewel Jeroen geen technische 
achtergrond heeft, heeft hij altijd de drive gehad 
om een eigen bedrijf te beginnen. Om zijn kennis 
te verbreden volgde hij trainingen en cursussen 
in het vakgebied en Solar Lettele is inmiddels een 
gecertificeerd bedrijf voor het merk SolarEdge. 
‘Destijds begon ik met de verkoop van zonnepane-
len. Daarna heb ik ze ook zelf geplaatst. Door deze 
ervaring en nieuwsgierig te zijn, krijg je steeds 
meer vakkennis. Uiteraard heb ik ook technische 
specialisten om me heen die me ondersteunen.’ 

Er zijn geen mensen te vinden
Tegenwoordig maakt Jeroen lange dagen en 
wordt daarin ook goed ondersteund door zijn 
vriendin Tamara. Meestal heeft hij zeven tot acht 
klantgesprekken per dag. Daarnaast houdt hij 
zich bezig met administratie en personeelsbe-
heer. ‘Ik werk nu met drie mensen die de panelen 
op het dak plaatsen en twee elektriciens voor het 
aansluiten van de installaties. Liever heb ik nog 
meer mensen aan het werk, maar het vinden 
van geschikt personeel is het grootste probleem 
tegenwoordig. Er zijn geen mensen te vinden’, is 
zijn ervaring. ‘Ook ondervinden we leveringspro-
blemen, vooral van elektronica. Tot juli kan ik nu 
niets meer bestellen. Het is er gewoon niet. En als 
we geen materialen hebben, kunnen we ook niet 
aan het werk. Het zijn de naweeën van de corona-
tijd toen de fabrieken in China stil lagen.’

Geld belangrijkste drijfveer 
Op de vraag hoe zonne-energie bijdraagt aan de 
energietransitie, antwoordt hij dat het meren-
deel van zijn klanten de eigen portemonnee het 
belangrijkste vindt. ‘Er zijn klanten die voor de 

goedkoopste zonnepanelen kiezen. Het maakt 
niet uit hoe ze eruit zien, ze willen snel geld ver-
dienen. Het milieu is vaak een ondergeschikt 
belang. Natuurlijk zijn er ook mensen die kiezen 
voor de beste kwaliteit en de beste oplossing. 
Lettele loopt al ver voor als het om zonne-energie 
gaat. Veel mensen hebben al zonnepanelen. Maar 
er zijn ook nog genoeg daken leeg.’ Jeroen is voor-
stander van ‘zon op het dak’. ‘Liever eerst daken 
van gebouwen en schuren vol leggen, dan pas in 
het weiland. Hoewel dat goedkoper is, is het zon-
de van het landschap en landbouwgrond.’

Salderen moet blijven
Tegenwoordig levert de opgewekte stroom net zo 
veel op als het kost. Dit salderen wil de overheid 
afschaffen, waardoor het opwekken van zonne-
stroom minder aantrekkelijk wordt. ‘Dat wordt al 
tien jaar geroepen’, zegt Jeroen. ‘Maar ik verwacht 
dat het voorlopig niet gaat gebeuren. Het sal-
deren is juist een reden dat mensen kiezen voor 
zonnepanelen en daarmee de omschakeling naar 
duurzame energie. Zeker bij de huidige energie-
prijzen is het voordeel groot. Je kunt opbrengst 
en verbruik één op één tegen elkaar wegstrepen. 
Dat bespaart je kosten. Je vaste lasten zijn lager 
en je huis wordt meer waard. Allemaal voordelen. 
Zo geleidelijk aan heeft iedereen nu wel ontdekt 
dat zonne-energie meer oplevert dan verwacht. 
En dat is positief voor mens en milieu.’  

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.
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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



   NUMMER 2 • APRIL 2022 •  • 25

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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Sponsor Jorianne op de Alpe d’Huzes

Valans FIFA22 Toernooi in 
Kulturhus De Spil

Gezellige middag in de Spil

Eind vorig jaar stond een oproep in de 
Bathmense Krant: ‘Sportieve en enthou-
siaste deelnemers gezocht om samen de 
Alpe d’Huzes op te wandelen of te fietsen.’ 
Dit initiatief kwam uit de Protestantse 
gemeente Bathmen-Okkenbroek en inmid-
dels zijn er twee teams in training. Er is een 

team wandelaars genaamd Lopend Vuurtje 
met daarin elf wandelaars, en een team 
fietsers met de naam Fietsend Vuurtje, 
waaraan vier mensen deelnemen.

Mijn naam is Jorianne Poll en ik woon 
sinds vijf jaar met veel plezier met man en 
twee zoons aan de Butersdijk in Lettele en 
wandel namens ons dorp naar de top van 
de Alpe d’Huzes. Toen de vraag kwam om 
mee te doen, hoefde ik niet lang na te den-
ken. Ik houd van wandelen en afgelopen 
jaren deed ik vaker mee aan wandelevene-
ment, zoals de vierdaagse en vorig jaar de 
Strandzesdaagse.

Samen met zo’n 5000 andere deelnemers 
willen de teams uit Bathmen, Okkenbroek 
en Lettele zoveel mogelijk geld bijeenbren-
gen, dat voor 100 procent door het KWF 
wordt ingezet om nieuw onderzoek te doen 
ter voorkoming en ter behandeling van 

kanker. Op dit moment staat de teller van 
de beide teams al op € 45.000,-.
Het beklimmen van de Alpe wordt een 
uitdaging. Het is namelijk 14 kilometer lang 
slingerend naar boven wandelen met een 
constante stijging van 10 procent. Elke euro 
helpt en dan is opgeven geen optie! 
Wil je doneren, kijk dan op Opgevenis-
geenoptie.nl of scan dan de QR code.

Volleybal Vereniging Lettele organiseert dit 
jaar voor de derde keer het Wim Haver-
kamp volleybaltoernooi en wel op 26 juni 
a.s. Noteer de datum vast in uw agenda!
Aan dit super gezellige buitentoernooi kan 
iedereen meedoen die een sociale binding 
heeft met Lettele. Zoek daarom binnen je 
vriendenkring, familie of in je buurt een 
aantal volleyballiefhebbers.
Ieder team mag bestaan uit maximaal twee 
competitiespelers of drie recreantenspe-
lers.
Voor de uitslapers onder ons… we beginnen 
dit jaar om 10.30 uur.
Heb je een team bij elkaar gevonden geef je 
dan op voor 1 Juni a.s. en bedenk een leuke 
naam.
Dit kan per mail: volleybal-lettele@out-
look.com of per telefoon: 0614 294 978

Op 8 mei 2022 organiseert het Lettels 
ActiviteitenBureau in samenwerking met 
WePLay Sports een FIFA22 toernooi. Er 
wordt gespeeld op de Playstation 4. FIFA22 
is een populair voetbalsimulatiespel ont-
wikkeld door EA Sports. Het is het 29e deel 
in de FIFA-reeks. FIFA22 werd op 1 oktober 
uitgebracht door EA Sports en is beschik-
baar op diverse spelcomputers.
We beginnen met poulewedstrijden op 
8 spelcomputers (deelnemers spelen 
minimaal 3 wedstrijden). De halve finales 

en finale worden gespeeld op groot scherm.
Tijd: 10.00 – 13.00 uur (kwartier van te 
voren aanwezig zijn)
Deelnemers: FIFA22 spelers van alle leeftij-
den uit Deventer en regio (max. 64 spelers)
Kosten: Gratis dankzij diverse sponsors!
Sponsors: Autobedrijf Bouwman,  Kapsa-
lon Annemiek, Vriezenkolk Hoveniers, 
Valans, Ondivera, Sign Solutions en Casa 
Solutions.
Inschrijven verplicht en kan via: lettele.nl/
fifa22-toernooi/

De Zonnebloem Lettele/Okkenbroek, KBO 
en Ontmoeten in Eigen Dorp (OED) orga-
niseren samen een gezellige middag in de 
Spil met entertainment en gezellige muziek 
met koffie/thee, een drankje en hapje. U 
bent welkom op woensdagmiddag 11 mei 

om 14:00 uur in Kulturhus De Spil
Iedereen is van harte welkom. Opgeven 
voor 4 mei bij: Anneke Bijsterveld (0637 
342 735),  Henk Haverkamp (0622 713 798) 
of Irma Nijenkamp (0610 964 437 of i.nijen-
kamp@zgr.nl).

Wim 
Haverkamp 
volleybaltoer-
nooi Lettele!
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Samen eten 
gaat weer  
beginnen!

Zonnebloem -
activiteiten

Sam’s kledinginzameling

Bingo-ochtend  
in De Spil

Pater Brinkhof 
Concert 2022

Samen eten in Lettele is voor iedereen in 
Lettele die het gezellig vindt om af en toe 
eens samen te eten. Een groep vrijwilligers 
kookt iedere laatste vrijdag van de maand 
een drie-gangen maaltijd. Er wordt ge-
kookt in de keuken van Kulturhus De Spil. 
Vanaf 17:45 uur kunt u binnen lopen en we 
eten om 18:00 uur. Rond 19:15 sluiten we 
af. De kosten zijn € 7,00 p.p en u kunt be-
talen bij binnenkomst. Wel even opgeven 
graag. Je kunt je opgeven bij Liduin (0644 
096 330) of Els (0613 789 942)
De eerstvolgende keer is vrijdag 29 april. 
Graag aanmelden voor 22 april 2022.

Nu alle corona -maatregelen zijn opgehe-
ven, pakken we de draad weer op. We zijn 
begonnen met een bezoek aan Museum 
Averlo-Frieswijk-Schalkhaar. Dit was echt 
de moeite waard! Geert Obdeijn heeft 
ons een rondleiding gegeven en ons heel 
veel laten zien van wat hij allemaal heeft 
verzameld. 
Voor de eerstkomende maanden hebben 
wij voor u ook een mooi programma.
6 april : spelletjesmiddag samen met de 
KBO
11 mei: Gezellige middag met entertain-
ment in de Spil samen met de KBO en OED
16 mei: gaan we naar Tuinland Wilp en 
zetten de bloemetjes weer buiten.

Momenteel krijgen wij veelvuldig de vraag 
of Sam’s ook kleding inzamelt voor hulp 
aan Oekraïne. 
Sam’s zamelt niet specifiek kleding in voor 
Oekraïne. Wij brengen namelijk zelf geen 
kleding naar het buitenland. En voor de 
vluchtelingen is er ook vrijwel geen kleding 
meer nodig, alle inzamelingen daarvoor 
zitten overvol.
Veel van deze overtollige kleding komt via, 
via nu bij ons terecht. Wel proberen we 
extra veel kleding in te zamelen om te ver-
kopen.  Zo kunnen we samen zorgen voor 
de inbreng van zo veel mogelijk kleding. 

Met de opbrengst uit de verkoop van deze  
kleding steunen wij deze keer niet alleen 
de actie voor Oeganda, maar ook hulppro-
jecten voor Oekraïne.
U kunt de kleding brengen op maandag 
9 mei, tussen 8:00 uur en 17:00 uur bij de 
HOLVO, Bathmenseweg 23B in Lettele.

Op dinsdagmorgen 26 april organiseert 
Ontmoeten in Eigen Dorp (OED) een gezel-
lige Bingo-ochtend. Iedereen is van harte 
welkom, u hoeft zich niet aan te melden. 
We beginnen om 9:30 uur in de koerkamp-
shoek. De prijs is € 2,60 incl. koffie/thee en 
lekkers en bingokaart 
Als u wilt, kunt u na de bingo blijven om 
gezamenlijk te genieten van een drie-
gangen maaltijd voor € 9,80. Hiervoor 
moet u zich wel even aanmelden bij Irma 
Nijenkamp (0610 964 437 of i.nijenkamp@
zgr.nl)

Het is alweer meer dan twee jaar geleden 
dat More Music Orkest tijdens de 35ste 
editie van het Deventer Open Podium op 
1 maart 2020 in de Deventer Schouwburg 
mocht optreden. Gelukkig is Corona 
voorbij en kan More Music Orkest op 8 
juni 2022 om 11:00 uur op het terras van De 
Koerkamp het traditionele Pater Brinkhof 
Concert 2022 geven. 

Jeugdband 
Tijdens het Pater Brinkhof Concert zal de 
jeugdband van het More Music Orkest 
voor de eerste keer optreden. Een jonge, 
swingende band, die talent, kwaliteit 
en jeugdig enthousiasme uitstraalt en 
aantrekkelijke, herkenbare (film- en pop)
muziek speelt. 
Na het optreden van de jeugdband zal het 
More Music Orkest u meenemen in een 
swingende muzikale reis met bekende 
populaire muziek. 
U bent allen van harte welkom.

Zaterdag 9 april heeft het zwembad-
bestuur samen met een aantal vrijwilligers 
de grote jaarlijkse schoonmaak bij het 
zwembad gehouden. Het zwembad is gerei-
nigd en gevuld en rondom het zwembad is 
alles weer schoongemaakt en opgefrist. We 
zijn helemaal klaar voor het nieuwe sei-
zoen. We gaan open op zaterdag 30 april!
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Beste Lettelenaren,

NL Doet in Lettele

De kracht van  
Salland-cheque 
2022

Eindelijk konden we op 30 maart onze jaar-
vergadering weer houden voor onze leden 
van Plaatselijk Belang. Op 26 maart 2019 
was de laatste jaarvergadering geweest. 
Wegens corona gingen de vergaderingen in 
2020 en 2021 niet door. Er waren ongeveer 
80 mensen aanwezig bij de Koerkamp.  
In 2019 eindigde de jaarvergadering met 
een bestuur van twee personen. Plaatse-
lijk Belang leek op sterven na dood. Maar 
Lettele zou Lettele niet zijn, als we dit niet 
weer op poten kregen. En dat is gelukt! 
Het huidige bestuur bestaat nu uit zeven 
personen: Anja te Boekhorst (secretaris), 
Arjuna Huis in ’t Veld, Laurent Tielbeke, 
Thijs Limburg (penningmeester), Frans 
Hulman, Oldrik Bulthuis en Martin Obdeijn 
(voorzitter). Twee bestuursleden, Frans en 

Oldrik, treden af, en worden opgevolgd door 
drie nieuwe bestuursleden, Jan Dekker en 
Jacques Weener.  Na de jaarvergadering 
heeft Stephanie Nieuwenhuis- Scholten zich 
nog aangemeld voor het bestuur. De oude 
bestuursleden worden bedankt voor hun 
inzet en de nieuwe bestuursleden van harte 
welkom geheten, en veel succes gewenst. 
We zijn weer op volle sterkte!

Op de vergadering passeerden vele onder-
werpen de revue, zoals de woningbouw, 
uitbreidingsplannen van de Spil, ontwikke-
lingen rondom de nieuwbouw van de school, 
duurzame energie, wandel- en fietspaden, 
Lettele Groen en de toekomst van de kerk. 
Met hier en daar een beetje discussie. Ook 
tijdens het vragenrondje kwamen zaken 

naar voren die we als bestuur zullen oppak-
ken.  
De avond werd afgesloten met een film 
over de koster van de RK kerk, Hein van 
Mans. Rinus Tijhaar en Gerard Huis in t Veld 
hebben deze film van ongeveer drie kwartier 
gemaakt in 2008. Het is een prachtig weer-
gave met mooie verhalen uit het verleden 
van Hein van Mans over zijn belevenissen 
in Lettele. 

Namens Plaatselijk Belang
Anja te Boekhorst, secretaris

Door de aanvraag bij NL Doet is er in de Berebuurt een mooi nieuw bankje gerealiseerd. 
Onder het genot van koffie en cake werd het bankje onthuld en de gelegenheid te baat 
genomen om even gezellig bij te kletsen met de buren.

De poffertjesman heeft vele mensen blij 
gemaakt met een heerlijk portie poffertjes 
bij Super Lettele. Het was een gezellige be-
doening en het weer werkte gelukkig mee.

Het nieuwe informatiebord (dat naast de brievenbus komt) wordt binnenkort geplaatst.

Heb je een goed idee en heb je daar geld voor 
nodig? Maak dan gebruik van de kracht van 
Salland-cheque! 

 Je kunt een bedrag aanvragen tot 
 €  1000,-

 Indienen voor 1 juni
 Uitsluitsel voor 1 juli
 Indienen en meer informatie op: 

 dekrachtvansalland.nl/initiatievencoach
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Lettels
vergeetwoordenboek:
De Z
Voor een check van de woorden heb ik ze voorgelegd 
aan mijn collega’s van Super Lettele. Die hadden er 
wel een mening over!

za'k
• zal ik
zat
• Det kan zat: dat kan best
• genoeg
• zat
zèèng, zèèng, ezèèngd
• zegenen
zeerte
• pijn
zeibel
• onwillig (dier)
• van slechte kwaliteit
zeien, zeien, ezeid 
• zaaien 

als de wind giet ling, kö'j veren zeien: als alles  
meezit is het een fluitje van een cent

zeng, zèè, ezeg
• zeggen
zieleu, zieluu
• zij
zinne
• In 't zinne hem: van plan zijn
• In 't zinne schieten: te binnen schieten
• Uut 't zinne proaten: uit het hoofd praten
zoas
• zoals 

Als het niet kan zoas het mut, dan mut het ma zoal 
het kan: je moet je weten te reden 
Zoas 'n boom valt, blif'e ling: sommige dingen zijn 
niet te veranderen.

zoepen, zeup, ezöppen
• drinken (dieren)
• zuipen 
zoer 
• zuur 

Zie maekt mie de pap niet zoer: ik trek me er niets 
van aan

zotoevedan
• langzamerhand
zovölle
• Hi hef zovölle geld as ’n kikker veren: hij is platzak
• druk, beweeglijk, levendig

De woorden komen (niet allemaal) uit het 
Nieuw Sallands Woordenboek. Uitgegeven door de 
werkgroep Dialekt Raalte, 1995

Dit was de laatste aflevering van het Lettels 
Vergeetwoordenboek.

Verkeersveiligheid

Overlast hondenpoep

In de afgelopen tijd zijn er bij het bestuur van Plaatselijk Belang in het bijzonder de 
werkgroep wandel-fietspaden een aantal opmerkingen binnengekomen over de ver-
keersveiligheid. We zullen onderstaande punten bespreken met de wijkwethouder:

 De uitgang van het pad naast Binnen en Buitenspeelgoed. 
 Dit pad is een onderdeel van de knooppuntenroute. Het komt geregeld voor dat 

toeristen uit dit pad komen en dan  geconfronteerd worden met een grote weg. 
Oplossing kan zijn de uitgang te vernauwen door middel van een trechter.

 Verkeersdrempels
 De drempels, voor Holvo en bij de Sportweg, nodigen uit tot gas geven. Van een 

ervaringsdeskundige hebben we vernomen dat deze drempels vaak een aanslag 
plegen op de rug van de vrachtwagen- en landbouwvoertuigenbestuurder. 
Ook zijn de drempels slecht voor het milieu. Immers, de bestuurders die vaart 
minderen, moeten na de drempel weer optrekken, hetgeen een extra uitstoot van 
uitlaatgas betekent. Een rijbaan versmalling is een betere oplossing en past ook 
bij een 30 km-gebied. De ervaring elders leert dat deze maatregelen zowel visueel 
als fysiek tot het verlagen van snelheid dwingen. Hetzelfde geldt voor de splitsing 
Wichinksweg /Bathmenseweg. 

 De T-splitsing Korenkamp/Oerdijk
 Het grootste gevaar van de T-splitsing Korenkamp/Oerdijk schuilt in de overste-

kende kinderen en jongeren die van de sportvelden komen en via de Korenkamp 
de Oerdijk zonder goed uit te kijken oversteken richting Hein Braakhuisstraat. 
Een mogelijke oplossing is een rijbaanversmalling zodat de snelheid van het 
verkeer automatisch verlaagd wordt. 

 Snelheid in het dorp
 Tevens is er geconstateerd is dat bestuurders van motorvoertuigen door Lettele 

richting Heeten en/of Bathmen rijden, zich vaak slecht aan de toegestane snel-
heid (30km) houden. We gaan ervan uit dat bewoners van ons dorp zich wel aan 
de maximumsnelheid houden. Reden voor de taakgroep om met de wijkagent 
Ben Bouwmeester een afspraak te maken voor incidentele snelheidscontroles. De 
taakgroep stelt voor om de controle te houden op de Bathmenseweg, het wegge-
deelte tussen de Oerdijk en de Sportweg.

We krijgen meldingen binnen 
dat inwoners van Lettele 
overlast ervaren van honden-
poep langs het fietspad aan de 
Bathmenseweg vanaf Spikker/
de kapelweide tot aan de Sport-
weg. Daar is in het verleden 
ook melding van gemaakt en 
toen ging het een stuk beter. 
Nogmaals een oproep aan de 
baasjes en hun honden om het 
op te ruimen, maar bij voorkeur 
de hond ergens anders 
uit te laten. Alvast bedankt!
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Abonnementen en advertenties 

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.

Nieuws over uw abonnement op 
De Letter
De Letter doorbreekt een traditie die al heel veel jaar bestaat. Namelijk 
dat de kinderen van groep 8 bij alle abonnees van De Letter aan de deur
komen om het abonnementsgeld op te halen. Dat is wel jammer voor de
kinderen van groep 8, want voor elk abonnement dat ze ‘verkochten’,
kregen ze een euro provisie. Daarmee haalden ze genoeg geld op om elk
jaar een dagje naar Schiermonnikoog te gaan. Het was onze dank aan
groep 8 voor het bezorgen van De Letter. Maar wees niet ongerust, we
bedenken iets anders! Want onze dank blijft groot voor het bezorgen van
ons dorpsblad bij onze abonnees.

Machtiging voor een automatische incasso

De Letter stapt over op automatische incasso’s voor het innen van het
abonnementsgeld. Handig voor ons en handig voor u. Veel mensen
hebben tegenwoordig geen contant geld meer in huis en het geld
overmaken via de bank… dat wordt nogal eens vergeten. Wie het vergeet
krijgt – ongewild – geen De Letter meer in de bus.
Het Lettels Activiteiten Bureau (LAB) gaat het innen van het
abonnementsgeld voor ons regelen. Daar zijn we blij mee. Daar heeft LAB
een door u ondertekende machtiging voor nodig.

Hoe kunt u ons machtigen?

1.  vul het formulier in dat u bij deze De Letter kreeg en stop het in de
  bus bij Irene Kleine Koerkamp, Bathmenseweg 28 of mail een foto of
  scan naar deletter@lettele.nl;

Of:

2.  download op lettele.nl/de-letter het machtigingsformulier. Print het
  en vul het in en stop het in de bus bij Irene Kleine Koerkamp,
  Bathmenseweg 28 of mail een foto of scan naar deletter@lettele.nl.

Heeft u vragen? Mail dan naar deletter@lettele.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
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'Oh, nee!'
'Oooh, wat jammer'
'Ons eigen nationale monument in Lettele. Ach!'
'Somberheid overheerst'
'Toch een soort naaste'
'Zo zonde'
'Heel jammer'
'Heel erg zonde, de Etty Hillesum boom'
'Oh, wat treurig'.

Een paar reacties op Facebook, op 18, 19 en 20 februari, 
nadat de rode beuk van Lettele was bezweken onder de 
drielingstorm Dudley, Eunice en Franklin. Gedurende zes 
dagen in februari raasden ze over het land en Eunice had 
op het eind van de middag van de 18e al een van de grote 
zijtakken van de beuk afgescheurd. Het sloopwerk werd 
middels Franklins windkracht voortgezet van zondag 
op maandag. Midden in de nacht klonken er toen ineens 
motorzagen door het dorp. De brandweer was uitgerukt 
omdat nóg een enorme zijtak was afgebroken en het 
muurtje van de pastorietuin had vermorzeld. Gelukkig 
geen persoonlijke ongelukken, maar om verdere gevaar-
lijke situaties te voorkomen, besloot de brandweer met 
behulp van een hoogwerker de hele boom te toppen. Bij 
het ochtendlicht werden de Lettelenaren geconfronteerd 
met de kale stam van de kort daarvoor nog zo imposante 
en monumentale beuk.

'Geen mens die nog weet, dat hij er niet stond; met zijn 
kronk'lende wortels, vast in de grond, als baken, als spil 
in ons dorpse leven, heeft de Beuk zijn machtige armen 
verheven.'
'De Beuk stond daar rustig, in wel en in wee 
en wuifde zijn takken, met ons leven mee,
Het leven gaat verder, wat ligt in t verschiet?' 

Zo dichtte onze dorpsbard Mark te Boekhorst een aantal 
jaren geleden over de boom. Ingegeven door bezorgdheid, 
want toen was al bekend dat de 'Dikrandtonderzwam' de 
boom had aangetast. Die kondigde het levenseinde van 
de boom aan, al wist niemand wanneer zijn tijd precies 
was gekomen. 
De boom was volgens het Landelijk register van Monu-
mentale Bomen geplant tussen 1860 en 1870, toen het 
kruispunt nog uit zandwegen bestond en met paard en 
wagen werd bereden. De huidige kerk stond er toen nog 
niet eens, want die stamt uit 1894. Waarschijnlijk vorm-
de de boom een 'heilige drie-eenheid' met de twee rode 
beuken die tot een paar jaar geleden langs het kerkplein 
stonden.

Die prachtige boom, ik wil hem niet kwijt
hij is toch waarachtig, onze identiteit' 
(....)
Hoe moet het dan verder, ons dorp zwaar gewond?
Straks zit er een gat, waar de Beuk altijd stond. 

Een dorp met een gat en zonder identiteit, dat kan na-
tuurlijk niet. Met vooruitziende blik heeft Ben Verwoolde 
een aantal jaren geleden een paar nakomelingen van de 
rode beuk opgekweekt. Eentje daarvan staat nu te wach-
ten aan de rand van Proeftuin Lettele. Precies op de oude 
plek van de moederboom herplanten is niet geschikt, 
want de zwam die de grote beuk heeft aangetast, zit 
waarschijnlijk nog in de bodem. Ietsje meer afstand van 
het kruispunt, richting pastorie, is sowieso praktischer. 
Een deskundig oordeel daarover is nodig. Als blijkt dat 
een rode beuk niet geschikt is, kan worden gekozen voor 
bijvoorbeeld een linde, want geen enkele boom is zo ver-
bonden met het dorpsleven, met zijn liefde in lust en leed, 
in jubel en rouw, in smart en vreugde als de linde. Zodat 
over 150 jaar de dan levende dorpsbard weer de monu-
mentale boom van Lettele kan bezingen.
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