
NUMMER 3 • JUNI 2022 

Achtstegroepers lopen stage bij Lettelse bedrijven
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Tienerwerk maakt een fantastische nieuwe start
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Leuke cover hè? Meike Obdeijn plukt bloemen 

in een zomerse bloemenwei. Zo’n bloemenwei 

waarvan er jammer genoeg niet zo veel meer 

van zijn. Dat was vroeger wel anders. De 

ouderen onder ons weten daar vast nog over 

te vertellen. Zelfs ik weet me nog te herinneren 

dat de weide- en graanvelden in Twente (hier 

niet zo ver vandaan) in mijn zomervakantie 

rood, blauw en geel kleurden. Om het plaatje 

compleet te maken zou je de boeren willen 

vragen weer graan te verbouwen. Dan kunnen 

ze in augustus schoven maken, waar kinderen 

verstoppertje in kunnen spelen. 

Dit is allemaal romantisch geneuzel. Die tijd 

komt niet terug. Maar dat ontslaat ons niet van 

de uitdaging de natuur meer kansen te geven. 

Dat gebeurt gelukkig steeds meer, ook in Lettele. 

Mooie voorbeelden zijn de Stadsboerderij 

Heerlijkheid Linde, die onlangs haar deuren 

opende. En natuurlijk de bloemenwei van 

Bloemlokaal, waar Meike haar boeket plukte.

Lettele maakt zich op voor de vakantie. De 

mensen die het zich kunnen veroorloven buiten 

het seizoen op vakantie te gaan, rijden hun 

caravans en campers naar buiten. Nog even 

en de gezinnen met kinderen trekken erop uit. 

Dan wordt het stil in Lettele. Of toch niet? Veel 

Nederlanders blijven in eigen land en Salland/

Lettele wordt steeds populairder onder de 

thuisblijvers. De B&B’s zijn volgeboekt, Super 

Lettele zal regelmatig ‘aangedaan’ worden door 

kampeerders die boodschappen komen doen, 

in het Oostermaet zal er gewandeld en gefietst 

worden en we hopen dat ook onze terrassen een 

mooie omzet maken, deze zomer.

In september start het nieuwe Lettelse seizoen. 

Alle activiteiten die door corona stilvielen, 

worden weer enthousiast opgepakt. De tiener-

activiteiten, het kinderkookcafé, CupL en 

ZijActief. Ze presenteren zich in deze De Letter 

met nieuw elan. Dat is een mooi vooruitzicht. 

Nu eerst de zomer. Geniet ervan!

Namens de redactie

Wilma Schepers

Het zomert in Lettele
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De locatiekeuze van de nieuwbouw van de Sancta Maria was de laatste 

maanden een hot item in ons dorp. Nu de knoop is doorgehakt is de vol-

gende vraag: hoe nu verder? Frits Rorink, wethouder Jeugdbeleid en On-

derwijs van de Gemeente Deventer, praatte op een informatieavond in 

De Koerkamp de circa 120 aanwezige dorpsgenoten bij. 

Vervolgstappen
Het primaire doel is de realisatie van de nieuw-
bouw van de Sancta Maria bij de Spil. Daarin 
wordt ook de samenhang van de omliggende voor-
zieningen meegenomen waar dagelijks activitei-
ten gedaan worden. Dit zal met alle gebruikers en 
met de omgeving afgestemd worden, waarna er 
een tijdspad gemaakt wordt. De bekostiging van 
de extra onderdelen (onder andere toegangsweg 
en kunstgrasveld) moet nog aan het definitieve 
besluit worden toegevoegd en zal in het najaar 
worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 
De herontwikkeling van de vrijkomende schoollo-
catie aan de Bathmenseweg wordt in goed overleg 
met het dorp gedaan, zo beloofde de wethouder. 
De inwoners van Lettele krijgen de mogelijkheid 
om mee te denken over de invulling van het ter-
rein wat bijdraagt aan de doorontwikkeling, leef-
baarheid en aan de kwaliteit van Lettele. Het is de 
bedoeling dat dit in 2 tot 3 jaar wordt afgerond, 
omdat dan de school de locatie aan de Bathmen-
seweg verlaat. Een blik op de toekomst leert ons 
dat de kerk bij de totale ontwikkeling in het hart 
van het dorp mogelijk ook meegenomen moet 
worden. 
Als laatst benadrukte de wethouder dat de ge-
meente met het dorp wil kijken naar de samen-
hang van alle maatschappelijke thema’s die no-

De informatieavond startte met een korte terug-
blik op de afgelopen anderhalf jaar. Het college 
van Deventer heeft in november 2020 een besluit 
genomen voor de nieuwbouw van de Sancta Ma-
ria. In  januari 2021 heeft de gemeenteraad goed-
keuring gegeven, waarmee het benodigde geld be-
schikbaar is gesteld. Het belangrijkste argument 
voor dit besluit is dat kernkwaliteiten, zoals een 
basisschool, nodig zijn om de leefbaarheid en de 
toekomst van de dorpen te waarborgen.

Locatiekeuze
Het principebesluit houdt in dat het college de 
wens heeft uitgesproken voor nieuwbouw van de 
Sancta Maria bij de Spil. De pluspunten van de 
locatie bij de Spil zijn de onderwijsinhoudelijke 
voordelen, de mogelijkheden om op dezelfde plek 
een flink aantal voorzieningen voor kinderen te 
realiseren, en de centralisatie van maatschappe-
lijk vastgoed waarmee ambities gekoppeld kun-
nen worden. Aan de andere kant zullen er bij deze 
locatie extra kosten om de hoek komen kijken, 
zoals de veiligheid van de toegangsweg naar de 
school en het nieuw aan te leggen kunstgrasveld 
voor de voetbalvereniging. Bovendien moet er 
een andere, levendige, invulling terugkomen op 
de huidige plek van de basisschool aan de Bath-
menseweg.

DOOR MILOU OOSTERWIJK

Ontwerp nieuwe school gaat nu echt van start

Invulling dorpskern is 
uitdaging voor het dorp
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dig zijn voor de doorontwikkeling van Lettele. 
Lettele staat bekend als dorp met grote organi-
satiekracht, zelfredzaamheid, een groot saamho-
righeidsgevoel. Er komt de komende tijd veel op 
ons dorp af, maar om de juiste prioriteiten toe te 
kennen en om alles slim te organiseren, is input 
vanuit het dorp nodig. 

Vragen van dorpsbewoners
Bij de buurtbewoners heersen vooral zorgen over 
de veiligheid van de Sportweg, zeker als de Sport-
weg mogelijk breder wordt. Zij ervaren juist dat 
de snelheid van het verkeer wordt geremd door 
de parkeergelegenheid langs de Sportweg, omdat 
mensen meer moeten opletten. Daarnaast wordt 
de toegangsweg via de Korenkamp aangehaald, 
waar met name de fietsende jeugd gebruik van 
maakt. Ook daar zit een vervelend stuk in als het 
gaat om auto’s en verkeer van rechts. Er wordt 
aangegeven dat de gemeente alle scenario’s met 
betrekking tot toegang en parkeren verkent. Op 
het moment dat de gemeente meer zicht heeft op 
de planvorming, worden de dorpsbewoners bij 
het proces betrokken.
Bij bouwprojecten organiseert de gemeente De-
venter altijd een inloopavond, waar iedereen de 
tekeningen kan bekijken en vragen kan stellen 
over de plannen. De gemeente staat open voor 
ideeën en opvattingen van alle betrokkenen. Wat 
de wethouder het dorp op het hart drukte was: ga 
met elkaar in gesprek. Praat met dorpsbewoners 

en verenigingen over de invulling van het deel van 
het trainingsveld dat niet wordt gebruikt door de 
school, over de inrichting van het schoolplein, en 
over het gebruik van de schoollokalen in de avon-
duren. Het schoolgebouw is van ons allemaal en 
dat moet je samen zien in te vullen. 
Als laatst komt het eigendom van de school ter 
sprake. Op het moment dat een school ophoudt 
te bestaan, dan vervalt de grond terug naar de 
gemeente. De gemeente wil dat op de huidige 
schoollocatie iets terugkomt wat bijdraagt aan  de 
leefbaarheid van het dorp. Het is de bedoeling dat 
de plannen die we met elkaar – gemeente en dorp 
– bedenken door de meerderheid van  het dorp 
wordt gedragen. Mocht de gemeente de grond, 
met het bijbehorend plan, dan verkopen  aan een 
geïnteresseerde maatschappelijk ondernemer of 
een private projectontwikkelaar, dan is er in ieder 
geval draagvlak voor de realisatie van dat plan.

Afsluiting
Nadat alle vragen zijn beantwoord, bedankt Bart 
de Grunt van stichting mijnplein alle Lettelenaren 
voor het geduld en voor de inspanning die gedaan 
is. Stichting mijnplein is ontzettend blij dat het 
college van Deventer deze voorziening in stand 
wil houden en zij streven ernaar om een mooi, toe-
komstgericht plan te maken zodat de kinderen uit 
Lettele de komende decennia geweldig onderwijs 
kunnen krijgen. 

Wat zou je je wensen als je een nieuwe school mocht bedenken. We vroegen het aan Wessel Schilstra (groep 6) en 
Ramses Uien (groep 7). Wat deden ze? Ze tekenden de plattegrond van hun droomschool. 
Waar droomden ze van? Van veel groen om hen heen, veel buiten leren en spelen, of met je chromebook in een 
hangmat aan het werk, muziek maken in het muzieklokaal, een 3D-printer in het atelier en een keuken om echt te 
(leren) koken. 
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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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Zwembadnieuws
Bedrag  
sponsorloop

Herstart CupL

Zaterdag 30 april hebben we het zwembad 
feestelijk geopend. Het was een beetje 
bewolkt, maar er waren toch behoorlijk 
wat kinderen die een frisse duik hebben 
genomen. Daarna kon iedereen genieten 
van een heerlijk ijsje bij de ijskraam. 
In datzelfde weekend zijn de zwemlessen 
van start gegaan. Inmiddels is het heerlijk 
weer en worden de zwemlessen weer druk 
bezocht. In mei hebben we de vrijwillige 

toezichthouders ook de mogelijkheid 
geboden om een EHBO-bijscholing met 
Lotussen (acteurs) bij te wonen. Altijd een 
erg leerzame ervaring! Op de foto is ook 
onze nieuwe schaduwvoorziening voor de 
kinderen te zien. 

Kom deze zomer lekker zwemmen! 
Kijk voor de openingstijden de website 
zwembadlettele.nl.

Wat was het een succes, de sponsorloop 
tijdens de Koningsspelen! En wat heb-
ben de kinderen van de Sancta Maria 
allemaal hun best gedaan. Ontzettend 
leuk en steunend was het dat er zoveel 
publiek was gekomen, dat midden op 
het kerkplein de kinderen stond aan te 
moedigen.
Inmiddels is het opgehaalde geld door 
de leerlingenraad geteld. We waren 
onder de indruk van de hoeveelheid… 
‘Zóveel geld heb ik nog nooit bij elkaar 
gezien!’ Met veel trots maken wij 
bekend wat het totaalbedrag is van de 
sponsorloop: € 3063,60
Het geld wordt overgemaakt naar 
Giro 555, zodat het op de juiste plek 
terecht komt voor de vluchtelingen uit 
Oekraïne. Alle kinderen en sponsoren 
hartelijk bedankt!

Al jarenlang organiseert CupL leuke 
activiteiten voor vrouwen uit Lettele. In 
de coronatijd heeft dit stilgelegen en heeft 
het toenmalige bestuur  aangegeven niet 
verder te gaan, om begrijpelijke redenen. 
Tijdens een Bosrand buurtfeest zaten wij 
bij elkaar en kwam ter sprake dat het toch 
wel heel jammer zou zijn als CupL zou 
ophouden te bestaan omdat we altijd veel 
plezier hebben beleefd aan de activiteiten. 
Daar ontstond het idee om met elkaar de 
CupL-traditie voort te zetten op een laag-
drempelige wijze door het organiseren van 

activiteiten voor vrouwen uit Lettele vanaf 
25 jaar tot 100+. 
We kiezen voor een vrijblijvende insteek 
zonder lidmaatschap en contributie en ove-
rige verenigingsverplichtingen. Gezellige 
activiteiten, ongeveer vier keer per jaar, 
met de uitnodiging aan eenieder om een 
leuk idee in te brengen of zelf te organise-
ren met onze ondersteuning.

CupL en Zij actief
Al voor corona waren er plannen om CupL 
en Zij actief samen te voegen tot één 

vereniging voor alle vrouwen uit Lettele. 
Gesprekken hierover waren al opgestart 
door het voorgaande bestuur van CupL en 
Zij actief. Bij de start hebben wij ook een 
aantal verkennende gesprekken gehad met 
het bestuur van Zij Actief, en in samen-
spraak besloten beide verenigingen weer 
op te starten vanuit de eigen organisatie 
om daarna opnieuw samen verder te kijken 
naar de toekomst. We hopen in ieder geval 
dat alle leden van Zij Actief zich ook wel-
kom voelen om zich bij ons aan te sluiten. 

Activiteiten
De eerste activiteit heeft in april plaats-
gevonden. Het was een geslaagde avond 
waarin we een mooie macramé plantenhan-
ger hebben gemaakt onder begeleiding van 
Jolijn en Puck van Macramé Atelier. 
Onze volgende activiteit staat alweer ge-
pland; een gezellig samenzijn met de Kjels 
van Lettele op 1 juli om 20:00 uur bij Café 
Spikker. Hou de berichtgeving  op facebook 
in de gaten want ook in het najaar komt er 
een leuke activiteit!

Bericht van Santa Maria
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26 mei heeft de opening plaatsgevonden van de stadsboerderij en boer-

derijwinkel Heerlijkheid Linde. Deze nieuw opgerichte boerderij aan de 

Slinkmansweg is een nieuw innovatief biologisch melkveebedrijf. Sanne 

en Christian Klein Koerkamp gaan de uitdaging aan, om in samenwer-

king met IJssellandschap dit project tot een succes te maken. 

Stichting IJssellandschap en Heerlijkheid Linde 

De geschiedenis van IJssellandschap
De naam IJssellandschap is nu verschillende ma-
len gevallen, maar wie en wat is het IJsselland-
schap? Hiervoor moet je teruggaan tot 1296. In dat 
jaar wordt het Heilige Geestgasthuis al genoemd. 
In dit huis konden zieken, gebrekkigen, ouden en 
armen terecht.
Als bisschoppelijk steunpunt kende Deventer 
een traditie van naastenliefde en humaniteit en 
kreeg door de Moderne Devotie, met Geert Groote 
als grondlegger een extra impuls. Mede hierdoor 
waren er in de veertiende eeuw al meer dan tien 
gasthuizen. Door giften, legaten, erfenissen en 
aankopen verkregen ze een gevarieerd bezit dat 
bestond uit gebouwen en gronden. In die tijd 
was Deventer een welvarende handelsstad. De 
gasthuizen ontvingen in die tijden ook betalende 
bezoekers – kostkopers of proveniers genoemd – 
die voor extra inkomsten zorgden. Een voorbeeld 
hiervan was het Heilige Geestgasthuis (later het 
Groote & Voorster), waar naast de vaste bewo-
ners ook vreemdelingen werden ontvangen. Ook 
waren er gespecialiseerde gasthuizen als het  
St. Jurriën Gasthuis voor melaatsen, het Geertrui-
den Gasthuis voor pestlijders en het St. Elisabeth 
Gasthuis voor krankzinnigen. 

Vermogen
In de late middeleeuwen ging geld steeds meer 
een rol spelen. Zo moesten intredende bewoners 
vaak hun vermogen, of een deel daarvan, aan het 
gasthuis overmaken, bij binnenkomst of door 
middel van een testament. 

Dit wordt geen promo voor Heerlijkheid Linde, 
maar een uitleg waarom deze boerderij juist daar, 
in die hoek tussen Oerdijk, Overijssels kanaal en 
de Baarlermansweg, is opgericht en hoe Stichting 
IJssellandschap erbij betrokken is. Na de samen-
voeging van de gemeenten Deventer en Diep-
enveen in 1999 ontstond al snel het plan om dit 
gebied van circa 85 hectare tot industriegebied 
te bestempelen. De naam werd Linderveld, wat 
eigenlijk een hele verkeerde benaming is. Het ligt 
weliswaar in de buurtschap Linde, maar het ge-
bied heet: De Baarlermars. 

Na veel protesten en gerechtelijke procedures tot 
aan de Raad van State toe, werd het plan in 2006 
verworpen. Na 10 jaar werd ca 60 ha. aangekocht 
door het IJssellandschap met het plan hier een 
biologische boerderij te stichten met de naam 
Heerlijkheid Linde. 

DOOR: HET ARCHIEF,

BEN VERWOOLDE

Een innovatief project met  
een historische achtergrond

‘Door giften, legaten, 
erfenissen en aankopen 
verkregen ze het bezit van 
gebouwen en gronden.’ 
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In de Franse tijd (1795-1814) is er veel veranderd. 
Op 28 april 1795 werd begonnen met het samen-
gaan van Deventer gasthuizen. Een bestuurscolle-
ge ging toezicht houden op acht instellingen. Het 
Grote gasthuis, het Stappenconvent, het Meyers-
hof, het Armgart Swartjeshuis, het Herman Boe-
vinckhuis, het Mouwijckhuis, het St. Jurriën 
Gasthuis en het Voorster Gasthuis. Deze acht in-
stellingen gingen verder als de Verenigde Gestich-
ten. In de negentiende en twintigste eeuw werd 
de stichting steeds welvarender. Na de Tweede 
Wereldoorlog, toen de moderne verzorgingsstaat 
zijn intrede deed, kwam er een scheiding tussen 
de zorgverlening, wat een gemeentelijke taak 
werd, en het beheer van (onroerende) goederen 
in handen van de Verenigde Gestichten. Er wer-
den goede zaken gedaan. Dit kwam voor een be-
langrijk deel doordat de gemeente Deventer veel 
grond nodig had voor stadsuitbreiding. Het geld 
werd vooral belegd in de aankoop van landgoede-
ren, zoals het Oostermaet in 1967. 

Splitsing
Na de invoering van de Bijstandswet in 1965 rees 
de vraag of de bejaardenhuizen en landelijke ei-
gendommen wel in een organisatie thuishoorden. 
Na 20 jaar discussie werd in 1986 een splitsing 
tot stand gebracht tussen de bestaande Stichting 
De Verenigde Gestichten en een nieuwe stichting 
voor het beheer van de landelijke eigendommen. 
Het kreeg de naam: IJssellandschap. Stichting 
IJssellandschap concentreert zich op het beheer 
van deze ca. 4000 hectare gronden met opstallen. 

Naast de eigen bezittingen worden ook gronden 
en opstallen beheerd die eigendom zijn van de 
Stichting Het Burgerweeshuis, en het Kinderhuis 
Deventer en de gemeente Deventer. 
Ook in Lettele en omgeving heeft het IJsselland-
schap veel bezittingen. Dit zijn onder andere de 
Oostermaet met boerderijen als De Grote Bran-
der, de zorgboerderij van de familie Schoneveld, 
Spikvoorde en boerderij Voortman (Hoekman).

Ik hoop met dit stukje, geschreven namens het 
archief Lettele, bij te dragen aan een uitleg over 
het ontstaan van het project de Heerlijkheid Lin-
de. Hopende dat het, ondanks de volgens mij ge-
schiedkundig misplaatste naam, een succes zal 
worden.

Lees meer over Stadsboerderij Heerlijkheid Linde 
op de volgende pagina’s. 

‘Met de moderne 
verzorgingsstaat kwam 
er een scheiding tussen 
de zorgverlening en het 
beheer.’

Stadsboerderij 
Heerlijkheid Linde 
op de rand van stad 
en platteland.
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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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Stadsboerderij 
Heerlijkheid Linde
Op Hemelvaartsdag, 26 mei, opende Stadsboerderij 
Heerlijkheid Linde haar deuren met een open dag. ‘Het 
was een gekkenhuis’, vertelt Sanne Klein Koerkamp een 
paar dagen later. ‘Niet alleen op Hemelvaartsdag, ook de 
dagen daarna, stroomden de mensen toe om een kijkje te 
nemen. Het aantal bezoekers heeft onze verwachtingen 
ver overtroffen.’ 

Na jaren van plannenmakerij en voorbereiding in samen-
werking met gebiedseigenaar stichting IJssellandschap én 
met input van omwonenden en experts, is stadsboerderij 
Heerlijkheid Linde werkelijkheid geworden. Sanne & Chris-
tian Klein Koerkamp hebben hier een nieuw innovatief bio-
logisch melkveebedrijf gebouwd met een unieke ronde stal 
die volgens het principe van de VrijLevenStal(*) gebouwd 
is. Met oog voor dierenwelzijn, comfort en extensief 
gezond bodembeheer. De koeien grazen in de kruidenrijke 
weilanden om de boerderij heen waaraan een boomgaard, 
kikkerpoel en heggen al recent zijn toegevoegd.
‘Op de boerderij is er elke dag wel iets te zien en te bele-
ven’, vertelt Sanne. ‘Vanuit de boerderijwinkel kijk je zo de 
koeienstal in. Kinderen spelen op de natuurlijke speelplek 
en knuffelen kalfjes en geitjes in het dierenweitje. Op het 
terras kun je genieten van het zelfgemaakte boerenijs. 
Vanaf het terras heb je uitzicht op de groene omgeving. 
Iedereen is welkom op de Stadsboerderij Heerlijkheid Lin-
de. We zijn helemaal ingericht op mensen die komen om te 
recreëren, genieten, mee te helpen en te ontmoeten.’  

Kijk voor meer informatie op heerlijkheidlinde.nl.

(*) Een VrijLevenStal is een stal zonder beton, staal en roosters maar mét 
een fijne ligbedding zodat een optimaal leefklimaat ontstaat voor de koe. 



12 •  • NUMMER 3 • JUNI 202212 •  • NUMMER 3 • JUNI 2022

Het was een saaie bedoening tijdens corona. Lettelse tieners konden el-

kaar alleen online ontmoeten of twee aan twee op een bankje in de Wadi. 

Gelukkig is corona (nu even) op de achtergrond geraakt en kunnen er 

weer leuke activiteiten georganiseerd worden. 18 juni kwamen de tie-

ners weer voor het eerst bij elkaar.

Vooral lol maken en het contact vasthouden 

enthousiasme ingepraat’, vertelt Ursela. ‘Ze wa-
ren echt blij dat we ons meldden. Ze hebben een 
hele hoop ervaring en hun verhalen over de leuke 
activiteiten, de gezelligheid en lol maakten ons 
nog enthousiaster.’
‘We zijn als groepje bij elkaar gaan zitten en heb-
ben nagedacht over wat wij de tieners willen bie-
den. Voor ons staat voorop dat het leuk en gezellig 
is, dat wij het mogelijk maken dat de tieners el-
kaar ontmoeten en samen lol hebben. Ook vinden 
wij het belangrijk dat de activiteiten toegankelijk 
zijn voor alle tieners van Lettele. Daarom doen 
wij ons best om alle kinderen in de tienerleeftijd 
te bereiken. Mochten we iemand over het hoofd 
gezien hebben, dan hoop ik dat we dat te horen 
krijgen.’
‘Wat meehelpt is dat het meedoen niet veel kost. 
We krijgen van Raster (de welzijnsorganisatie van 
Deventer) een subsidie voor de activiteiten. Daar 
mogen we geen eten en drinken van betalen, dus 
dat moet van de deelnemersbijdrage komen. Ver-
der regelt Raster de verzekering en de financiële 
verantwoording. De betrokkenheid van Raster is 
dus heel beperkt en dat geeft ons veel vrijheid om 
zelf – samen met de tieners – invulling te geven 
aan het programma. We horen natuurlijk heel 
graag van de tieners zelf wat zij leuk vinden om 
te doen.’

De eerste activiteit
Als deze De Letter op de mat ligt, is de eerste  
tieneractiviteit alweer geweest: lasergamen een 
BBQ’en. De organisatiegroep wil vier tieneravon-
den per jaar organiseren, in oktober, in december 
(samen naar de Lucky in Rijssen), in februari en 
in april. Kortom, houd de Lettelse agenda in de 
gaten! 

Het is inmiddels bijna drie jaar geleden, het was 
nog vóór corona, dat Loes Elders, Hiltina Groot, 
Gertjo Bos en Bram Gerritsen in een artikel in De 
Letter hun oproep deden. Na 20 jaar was het tijd 
voor een nieuwe tienerwerk-crew. 
Helaas, het bleef stil, er meldden zich in eerste in-
stantie geen opvolgers. Toen kwam corona en los-
te het probleem zich vanzelf op: ze konden geen 
tieneractiviteiten meer organiseren. 
Na verloop van tijd namen toch een paar opvol-
gers contact op met Loes. En toen corona voorbij 
was, herinnerden zich nog paar Lettelse moeders 
de oproep in De Letter. Het duurde niet lang of 
zij vonden elkaar. De moeders zagen dat jonge 
tieners, zodra ze uitwaaieren naar verschillende 
middelbare scholen, de vanzelfsprekendheid ver-
liezen om contact te houden met hun klasgenoten 
van de basisschool. Buiten de sport zijn er weinig 
leuke activiteiten in Lettele voor deze leeftijds-
groep.

Te piep
‘Tieners, te cool voor kinderwerk, te piep voor de 
JOL’, schreven we in De Letter drie jaar geleden. 
Zo is het nog steeds. De tieners van toen hebben 
inmiddels de JOL-leeftijd bereikt en een nieuwe 
generatie tieners dient zich aan. Die zijn eraan toe 
om samen avonturen te beleven en hebben even-
min zin om zich elke avond thuis op de bank met 
hun telefoon te amuseren. 
Nu het weer kan, is er alle reden om de tienerac-
tiviteiten weer op te pakken. Ursela Disselhorst, 
Lisette Tuin, Sabrina Draaier, Paulien Obdeijn en 
Bianca Oosterhuis namen het initiatief om activi-
teiten te organiseren voor de tieners van de klas-
sen 1, 2 en 3 van de middelbare school. 
‘Loes, Hiltina en Gertjo hebben ons met heel veel 

DOOR WILMA SCHEPERS

Tienerwerk weer van start!
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Zoek je contact 
met het tienerwerk, 

mail dan naar 
tienerwerklettele@gmail.com  

Bianca Oosterhuis ‘Onze tieners hebben veel sociale activiteiten moeten missen gedurende coronatijd. Hoe fijn is het om dit nu weer op te kunnen pakken!’

Tiener-vaders

De tiener-moeders zijn op zoek 

naar tiener-vaders (of andere man-

nen). Het is natuurlijk geweldig 

dat vijf enthousiaste vrouwen het 

tienerwerk oppakken, maar echte 

lol voor tieners vraagt om vrouwen 

én mannen. Dus mannen: kom op!

Bianca Oosterhuis ‘Ik vind het belangrijk en leuk, dat er voor de jeugd die naar het voortgezet onderwijs gaat, ook wat georganiseerd wordt. Zo zien ze de oude klasgenoten ook weer en houden ze op een leuke manier contact. Daarnaast is het een leuke ontspanning voor de jeugd, want ze ‘moeten’ al zoveel!’

Ursela Disselhorst 
‘Ik geniet er enorm van als ik zie 
dat de tieners van Lettele elkaar 
allemaal kennen. In Lettele is dat 
altijd vanzelfsprekend geweest. 
Het maakt dat andere activiteiten 
in het dorp – denk aan de kermis 
– veel leuker zijn, omdat je elkaar 
kent. Ik wil me ervoor inzetten 
dat ze die saamhorigheid kunnen 
vasthouden. 
Het gewoon samen lol maken kan 
ook een voedingsbodem zijn om – 
als ze wat ouder zijn – begeleider 
te worden van het zomerdagkamp. 
Zo geven we van generatie op gene-
ratie het stokje door.’

Lisette Tuin
Voor deze leeftijdsgroep 12-15 is het 

leuker en makkelijker om stoere 

activiteiten te doen met een groep; 

zoals samen naar Lucky gaan of 

een spooktocht. Ik hoop dat het 

de jongeren helpt om na de lagere 

school nog met elkaar verbonden 

te blijven en binding te houden 

met het dorp!

Kiki Obdeijn, Merle Draaier, Mendy ten Have, Stef Zandbelt en Ward Poll zijn het hangen op de bank en turen naar hun schermpje 
eigenlijk helemaal zat! 
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8e-groepers  
lopen stage
‘Het was een superleuke en gezellige dag!’ Zo eindigen bij-
na alle verslagen die de kinderen van groep 8 maakten van 
hun ‘stage’ bij een Lettels bedrijf. Elk jaar organiseert de ba-
sisschool samen met een keur aan Lettelse bedrijven twee 
stagedagen. Een uitgelezen kans voor de kinderen om zich 
te oriënteren op wat voor werk zij in de toekomst zouden 
willen doen. De bedrijfseigenaren doen hun best om er een 
superleuke dag van te maken.
Als ik de verslagen lees (die zijn te lang om af te drukken in 
De Letter) valt me op dat de kinderen het stuk voor stuk leuk 
vinden om iets zelf te mogen doen. Achter de kassa bij Super 
Lettele, plakfolie snijden en plakken bij Sign Solutions, de 
olie van een tractor verversen bij de Holvo, een boeket ma-
ken bij Bloemlokaal of schapen inspuiten tegen maartvlie-
gen bij Manege Tjoonk. Allemaal even leuk, en leerzaam! 

Bedrijf in Beeld

Dion Timmermans liep stage bij 
Super Lettele en Electric Comfort.

Harjan Kramer liep stage bij Manege Tjoonk

Julius de Winter liep stage bij 
Super Lettele en Sign Solutions.

Jurre Westerbeek liep stage bij
 klussenbedrijf Scholten en Super Lettele.

Dion over zijn werk bij  Super Lettele: ‘Het was pauze 
van 12:30 tot 14:00 uur, maar om 13:15 uur werden we 
gebeld en mochten we de verse lading uit de vracht-
wagen halen. Dat was een taak! Poeh!’

Harjan over zijn werk bij Manege Tjoonk: ‘Toen gingen 
we naar de schapen om ze in te spuiten tegen de maart-
vliegen en ze waren supernieuwsgierig. Ze wilden 
knuffelen maar dat deed ik niet.’

Julius over zijn werk bij Super Lettele: ‘Toen mochten 
we met een scanapparaat kijken of de prijzen nog wel 
klopten. Het scanapparaat zei dat de ijsjes allemaal 
veel te duur waren.’

Jurre over zijn werk bij klussenbedrijf Scholten: ‘We 
gingen eerst de balken meten en zagen, daarna ging ik 
een muurtje maken van hout het is gelukkig gelukt!’
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Lynn Dekker liep stage bij 
Kapsalon Annemiek en bij Super Lettele.

Meike Obdeijn liep stage bij 
Dreamzzz kinderopvang en bij Bloemlokaal.

Lynn over haar werk bij Kapsalon Annemiek: 
‘Ik mocht ook iemand knippen! Namelijk Lev het 
broertje van Aniek. Ik heb een klein beetje geknipt de 
rest heeft Annemiek gedaan.’

Meike Obdeijn over haar werk bij Bloemlokaal: 
‘We gingen drie boeketten maken voor de Heerlijk-
heid Linde. We gingen naar Heerlijkheid Linde toe. 
We brachten de bloemen en aten een lekker ijsje daar. 
Daarna gingen we in de tuin aan de slag. Het doek dat 
op alle planten ligt eraf gehaald en al het onkruid ook 
weggehaald.’ 

Meike Adema liep stage bij 
de Parabool en bij Sign Solutions.

Sam Schuiling liep stage bij 
Dierenpension Borgelinckshof en bij Electric Comfort.

Meike over haar werk bij de Parabool: 
‘Ik mocht voor de tasjes in de bakkerij lijnen tekenen 
als een soort kleurplaat, zodat de gehandicapte
mensen ze later konden inkleuren.’

Sam over zijn werk bij Dierenpension Borgelinckshof: 
‘Toen Wes ook klaar was met de honden gingen we 
nog wat klanten helpen. Daarna gingen we de honden 
naar binnen laten en lekker poepscheppen.’
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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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Stijn Ehren liep stage bij 
de dagbesteding in de Spil (Ontmoeten in Eigen Dorp) 

en bij Dierenpension Borgelinckshof.

Thiemo Flierman liep stage bij
j Klussenbedrijf Scholten en de Holvo.

Stijn over zijn stage bij de dagbesteding: ‘Toen kwa-
men de ouderen. Ze gingen eerst koffiedrinken en bij-
kletsen. Daarna gingen we een bloemstukje maken. 
Toen iedereen dat klaar had gingen we een spelletje 
doen. Ik had helaas verloren.’

Thiemo over zijn werk bij de Holvo: ‘Daarna heb ik 
een bladblazer in elkaar gezet en het oud papier weg-
gegooit. Daarna ben ik met een van de monteurs mee 
geweest en toen heb ik de olie van een trekker ver-
vangen.’

Stijn Veldhausz liep stage bij 
Dierenpension Borgelinckshof en Autobedrijf Leijenaar.

Wes Obdeijn liep stage bij 
Dierenpension Borgelinckshof en bij de Holvo.

Wes over zijn werk bij Dierenpension Borgelinckshof: 
‘Daarna gingen we hondenspeeltjes maken. Dat was 
leuk want ik wist eerst niet hoe het moest maar na 
geoefend te hebben is het gelukt. Daarna hebben we 
de speeltjes opgehangen. Toen ik thuis kwam had ik 
nog een speeltje voor mijn eigen hond gemaakt.’

Jammer genoeg kon Stijn Veldhausz geen verslag 
inleveren en hebben we geen citaat van hem. 
Maar zo te zien heeft hij het ook naar zijn zin gehad 
bij Autobedrijf Leijenaar.
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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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Bericht van Bart de Grunt, mijnplein

Moeder eend op het schoolplein

Het is zo ver…
Er is een principebesluit. Dat betekent dat 
we aan de slag kunnen met de ontwikke-
ling van de school. In een bomvolle zaal 
legde wethouder Frits Rorink op 31 mei 
uit wat de overwegingen van het College 
waren om te kiezen voor de Spil en mocht 
ik zelf het woord nog even nemen. 

Net als tijdens de avond ik wil u als 
inwoner van Lettele bedanken voor uw 
eventuele inzet en geduld de afgelopen 
tijd. We hebben samen een uitgebreid - en 
daardoor langdurig - proces doorlopen om 
tot een goede afweging te komen. Dank 
daarvoor! Nu kunnen we samen met De 
Spil en de sportverenigingen aan de slag 
om een schoolgebouw te ontwikkelen dat 
de komende 40 tot 100 jaar net zo’n plek 
in het dorp kan verwerven als het huidige 
gebouw heeft gedaan. 

Samen met De Spil
Binnenkort gaan we met het bestuur van 

De Spil om de tafel om de kaders te ver-
kennen. Voor mijnplein is het van belang 
dat we werken aan “samen”. We willen een 
aanvulling zijn op de huidige faciliteiten 
in het dorp. Meer gebruik kunnen maken 
van elkaar. Dat moet natuurlijk op een 
goede manier worden afgesproken en dat 
‘samenlevingscontract’ is altijd weer even 
spannend. Net als thuis. 

Het nieuwe schoolgebouw
Ondertussen heeft het team van de Sancta 
Maria al de eerste contouren van een 
vlekkenplan in gedachten. Wat hebben ze 
nodig om goed onderwijs te kunnen geven? 
Welke indeling past bij het te geven onder-
wijs? Hoe denken we na over (les)groepen 
en andere manieren van werken met en 
aan lesstof? Het gebouw zelf moet passen 
in de ambitie van mijnplein om bouwtech-
nische en installatietechnische zaken te 
standaardiseren. Met 22 gebouwen is het 
van belang daar meer eenheid in te krijgen. 
Dat zegt nog niets over het uiterlijk van het 

gebouw. Dat moet – net als het schoolplein 
– natuurlijk passen in de omgeving en recht 
doen aan het karakter van Lettele. 

mijnplein heeft in haar statuten staan dat 
we kinderen een hoopvolle toekomst willen 
geven. Dat maakt dat we ook ecologische 
een plicht hebben onze kinderen een aarde 
na te laten waar zij en hun kinderen wat 
mee kunnen. Het geld dat het Rijk daarvoor 
over heeft is bijzonder krap, maar we gaan 
ons best doen al deze gedachten bij elkaar 
te krijgen in een gebouw dat recht doet 
aan 21e eeuws onderwijs voor jullie/onze 
kinderen. 

Ik kijk ernaar uit!

Met vriendelijk groet,
Bart de Grunt
College van bestuur mijnplein

We hadden net goed en wel afscheid 
genomen van de kuikens in de school, toen 
zich midden op het schoolplein een eend 
nestelde. Hoe bijzonder dat zij zo’n gezellig 
en druk plekje koos! Onverstoorbaar heeft 
ze daar zitten broeden op haar eieren. Ook 
tijdens alle speelmomenten en pauzes van 
de kinderen. 
Gelukkig werd er goed voor  haar gezorgd. 
Een schaaltje water hier en een korstje van 

een boterham daar… moeder eend werd op 
haar wenken bediend.
En met resultaat! Na de meivakantie waren 
er van het nest alleen wat donsveertjes 
over.
Inmiddels zijn moeder en pulletjes in het 
dorp gespot. Zij maken het goed.
Wie weet zien we haar volgend jaar wel 
weer…

Kom eens kijken bij de Lettelse 
badmintonvereniging! Het seizoen 
2022/2023 start op dinsdagavond 
23 augustus 2022. Er wordt elke 
dinsdagavond van 20:30 uur tot 
22:00 uur gebadmintond in de 
sporthal van De Spil. 
Als u meedoet, krijgt u:  

 gratis racket
 8 weken gratis kennismaking
 gratis clubshirt

De contributie bedraagt per jaar 
€ 96,00. 
Voor meer info kun je bellen met 
Bert Slinkman 0570 531 681 of 
Ad van Wijlen 0624 799 623.

Badminton
Vereniging 
Lettele zoekte 
nieuwe leden!
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Annemiek – van Kapsalon & Schoonheidssalon Annemiek – heeft al 25 jaar een eigen 

bedrijf. In 2002 vestigde ze zich Lettele. Haar zaak is inmiddels uitgegroeid tot een be-

drijf met vijf kapsters in vaste dienst. Op 1 juni 2022 opende ze een nieuw deel, onder de 

naam ‘Gouden Geniet Momenten’.

25 jaar Salon Annemiek  

hoofd, gezicht, hals, decolleté, armen en voeten of 
een lichaamsmassage. Deze behandeling begint 
met een scrub, daarna verzorging en massage met 
warme oliën en warme stenen. Qua tijdsduur is er 
maar één keuze en dat is anderhalf uur, omdat het 
een behandeling is die gericht is op genieten en 
ontspanning en dan heb je die tijd nodig is mijn 
ervaring. Daarnaast bied ik een duo-behandeling 
aan, bijvoorbeeld voor twee vriendinnen of moe-
der en dochter. Deze behandeling duurt twee uur, 
waarbij je om en om wordt behandeld in twee 
naast elkaar staande stoelen.’

Je wilt je ook gaan richten op terminale patiën-
ten, zeker met je duo-behandelingen. Hoe ben je 
op dit idee gekomen?
‘Zo’n behandeling gericht op ontspanning heb ik 
eerder gegeven aan mijn broer, samen met zijn 
dochter en een keer met zijn vrouw, en ook aan 
vrienden. Daarbij heb ik ervaren dat het bijzon-
dere en waardevolle momenten creëerde die dier-
bare herinneringen zijn geworden. Als iemand 
terminaal is heeft hij of zij vaak wel de behoefte 
aan aanraking, op welke manier dat dan ook nog 
mogelijk is. Daarnaast is het heel fijn om even 
geen patiënt te zijn, maar gewoon als mens bena-
derd te worden en te genieten en ontspannen. Dat 
is het (enige) doel van deze behandeling die hele-
maal wordt afgestemd op de mogelijkheden die 
er nog zijn voor de betreffende persoon. Als deze 
behandeling gegeven wordt als duo-behandeling 
hebben mensen samen een moment om te ont-
houden. Mijn ervaring is dat er in de ontspanning 
vaak gesprekken op gang komen die gaan over we-
zenlijke dingen die anders misschien niet zo snel 
zouden worden gezegd. Dat kan een waardevolle 
toevoeging zijn, maar een behandeling in stilte 
kan ook iemands keuze zijn.’

Het 25-jarig jubileum en de opening van haar nieu-
we zaak is voor De Letter een mooie aanleiding 
voor een gesprek met Annemiek over het hoe en 
waarom en wat van deze stap. We spreken elkaar 
in de nieuwe ruimte, die via een aparte ingang te 
bereiken is. Annemiek richtte de zaak samen met 
haar man Ton sfeervol in. Het is prettig om er te 
verblijven.
‘Tijdens de coronaperiode en de noodgedwon-
gen sluiting van de salon ging ik nadenken over 
de toekomst van mijn bedrijf’, vertelt Annemiek. 
‘Wat zou ik nog het liefst willen doen? Waar zou 
ik zelf het meeste voldoening uithalen? Hoe wil ik 
mijn zaak de komende jaren voortzetten? Dankzij 
mijn team draait de salon fantastisch, ook als ik 
zelf niet aanwezig ben. Ik merk dat ik sinds mijn 
burn-out meer behoefte heb aan rust om mij heen. 
Zo kwam steeds meer het idee naar voren om nog 
een keer mijn hart te volgen en een plek te creëren 
waar ik mensen een behandeling kan geven die 
gericht is op ontspanning en genieten.’

Hoe moet ik me dat precies voorstellen?
Annemiek: ‘Ik bied mensen qua behandeling twee 
mogelijkheden: een uitgebreide gezichtsbehan-
deling die aangevuld wordt met massage van het 

DOOR JEANNET TIBBEN

‘Droom niet je leven, 
LEEF JE DROMEN!’  

Gouden genietmomenten
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‘In het oncologisch centrum in Deventer heb ik vijf 
jaar meegewerkt aan de Viva la Donna-dag, een 
verwendag voor vrouwen met kanker. Daar heb ik 
ervaren hoe goed het iemand kan doen om een be-
handeling te ondergaan die uitsluitend gericht is 
op ontspanning. Ook vanuit de medische wereld 
en het hospice staan ze open voor dit initiatief. 
Mensen kunnen huiverig zijn voor het idee om te 
werken met terminaal zieke mensen, maar ik haal 
voldoening uit het idee dat ik op dat moeilijke mo-
ment in iemands leven nog van betekenis kan zijn 
en iets kan toevoegen.’

Blijf je nog werken als kapster?
‘Eén keer in de twee weken ga ik op donderdag 
knippen in de salon. Op die manier kan ik mijn 
vaste klanten blijven doen en houd ik feeling met 
de zaak. In ieder geval starten we elke ochtend sa-
men met koffie en eten we samen, dus we blijven 
één team. Dankzij mijn team kan ik deze stap nu 
maken. De Gouden Geniet Momenten ga ik daar-
naast doen. Nog één keer mijn hart volgen en iets 
opzetten waarvan ik denk dat het een waardevol-
le toevoeging zal zijn aan mijn zaak en waarvan ik 
weet dat het iets is waar ik zelf veel voldoening uit 
kan halen.’  

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.

Praktisch
Annemiek geeft de Gouden Geniet Mo-
menten-behandeling op de dinsdag, don-
derdag en zaterdag. De keuzemomenten 
zijn de ochtend, middag of avond, één 
behandeling per dagdeel. Op die manier 
heeft ze voldoende tijd om tussendoor de 
salon goed te reinigen en zelf te ontspan-
nen, zodat ze weer goed kan afstemmen 
op de volgende klant.
Annemiek kiest er op dit moment bewust 
voor om de behandelingen alleen te ge-
ven, zodat alle aandacht gericht is op de 
cliënt(en). Doordat deze behandeling in 
een aparte ruimte wordt aangeboden is er 
een sfeer van rust. Op deze manier werken 
brengt ook als voordeel met zich mee dat 
er flexibel gereageerd kan worden als er 
geschoven moet worden met de afspraak, 
niet ondenkbaar als je gaat werken met 
terminaal zieke mensen.
Als mensen willen komen voor het epile-
ren van de wenkbrauwen en andere kleine 
schoonheidsbehandelingen, kunnen ze 
daarvoor terecht in de kapsalon. De nieu-
we ruimte is uitsluitend bedoeld voor de 
nieuwe activiteit. 
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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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Aan het eind van het seizoen nemen we af-
scheid van leider Leo Oosterwijk en verzor-
ger Paul Schilderman die beiden 15 jaar aan 
ons eerste elftal verbonden zijn geweest. 
Dank voor jullie inzet in al die jaren!
Het bestuur zoekt met ingang van het 
nieuwe seizoen een verzorger (of meerdere 
verzorgers, bij toerbeurt) voor de wedstrij-
den van Lettele 1 op zondagmiddag. Het 
betreft 26 competitiewedstrijden, een paar 
bekerwedstrijden en enkele vriendschap-
pelijke wedstrijden. Wij stellen hiervoor 

een kleine vergoeding beschikbaar. 
Je draait mee in het begeleidingsteam 
van ons eerste elftal met de hoofdtrainer, 
leider en grensrechter. Ook al heb je geen 
of weinig kennis als verzorger of van het 
voetbalspel, dan nog nodigen wij je uit om 
te reageren. Want onze ervaren Lettelse 
fysiotherapeuten Jeroen Daggenvoorde en 
Joost Meijerink gaan je op de praktijk voor-
bereiden met een korte stoomcursus. Heb 
je belangstelling, meld je dan bij Gerard 
Huis in ‘t Veld: 0653 899 959.

KBO, Ontmoeten eigen dorp en Zonne-
bloem Lettele/Okkenbroek – Eindelijk is 
het er dan toch van gekomen: de gezellige 
middag die al  zolang in de planning zat 
maar steeds vanwege Corona moest wor-
den uitgesteld.
11 mei was de nieuwe datum en deze kon 
gelukkig doorgaan. Zo’n 60 gasten, deel-
nemers en vrijwilligers van OED, KBO en 
Zonnebloem Lettele/Okkenbroek hebben 
samen dit feestje gevierd.
We hadden Duo Tiz Nix ingehuurd, maar 
wat de naam doet vermoeden klopte 
absoluut niet, het was reuze gezellig, er 
werd uit  volle borst meegezongen met de 
Nederlandstalige liedjes die ze ten gehore 
brachten. Er werd zelfs nog gedanst!
Onder het genot van een kopje koffie/thee 
en heerlijke zelfgebakken cake en in de 
pauze een drankje en hapjes zat de sfeer 
er goed in en rond kwart voor 5 was het 
alweer voorbij. Voor herhaling vatbaar 
vinden wij  en dus hebben we alvast een 
nieuwe datum geprikt: 12 oktober en nu 
maar hopen dat Corona niet weer roet 
in het eten gooit. We laten weer van ons 
horen.

OED organiseert een Gezellige Bingo op 
dinsdagmorgen 28 juni
Iedereen is van harte welkom, u hoeft zich 
niet aan te melden.
Aanvang: 9:30 uur in de koerkampshoek
Prijs: € 2,60 incl. koffie/thee en lekkers en 
bingokaart
Als u wilt kunt u na de bingo blijven om 
gezamenlijk te genieten van een
driegangen maaltijd voor € 9,80
Hiervoor moet u zich wel even aanmelden 
bij Irma Nijenkamp 0610 964 437 of per 
mail: i.nijenkamp@zgr.nl.

Willem Groot Zwaaftink – Onlangs heeft 
Super Lettele haar locatie beschikbaar 
gesteld om een container te plaatsen waar 
plastic doppen in gedeponeerd kunnen 
worden. Met de plastic doppen sparen we 
voor het opleiden van geleidehonden. 
Cathy is mijn huidige geleidehond van 
KNGF Geleidehonden. In 2007 kwam ze bij 
mij en het was of de wereld voor mij open-
ging. Ik kon overal heen zonder hulp van 
anderen. Voor een ziende persoon is het ge-
woonweg niet voor te stellen wat dat voor 
mij betekent. In 2007 zijn wij, ik met mijn 
eerste geleidehond Cloë, ambassadeurs 
van KNGF Geleidehonden geworden. Vanaf 
2017 ben ik met mijn tweede geleidehond 
June begonnen met het inzamelen en coör-
dineren  in onze regio. De doppen worden 
in Aalten afgeleverd. Vanuit Aalten gaan de 
doppen naar een fabriek in Biddinghuizen, 
waar de doppen worden verbrijzeld om 
verwerkt te worden tot pallets, tuinmeube-
len of plantenbakken.

Ik hoop dat ook jullie in Lettele de schou-
ders willen zetten onder de inzamelings-
actie zodat de container vaak geleegd kan 
worden. Voor een volle vuilniszak met 
schone en harde plastic doppen ontvangt 
KNGF Geleidehonden één euro netto. Vanaf 
2017 zijn we volop aan het inzamelen en het 

resultaat liegt er niet om. We zijn nu bezig 
met het inzamelen voor de 46e zeecontai-
ner. Elke zeecontainer met doppen levert 
circa 1.100 euro netto op. Een geleidehond 
kost van pup tot zijn  pensioen 35.000 euro. 
Eén derde wordt vergoed door de zorgver-
zekeraar en de rest moet worden verdiend 
door donateurs en sponsors.
Voor meer informatie mag u gerust mij 
bellen of appen. Willem Groot Zwaaftink 
0621 648 370. 

Gezocht: Verzorger 
wedstrijden Lettele 1

OED organiseert 
gezellige
Bingo-ochtend

Gezellige 
middag KBO, 
OED en 
Zonnebloem

Doppen sparen voor een 
geleidehond
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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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Na de tegenslag van het najaarsfeest laten 
we ons niet meer uit het veld slaan. We ko-
men 3x zo hard terug! Daarom presenteren 
wij met trots het programma van Kermis 
Lettele 2022!

Vrijdagmiddag
Als vanouds beginnen we op de vrijdagmid-
dag met een 50+ middag. Altijd weer ge-
noeg vertier en natuurlijk tied van proaten.
Het daaropvolgende programmapunt is de 
kinderdisco en is er de mogelijkheid voor 
de kleintjes om zich te laten schminken.
Hierna zal er iets gebeuren wat je niet ge-
wend bent… De optocht is dit jaar namelijk 
op Vrijdagavond! Na de optocht gaan we 
met z’n allen de tent in voor de opening, de 
Lettelenaar van het jaar en de uitslag van 
de optocht. Aansluitend live muziek in de 
tent.

Zaterdag 
Als de echo van de muziek net niet meer te 
horen is, zal het programma op zaterdag 
al weer starten met de trekkerrace en de 
kinderspelen.
Ook zal de zeskamp er dit jaar iets anders 

uitzien dan je misschien nog weet van de 
vorige echte kermis drie jaar geleden. Dus 
maak je borst maar nat!
En natuurlijk zijn we de Pubquiz niet ver-
geten! En omdat de tent altijd al mooi vol 
staat door de pubquiz knallen we hem ge-
lijk door met een stukkie fijn Live Muziek!

Zondag 
Op zondag beginnen we rustig met een 
Kerkmis in de tent.
Om een bodem te leggen voor wat er 
allemaal nog gaat komen is er zondag een 
brunch geregeld terwijl je kunt luisteren 
naar live muziek.
Als je buik vol zit van de brunch hebben we 
hierna een activiteit om de stoelgang te be-
vorderen. Je raadt het al… de stoelendans.
Vogelschieten laten we dit jaar ook niet 
schieten, en we pakken dan gelijk uit met 
een dubbele dosis live muziek!

De data om in te schrijven zullen via 
Lettele.nl/ Secl.nl en onze socials bekend 
worden gemaakt. Houd ze in de gaten!

Op zaterdag 24 september orga-
niseren we weer een oogstfeest 
in de dorpsbongerd.

De fruitbomen in onze dorps-
bongerd beginnen inmiddels 
enige omvang te hebben en zo-
als het er nu uitziet wordt 2022 
een vruchtbaar fruitjaar. Een 
mooie reden om weer met zijn 
allen bij elkaar te komen voor 
een oogstfeest met dorpsdiner 
in de bongerd. De middag staat 
in het teken van een markt met 
oude fruitrassen en Lettelse 
voedselproducenten en wordt 
afgesloten met een gezamen-
lijke maaltijd. Informatie over 
aanmelding volgt later.

Voor de organisatie kunnen 
we de nodige hulp gebruiken. 
Zowel hulp tijdens de voor-
bereiding als op de dag zelf 
is welkom. Denk aan regelen 
van materiaal (tenten, stoelen, 
marktkramen), het terrein 
versieren, Lettelse producen-
ten benaderen, de maaltijd 
voorbereiden, hulp in de keu-
ken, uitserveren van het eten, 
muziek regelen. 
Wie doet er mee? Alle hulp, 
groot of klein, is welkom. 
Meld het bij de Werkgroep 
Dorpsbongerd, 
Michiel Bussink: 
info@michielbussink.nl of 
0652 074 978.

Tijdens de Lettelse Kermis 
wordt in de H. Nicolaaskerk in 
Lettele een religieuze markt 
gehouden. Deze is geopend 
op zaterdag 6 van 13:00 uur – 
16:00 uur en zondag 7 augustus 
van 11:00 uur tot 15:00 uur. De 
markt wordt door de Stichting 
Vrienden van de Heilige Nico-
laaskerk te Lettele georgani-
seerd.

De opbrengst van de markt 
komt geheel ten goede aan de 
kerk  in Lettele. Op deze markt 
worden allerlei (tweedehands) 
religieuze artikelen, zoals 
kruisbeelden, beeldjes, kerk-
boeken, bidprentjes, wijwa-
terbakjes, enzovoort te koop 
aangeboden. 

Tijdens de markt kunt u een 
iconenschilder aan het werk 
zien. Op bestelling kunnen er 
iconen worden gemaakt.  

Kijk voor een impressie op de 
website van de stichting: 
vriendenvandenicolaas.nl 

Oproep:
Heeft u religieuze artikelen 
die u niet meer gebruikt, dan 
komen leden van de stichting 
die graag bij u ophalen. U kunt 
hiervoor contact opnemen met 
de voorzitter van de stichting: 
Victor Munster (0625 067 603).  
U kunt ze natuurlijk ook zelf 
naar de kerk brengen. Een 
telefoontje vooraf volstaat.

Kermis Lettele 2022 – 5, 6 & 7 Augustus

Van Boom tot Bord: 
Oogstfeest in de 
dorpsbongerd

14e Religieuze markt en 
iconententoonstelling  
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Drie nieuwe bestuursleden

Jacques Weener
Hallo, ik stel mij graag aan u voor als een 
van de nieuwe bestuursleden van Plaatse-
lijk Belang. Mijn naam is Jacques Weener 
en ik woon nu drie jaar in Lettele, aan de Ko-
renkamp. Ik ben meer dan 50 jaar getrouwd 
en heb drie kinderen. Ik werkte ruim 15 jaar 
als beroepsmilitair. Na mijn diensttijd ben 
ik overgestapt naar de gemeentepolitie De-
venter, waar ik ruim 15 jaar werkzaam ben 
geweest. In 2000 ben ik overgeplaatst naar 
de gemeente Deventer als afdelingshoofd/
adviseur verkeer en parkeren. Na mijn 
pensionering,  in 2004, ben ik nog bijna 10 
jaar als parttime docent verbonden geweest 
aan de Guard Academy, een opleiding voor 
beveiligers.
Als bestuurslid van PB hoop ik mij in te 
kunnen zetten voor verkeersveiligheid, 
woonvormen oud/jong en jongere mensen 
te interesseren voor PB. Ook wil ik proberen 
Lettele (nog) aantrekkelijker te maken voor 
wandelaars en fietsers.

Jan Dekker
Jan Dekker: Ik ben 44 jaar en getrouwd met 
Marleen. We zijn beiden geboren en getogen 
in Deventer en zijn 15 jaar geleden verhuisd 
naar de Wichinksweg. Ik werk ruim 17 jaar 
in Hengelo, op dit moment bij Thales als 
marketing manager. Door mijn werk in de 
sales heb ik relatief veel gereisd, waardoor 
ik – logischerwijs – veel van huis was. Sinds 
de geboorte van onze twee dochters, Lynn 
en Marit, probeer ik dit meer te beteugelen. 
Dit geeft mij de mogelijkheid om me meer 
op mijn hobby’s te richten, en ook om mij 
maatschappelijk in te zetten.
Ik ben jarenlang onderdeel geweest van de 
oudergeleding van de medezeggenschaps-
raad. Door de leeftijd van mijn kinderen 
wil ik  nu dat stokje doorgeven aan andere 
ouders. En dit geeft mij de mogelijkheid 
om het Plaatselijk Belang te versterken en 
mee te denken over de diverse zaken die 
voor Lettele belangrijk zijn, nu en in de 
toekomst.

Stephanie Nieuwenhuis-Scholten
Ik ben Stephanie Nieuwenhuis-Scholten, 
31 jaar en opgegroeid aan de Oerdijk 184.
Hier woon ik inmiddels samen met Arjen, 
zoontje Elias en Charlie, onze eigenwijze 
Beagle.
Als puber had ik nooit gedacht dat ik weer 
in Lettele zou gaan wonen. En al helemaal 
niet dat ik zou terugkeren naar het huis 
waar ik ben opgegroeid. Het is voor ons een 
hele fijne plek waar ik een mooie ruimte heb 
kunnen maken voor mijn werk als gastou-
der. Ik vind het erg belangrijk dat kinderen 
gezien worden en dat er ruimte is voor kin-
deren in het dorp. Nu ik helemaal gesetteld 
ben in Lettele leek het mij een goed moment 
om mij in te zetten voor het dorp.
Ik denk graag mee en hoop dat ik wat kan 
betekenen voor het dorp. Ik verwacht ook 
veel te leren als bestuurslid van Plaatselijk 
Belang.

Beste Lettelenaren,
De afgelopen weken heeft het PLaatselijk 
Belang verschillende mogelijkheden gehad 
om ons dorpsplan te presenteren. Zo is er op 
14 mei een bijeenkomst geweest van LVKK 
(landelijke vereniging voor kleine kernen) 
het plattelandsparlement georganiseerd 
door provincie Overijssel. Hier heeft Arjuna 
samen met Hans van Zwolle (PB Herxen) en 
Birgitte Keijzer (Kostbaar Salland) tijdens 
een inspiratiesessie het dorpsplan ‘Lang 
Leve Lettele’ gepresenteerd. 

Iets wat al langer gepland stond was het pre-
senteren van ons dorpsplan in de gemeen-
teraad. Dit heeft op 25 mei plaatsgevonden. 
Martin kreeg een half uur de tijd om het 
plan te presenteren. Uiteraard kregen alle 
raadsleden een exemplaar van ‘Lang Leve 
Lettele’ mee, waar we veel complimenten 
over kregen! 

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang
Anja te Boekhorst, secretaris
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Bestuurlijke prijs 
voor PB

Nieuw aanplakbord

Op 19 mei stonden Thijs en 
Arjuna in het gemeentehuis 
in Deventer om een prijs in 
ontvangst te nemen vanuit 
Deventer Doet voor de categorie 
Bestuurlijke vernieuwing. Ook 
al was PB Lettele de enige geno-
mineerde voor deze categorie, 
reikte wethouder Rob de Geest 
de prijs graag uit. PB Lettele 

is een mooi voorbeeld voor 
bestuurlijke vernieuwing omdat 
het bestuur bestaat uit leden 
waarvan 50 procent jonger dan 
40 jaar, en, ook opmerkelijk, de 
helft van het bestuur bestaat 
uit vrouwen. We hebben direct 
ons moment gepakt om het 
dorpsplan te presenteren en te 
vertellen over ons mooie dorp.   

Er staat een nieuw aanplak-
bord naast de brievenbus 
tegenover de Koerkamp. Dit is 
aangevraagd in het kader van 
burendag van het Oranjefonds. 
Geert Obdeijn was bereid om 

hier een mooi ontwerp,  met het 
logo van Lettele,  voor te maken. 
Ook de uitvoering nam hij voor 
zijn rekening. Het resultaat is 
prachtig geworden en er wordt 
al volop gebruik van gemaakt.

De gemeente bereidt woningbouw voor 
aan de oostzijde van Lettele. Samen met 
het Plaatselijk Belang en bewoners heeft 
de gemeente vorig jaar een routekaart 
opgesteld met daarin de gewenste ontwik-
keling. De routekaart vindt u op deventer.
nl/woningbouwplannen-lettele.
In deze routekaart staat dat de woning-
bouw in Lettele een bijdrage moet leveren 
aan het behouden en aantrekken van 
gezinnen met kinderen. Naast gezinnen 
zou er voor lokale jongeren en senioren ge-
bouwd moeten worden, zodat die in Lettele 
kunnen blijven wonen. 

In gesprek met jongeren en senioren
Graag gaan de gemeente en woonstichting 
De Marken op dinsdag 5 juli om 19:30 uur 
met deze jongeren en senioren in gesprek. 
Locatie is Kulturhus De Spil, Sportweg 
1. Er wordt een toelichting gegeven op 

bijvoorbeeld vormen van samenbouw, 
zoals Collectief Particulier Opdrachtgever-
schap. Ook is de gemeente benieuwd naar 
specifieke behoeften en woonwensen. De 
uitkomsten van deze gesprekken verwerkt 
de gemeente waar mogelijk in de plannen. 

Omwonenden
Omwonenden van de woningbouwlocatie 
zijn natuurlijk ook erg benieuwd naar de 
plannen. Zodra die concreter worden, na 
de bijeenkomst op 5 juli, ontvangen zij een 
uitnodiging van de gemeente om zich te 
informeren en mee te denken.

Aanmelden
Voor de organisatie is het prettig als u zich 
opgeeft voor deze avond. Dat kan tot 2 juli 
2022 via een e-mailbericht aan Monique 
van Bekkum, me.van.bekkum@deventer.
nl. Ook met vragen kunt u bij haar terecht.

5 juli bijeenkomst woningbouw Lettele
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Activiteiten Catering Kookstudio

Groepsruimtes ZakelijkGroepshotel

MAATHOEVE

De Maathoeve
Peter & Agnes de Graaf

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

Catering
Lokale producten • Duurzaam • Ambachtelijk bereid

Openingstijden: open op afspraak (ook voor streekpakket)

smulpan tapas

buffet pizza

Bestellingen a.u.b. 24 uur van tevoren doorgeven
aan www.maathoeve.nl/catering
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Beste Lettelenaren,
En dan is er alweer een nieuwe deadline voor De Letter. Gelukkig is de redactie zo attent 
om me daaraan te herinneren. Ik begin dit keer met een spreekwoord dat helemaal 
niet bestaat, maar wel past bij KDS (en bij heel Lettele) en dat is: ‘betrokkenheid kent 
geen tijd’. Zoals gezegd bestaat het helemaal niet, maar ik ben erop gekomen omdat we 
als KDS ervaren dat heel veel mensen zich betrokken voelen bij KDS. Bezoekers ‘van 
buiten’ horen we dat vaak zeggen. Zij vragen zich af hoe een (klein) dorp als Lettele zo’n 
mooi pand kan hebben. Ik denk dan door de betrokkenheid van ál die Lettelenaren. Ook 
nu weer nu we een nieuwe vorm van beheer aan het regelen zijn. Ook als we met de 
voorzitters van het complex (dus van de tennis, VVL, zwembad en KDS) overleggen. 
En ook als er aandachtspunten of kritische opmerkingen worden gemaakt. Voor ieder-
een die het betreft: dank daarvoor!   

Namens het bestuur van KDS
Anne Marie van Oldeniel, voorzitter

Welkom aan nieuwe gebruikers
We hebben alweer nieuwe gebruikers welkom mogen heten in het 
Kulturhus. Dit keer is het een nieuwe fysiotherapeut die geriatrische 
fysiotherapie (fysio voor ouderen) als specialisatie heeft. En op de 
dinsdagen maakt een zorgorganisatie met een groep cliënten met 
een niet-aangeboren-hersenafwijking gebruik van KDS. We werken 
allen een goede tijd in KDS. 

Kort financieel jaarverslag 2022
In deze De Letter een kort financieel verslag van het afgelopen jaar, 
dit keer 2021. We hebben het jaar afgesloten met een verlies. En op-
nieuw hebben we in dit jaar gebruik moeten maken van coronasteun 
van de gemeente. Het laatste stukje verlies over 2021 wordt hopelijk 
weer gecompenseerd door een regeling die de gemeente Deventer 
ook voor 2021 hanteert. 
De jaarcijfers van het Kulturhus worden door een accountant gecon-
troleerd, vastgesteld in het bestuur en daarna goedgekeurd door de 
deelnemersraad. Dit proces is afgerond en de cijfers over 2021 zien er 
als volgt uit (Let op, voor het overzicht hebben we afgerond op 1000 
euro): 

Cijfers 2021 op hoofdlijnen

*accountant, internet, kantoorbenodigdheden 

Prijzen
Helaas hebben we moeten besluiten om per 1 juli de tarieven van de 
consumpties en munten in het Kulturhus te verhogen. De oorzaak 
is die waar we allemaal mee te maken hebben: algemene kostenstij-
gingen en inflatie. De nieuwe tarieven worden aangegeven op de 
borden in de Huskamer. 

Bouwen voor ruimte met de school?
In de laatste edities van De Letter hebben we steeds geschreven 
dat we bezig zijn met het onderzoeken van de mogelijkheden voor 
uitbreiding van de sportzaal. Inmiddels is bekend geworden dat de 
gemeente het principebesluit heeft genomen om de school ter bou-
wen op het trainingsveld van VVL naast KDS. Nu kunnen we samen 
met de school en gemeente bespreken wat de bouw van de school 
betekent voor KDS. Denk dan aan vragen als: wil de school tegen 
KDS aanbouwen of losstaand bouwen? Wil de school gebruikmaken 
van ruimtes in KDS of juist niet. Als we dit weten kunnen we ons 
eigen plan afmaken en de volgende stappen zetten, onder andere 
om financiering te vinden. We zijn er nog lang niet, maar alles wordt 
wel steeds concreter de komende maanden en zo komen we hopelijk 
steeds weer een stap verder. Ook kunnen we dan het plan breed 
presenteren aan de buren van KDS en het dorp.

Nieuwe beheerder
Jan Kommerkamp is gelukkig nog steeds betrokken en zichtbaar bij 
KDS. Wel heeft hij de taken als aanspreekpunt/beheerder neerge-
legd. We hebben Liduin van de Bijllaardt bereid gevonden om aan-
spreekpunt te zijn en er wordt een groep van mensen samengesteld 
die samen het beheer doen. Hoe dit er precies uit komt te zien komt 
in de volgende De Letter aan de orde. 

Ideeën, wensen, vragen of tips?
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 je hiervoor 
hebt gezien is er veel mogelijk!

Opbrengsten (afgerond op 1000 euro)  
Verhuur sportzaal/ruimtes  € 67.000 
Brutomarge Huskamer  € 20.000 
Subsidies inz. corona € 14.000  
 

Kosten (afgerond op 1000 euro) 
Vrijwilligersvergoeding  € 11.000 
Schoonmaak  € 16.000 
Energie  € 13.000 
OZB/verzekeringen  € 11.000 
Afschrijvingen  € 31.000 
Rente/bankkosten  € 2.000 
Onderhoud  € 13.000 
Kantoorkosten/internet € 3.000 
BTW compensatie  € 6.000 
Diversen *  € 6.000 

Totale opbrengst € 101.000 Totale kosten € 112.000 
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Uw hond en de natuur
Wat is er nou mooier dan er in het voorjaar met de hond op uit te trekken. 
Lekker de natuur en de bossen in.
Tijdens de corona zijn er veel honden bij gekomen. Dus zijn er veel meer 
baasjes die plekken zoeken om een mooie wandeling te maken met hun 
hond. En zijn er veel meer honden die er gelukkig van worden dat ze los 
mogen lopen. 

Wat de vele nieuwe hondenbezitters wel moeten weten is dat de natuur 
ontwaakt en er ook weer veel jong wild in de velden en bossen leeft. Jon-
ge weidevogels, jonge eendjes, hazen en jonge reekalfjes. Erg mooi om ze 
te zien opgroeien. Maar zo weerloos… 
Een hond die niet aan de riem is, gaat zijn neus achterna en verjaagt het 
wild. De hond kan er niks aan doen, het is zijn instinct. Het is de verant-
woordelijkheid van de baasjes om ze aan de lijn te houden in de natuur-
gebieden waar op de borden duidelijk staat ‘honden aan de lijn’. 

In de afgelopen twee jaar, tijdens corona, zijn er opvallend veel reeën 
aangereden, ook in Lettele. Er was te veel onrust in de bossen en velden. 
De wildbeheerders hebben meerdere keren ’n dode ree van de weg of uit 
het veld moeten halen. Erg jammer, want de wildbeheerders doen er alles 
aan om dit te voorkomen.
Het is onze taak u hierover te informeren. Daarom deze bijdrage aan De 
Letter. Onze boodschap is:
- laat uw hond uit aan een lange rollijn. Zo heeft u meer controle over 

uw hond;
- ga naar een losloopgebied als u toch de honden los wilt laten (ook daar 

moet uw hond wel onder appèl staan!);
- ga op cursus met uw hond;
- heeft u een jachthond, ga dan op jachttraining, want een jachthond is 

gefokt met een ander doel en passie. 
 
We wensen u veel plezier met uw viervoeter en we hopen dat we u aan 
het denken gezet hebben – Wild Beheer Eenheid De Koerkamp.
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