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Lang leve de Lettelese koninginnen
Dorpsvertrouwenscontactpersonen zijn er voor iedereen

Even voorstellen: nieuwe hoofdtrainer VVL
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Het was me de zomer wel. Pft… warm! Maar 

wat een plezier! Vooral de Kermis. Als vanouds: 

optocht, pubquiz, dorpsbrunch, veel muziek 

en veel feest. In deze De Letter vind je een mooi 

fotoverslag en een woordje van de SECL.

En dan… Lettele heeft twee koninginnen. 

Gelukkig kunnen ze het goed vinden met elkaar. 

Het was een hartewens van de Oogstkoningin 

Anja te Boekhorst om op de foto te gaan met 

onze SUPERkoningin (Lettelenaar van het jaar) 

Betsie Leerkes. En zo geschiedde. Wij van De 

Letter waren er natuurlijk bij.

En verder… op de redactie van De Letter was 

het goed te merken dat het nieuwe seizoen weer 

staat te beginnen. De mailbox stroomde over en 

het was proppen om iedereen aan het woord te 

laten. 

Een speciaal woordje op deze plaats over het 

sluiten van De Koerkamp. Dat Freddy en Anita 

stoppen, laat het dorp niet onberoerd. Voor elke 

Lettelenaar ligt er wel een herinnering in De 

koerkamp. Rikie Schutte-Leerkes vertelt in deze 

De Letter haar verhaal van bijna 60 jaar werken 

bij de familie Klein Koerkamp. We zoomden ook 

met drie ‘tieners’ uit de vervlogen jaren: Janna, 

René en Pieter Munster. Zoals zoveel Lettelse 

tieners werkten ook zij voor hun zakgeld bij De 

Koerkamp. Er was geen plek meer in deze De 

Letter voor hun verhaal. Wat zij vertelden: ‘Het 

was geweldig om als tiener bij Freddy en Anita 

te werken. Soms was het echt flink aanpoten, 

maar daar wordt je als tiener niet slechter van. 

Vooral de gezelligheid was belangrijk. Altijd  

samen koffie drinken, en als je het zo uitkwam, 

samen eten. Voor ons was De Koerkamp een 

thuis, waar je je verhalen kon vertellen en je met 

elkaar meeleefde.’ Ik denk dat ik hiermee de her-

innering van menig Lettelse tiener samenvat. 

Namens de redactie

Wilma Schepers

’t is weer voorbij die mooie…
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Ongewenst gedrag, pesten, burenruzies… Voor menig Lettelenaar zullen 

deze thema’s aanvoelen als een ver-van-mijn-bedshow. Sinds 2019 kan je 

voor dit soort problemen terecht bij vier dorpsvertrouwenscontact-

personen. Tijd om de balans op te maken. 

Veilig klimaat
Gerard: ‘Onze tweede belangrijke pijler is het ondersteu-
nen van verenigingen in het creëren van een veilig kli-
maat. Op het moment dat je goede afspraken met elkaar 
hebt, dat je duidelijke regels en kaders hebt die voorko-
men dat er vervelende situaties ontstaan, dan heb je al 
veel gewonnen. Verenigingen kunnen een beroep op ons 
doen voor advies zodat ze heel preventief aan de slag 
kunnen.’ 
Jacqueline: ‘Wij ondersteunen verenigingen in het han-
teren van de 7 Gouden omgangsregels en denken mee 
hoe zij kunnen voorkomen dat er incidenten ontstaan. 
Zo heeft het zwembad een hele duidelijke regel: je mag 
geen foto’s maken. Die regel is voor iedereen zichtbaar. 
Dat maakt het laagdrempelig voor iedere vrijwilliger om 
daar wat van te durven zeggen.’ 
Wilfried: ‘Uiteindelijk draait het allemaal om gastvrij-
heid. Gastvrijheid van een vereniging betekent dat ieder-
een welkom is en dat iedereen zijn eigen plek kan vinden, 
ook al is iemand niet zo’n sterspeler of vindt iemand het 
lastig om te participeren in het team. Dat zorgt ervoor 
dat je met elkaar een veilig klimaat creëert waarin ieder-
een zich kan ontwikkelen.’ 

Maatschappelijke problematiek
Gerard: ‘Tegenwoordig is er steeds meer sprake van ver-
harding van de maatschappij, of in ieder geval van meer 

In een dorp als Lettele kent iedereen elkaar. Dat kan heel 
prettig zijn, maar dat kan soms ook ingewikkeld zijn. Als 
je iets met de een bespreekt, dan komt het mogelijk weer 
bij de ander terecht. En dat is lastig als je in een conflict 
zit of gekwetst bent. Deze situatie kent iedereen in een 
dorp en daarom leg ik het voor aan het team vertrou-
wenscontactpersonen. In juli spreek ik met Wilfried van 
Oldeniel, Gerard Huis in ’t Veld en Jacqueline de Winter. 
Ursela Disselhorst is op dat moment op vakantie en kan 
zich na lezing helemaal vinden in wat haar collega’s ver-
teld hebben. 
Jacqueline opent het gesprek met een reactie op mijn 
situatieschets: ‘In zo’n situatie is het onze rol om een 
luisterend oor te bieden, zonder dat iemand bang hoeft 
te zijn dat het breed in het dorp rondgaat.’ 
Gerard: ‘Maar wij gaan het probleem niet oplossen, wij 
zijn geen hulpverlener en wij gaan niet diep sleutelen 
aan het probleem. Wij ondersteunen en denken mee hoe 
je om kan gaan met je probleem en welke wegen er te 
bewandelen zijn. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we 
mensen verwijzen naar professionele hulpverlening, zo-
als een huisarts of buurtbemiddeling.’ 
Wilfried: ‘Ons aandeel is dat het probleem niet groter 
wordt, maar dat we samen kunnen kijken hoe het pro-
bleem beheersbaar wordt. Mensen willen graag een op-
lossing voor hun probleem en zoeken medestanders uit 
die kunnen helpen. Onze kracht moet zijn om geen partij 
te kiezen, maar om een zodanig gesprek te voeren zodat 
mensen met elkaar tot een oplossing kunnen komen.’

DOOR MILOU OOSTERWIJK

dorpsvertrouwenscontactpersonen 
zijn er voor iedereen

Een veilig klimaat 
koesteren en versterken

Lees verder op pagina 6...
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Jacqueline de Winter Gerard Huis in ’t Veld Ursela Disselhorst

7 gouden
omgangsregels

In Lettele…

1.  Hebben we respect voor elkaar, 
     elkaars eigendommen en 
     onze omgeving

2.  Zorgen we samen voor 
     een goede en sportieve sfeer

3.  Praat je erover als je ergens mee zit

4.  Gebruiken we nette en positieve taal  
      (incl. sociale media)
5.  Is geen plaats voor discriminatie 
     en geweld

6.  Waarderen wij iedereen 
      zoals hij of zij is

7. Herinneren wij elkaar aan deze regels

Ursela Disselhorst 
(ursela.disselhorst@gmail.com)

Wilfried van Oldeniel 
(info@wilfriedvanoldeniel.nl)

Gerard Huis in ’t Veld 
(gerard.huisintveld@lettele.nl)

Jacqueline de Winter
(jdewinter@live.nl)

Vertrouwens-
contactpersonen 
Lettele

Naar aanleiding van het Dorpsontwikkelingsplan Lettele zijn Ur-
sela Disselhorst, Wilfried van Oldeniel, Gerard Huis in ’t Veld en 
Jacqueline de Winter naar voren gestapt en hebben zich in 2019 ge-
presenteerd als dorpsvertrouwenscontactpersonen Lettele (zie ook 
De Letter nummer 1 jrg. 39). In het dorpsontwikkelingsplan staat 
dat verenigingen moeten aantonen dat ze investeren in een veilig 
(sport)klimaat en daar verantwoordelijkheid in nemen. Met dit ini-
tiatief zorgen dorpsvertrouwenscontactpersonen ervoor dat alle 
verenigingen een extern vertrouwenscontactpersoon hebben. Ver-
enigingen hoeven dus geen extra vrijwilliger te benoemen. Ursela, 
Wilfried, Gerard en Jacqueline vormen bewust een team van vrou-
wen en mannen die zorgvuldig met elkaar hun werkwijzen bespre-
ken, waarbij ze de privacy van de Lettelenaar die hen in vertrouwen 
neemt, respecteren.

Wilfried van Oldeniel 
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• Vakmeester in alle merken
• Onderhoud & reparatie
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eigenbelang. Meer ik dan wij. Dat is een zorgelijke, maatschappelijke 
trend. Als die trend doorzet, dan kan het betekenen dat daar vragen 
over worden gesteld die bij ons terechtkomen. Ook wat er nu speelt 
binnen de landbouw heeft heel veel impact, misschien zijn er Lettele-
naren die daar graag met ons over in gesprek willen gaan.’
Wilfried: ‘In de huidige maatschappij ontbreekt de nuance en het 
luisteren naar elkaar. Iets kan heel snel polariseren. Je kan veel be-
tekenen door de verharding in de maatschappij eraf te halen. Bekijk 
het eens van een andere kant, haal de scherpe randjes ervan af. Het 
is onze rol om hier samen met de verenigingen en mensen over te 
praten, waardoor mensen eigenlijk zelf geholpen worden om genu-
anceerder te worden.’ 

Dorpse karakter
Wilfried: ‘In Lettele heb je allemaal groepen. Als je meedoet volgens 
de normen en waarden, is dat prima. Maar doe je dat niet, dan kan 
het zijn dat het ingewikkelder wordt en dat er weleens een keer iets 
gebeurt. Pestgedrag komt altijd voor bij iemand die op een of andere 
manier opvalt, maar ook kleedkamerhumor is soms keihard. Het is 
vaak niet zo bedoeld, maar het kan wel verkeerd uitpakken.’
Jacqueline: ‘Aan de andere kant heeft Lettele ook een gigantische 
kracht. We lossen het zelf op, dat zit in het dorpse karakter. Daarom 
is het belangrijk dat we met elkaar een bijdrage leveren aan het goede 
klimaat dat we hier in Lettele hebben. Een klimaat waarin we elkaar 
ruimte geven, waarin we niet oordelen, maar dat we het samen goed 
houden ondanks alle verschillen die we hebben.’ 

Lastige situaties
Jacqueline: ‘Wij hebben zelf ook allemaal familie en vrienden in Let-
tele, daarom moeten we goede afwegingen maken. Als een situatie 
heel complex is, moeten wij misschien zeggen: hier gaan wij ons niet 
aan wagen. We kunnen dan wel met individuen in gesprek gaan om te 
kijken hoe mensen door een professioneel netwerk geholpen kunnen 
worden. Onafhankelijk en los van Lettele.’ 
Gerard: ‘Onze afspraak is dat we niet zelf op mensen afstappen, ook 
al weten we dat er wat speelt. Mensen moeten naar ons toe komen, 
want ze kunnen er ook bewust voor kiezen om het te laten zoals het 
is. Aan de andere kant moeten wij mensen soms terugsturen en op 
hun verantwoordelijkheid wijzen, als zij ons aanspreken op proble-
men die bij een ander spelen.’ 

Verantwoordelijkheid
Jacqueline: ‘Wij zijn inwoners die dit thema graag warm willen hou-
den, zodat we daar met zijn allen aandacht en oog voor houden. De 
verantwoordelijkheid voor een fijne dorpscultuur waarin iedereen 
zich gezien en veilig voelt, ligt bij het hele dorp. Maar mensen moeten 
weten dat als het even niet loopt of er is iets gebeurd waar je je niet 
fijn bij voelt, dan zijn wij er om bij aan te kloppen.’
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De Oostermaet verandert. We merken al sinds een aantal decennia dat het 

bos, de natuur en de landbouwgronden op en rond de Oostermaet meer en 

meer te kampen hebben met extremen op gebied van droog en nat. Daar-

om heeft IJssellandschap het gebiedsproces ‘Gebiedswaterplan Ooster-

maet en omstreken’ geïnitieerd. Graag vertellen wij u hier meer over.

Weersextremen zorgen voor overlast 

DOOR: 

MACHTELIJN TEMPELMAN

Waterplan voor Het Oostermaet

Keukentafelgesprekken
Om het gebiedsproces uit te voeren en de eerste maatrege-
len tot uitvoering te kunnen brengen, heeft IJssellandschap 
subsidie aangevraagd via de ‘Regeling niet productieve in-
vesteringen water’ waarin middelen vanuit EU, provincie 
en waterschap ter beschikking worden gesteld. Informeel 
hebben we gehoord dat ons plan goed is gevallen, maar we 
wachten de formele uitkomst van de gunning van de subsi-
die momenteel af.
Vooruitlopend op de subsidie zijn we alvast gestart met 
keukentafelgesprekken. Deze gesprekken brengen in beeld 
waar zich de kansen en knelpunten bevinden ten aanzien 
van droogte en wateroverlast op en rond de Oostermaet. De 
hydroloog/bodemkundige, die betrokken is bij het gebieds-
proces, begeleidt de gesprekken. Zo nodig haken ook ande-
re experts aan (ecoloog of landbouwkundige). De uitkomst 
van de gesprekken is dat in beeld wordt gebracht welke 
concrete watermaatregelen in het gebied getroffen kunnen 
worden. Deze maatregelen  vormen vervolgens de basis 
voor het overkoepelende Gebiedswaterplan. Uiteraard wor-
den de maatregelen alleen uitgevoerd als grondeigenaren 
en -gebruikers akkoord gaan en er financiering beschikbaar 
is. Op deze wijze kunnen we als samenwerkende grondei-
genaren en -gebruikers zelf de regie in handen nemen om 
de huidige en toekomstige verdroging van het gebied tegen 
te gaan. 

Het is belangrijk dat grondeigenaren en -gebruikers zich 
betrokken voelen en mee willen denken en doen. Heeft u 
vragen of goede ideeën? Neem contact op met Machtelijn 
Tempelman (projectleider IJssellandschap) via 
m.tempelman@ijssellandschap.nl. 

Klimaatverandering ligt aan de basis van zowel de 
droge als natte weersextremen, daar mogen we inmid-
dels wel van uitgaan. Uit onderzoek van bijvoorbeeld 
het KNMI blijkt dat deze extremen verder toe gaan 
nemen in de toekomst. Daar willen we op voorbereid 
zijn. Met behulp van het gebiedsproces, willen we 
komen tot een gebiedswaterplan met maatregelen 
om het watersysteem beter te laten werken voor alle 
functies in het gebied, zowel in droge als natte peri-
oden. Deze maatregelen gaan we de komende jaren 
ook uitvoeren. Hierdoor creëren we een bestendiger 
watersysteem en daarmee een duurzame toekomst 
voor het gebied.

Grondeigenaren en -gebruikers
Om tot een gedragen gebiedswaterplan te komen, is 
samenwerken met zo veel mogelijk grondeigenaren 
en -gebruikers op en rond de Oostermaet van groot 
belang. Om een start te maken met de inventarisatie 
van wat er speelt in het gebied, hebben we tot nu toe 
gesproken met grondeigenaren en -gebruikers die 5 
ha of meer in bezit of gebruik hebben. We willen ook 
graag in contact komen met grondeigenaren  en -ge-
bruikers die een kleiner areaal in eigendom hebben, 
omdat wij verwachten dat ook daar kansen en moge-
lijkheden liggen om water beter te managen. Samen-
werking met alle grondeigenaren en -gebruikers is van 
groot belang, omdat effecten van mogelijke maatrege-
len niet stoppen bij een eigendomsgrens en we het ge-
bied als geheel moeten bekijken om tot een goed plan 
te komen. Daarnaast willen we wensen en initiatieven 
in beeld brengen om deze, waar mogelijk, met elkaar 
te verbinden. De uitvoeringsmaatregelen worden per 
perceel samen met de betrokken partijen bepaald. 
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Holterweg 136
7434 PB Lettele
Tel. 06 - 30 21 27 36

info@ervedepoll.nl
www.ervedepoll.nl

Schoonheid is balans tussen innerlijk en uiterlijk

Bathmenseweg 18, 7434 Pv lettele         0570 - 551 271

reserveren@bras-koer.nl               www.bras-koer.nl

braskoer_ BrasKoerLettele
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Neem contact op voor een vrijblijvende offerte
www.solarlettele.nl     06 -130 22 850     info@solarlettele.nl

Zonnepanelen
Infrarood verwarming

Warmtepompen
Wallbox opladers

Het adres voor:
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Karmse 2022
HET SECL-BESTUUR – We hebben er drie jaar op moeten wachten, 
want helaas mocht ook het Lettels Najaarsfeest in November 2021 
niet doorgaan. Maar nu leek niets ons meer in de weg te staan! 
Met bijna een heel nieuw bestuur én een vernieuwd programma, 
hadden wij er onwijs veel zin in om een fantastische kermis te 
organiseren! 

Het mannenkoor Roalter Jong’s zorgde voor een swingende start 
op de 50+ middag en aansluitend konden de kleintjes uit hun dak 
met de kinderdisco! Ook konden de kinderen zich laten schminken 
en konden ze een ballonfiguur krijgen van de ballonnenclown. 
Dan iets nieuws op de vrijdagavond: de optocht! In totaal deden er 
zes grote wagens, drie kleine wagens en drie loopgroepen mee. Na 
de optocht was het tijd voor de officiële opening. In een volge-
stroomde tent werd Betsie Leerkes uitgeroepen tot Lettelenaar 
van het Jaar en werden de Gelukszoekers winnaar van de optocht. 
De Perfect Showband sloot de avond af. 

Op zaterdagochtend kon de Lettelse jeugd zich uitleven met de 
trekkerrace en de kinderspelen. ’s Middags startte de vernieuwde 
zeskamp, met speellocaties door het hele dorp. De deelnemers 
werden door supporters gevolgd van het Kerkplein naar de 
Bosrand, via de Korenkamp en het trainingsveld terug naar het 
kermisterrein. Team 3HBO had onderweg de meeste muntjes ver-
zameld. In een bomvolle, warme tent begonnen 78 teams op zater-
dagavond aan de pubquiz. Na een spannende strijd was het weer 
Betsie Leerkes die met haar team Harmelinksbuurtbankje 1 met 
de overwinning aan de haal ging. Jackfire startte met veel energie 
de live muziek en Rhandy Bishop sloot de sfeervolle avond af.

Na de mis op zondagochtend konden 140 Lettelenaren genieten 
van een heerlijke brunch. De traditionele stoelendans had dit jaar 
ook een nieuw spelelement: de toeter! Iedere keer wanneer er op 
de toeter geblazen werd, veranderde de looprichting. Jeroen Dag-
genvoorde en Janneke van der Tol hadden dit het best in de gaten 
en werden de winnaars van de stoelendans.
Zondagmiddag stroomde het kermisterrein vol met maar liefst 
280 deelnemers voor het vogelschieten. Fiona te Riele werd 
Schutterskoningin van 2022. Nadat haar overwinning was gevierd 
speelden De Esperando’s en zanger Orlando de middag en avond 
vol.

Wij willen alle vrijwilligers en sponsoren bedanken die dit feest 
mogelijk hebben gemaakt. Wij kijken terug op een fantastische 
kermis, maar staan altijd open voor nieuwe ideeën. 
Laat het ons weten via info@secl.nl. 
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VV Lettele heeft een nieuwe trainer. Aan het eind van het vorig seizoen heeft VVL 

hartelijk afscheid genomen van Jan Willem van Schooten. VVL kan terugkijken op 

een paar mooie seizoenen onder zijn leiding. Het was tijd voor vernieuwing. Deze zomer 

heeft VVL een nieuwe trainer gevonden in Helwich Machielsen. Gerard Huis in ’t Veld 

spreekt met hem.

Even voorstellen…

als hoofdtrainer bij Dames 1 van De Zweef nadat 
hun trainer was overleden. Met de dames heb ik 
het plezier weer teruggevonden. We zijn kampi-
oen geworden waarbij ook veel emotie loskwam. 
Ik had echter vooraf al aangegeven dat ik alleen 
het lopende jaar zou afmaken en daarna de han-
den weer vrij wilde hebben. Zo geschiedde.’
‘Toen kwam Lettele (onverwacht) in beeld. Het 
triggerde mij dat in de vacaturetekst werd be-
noemd dat de voorkeur ging naar een jongere trai-
ner en ik besloot te reageren. Ik meen letterlijk 
geantwoord te hebben met de woorden “Indien 
mijn leeftijd (56) geen bezwaar is, zou ik graag 
met jullie in gesprek komen.” Een week later zat 
ik aan tafel met een delegatie van bestuur, tech-
nische groep en de aanvoerder van het team. Dit 
gesprek verliep zo goed dat we diezelfde week nog 
een mondelinge overeenkomst hadden.’

Je bent nu sinds de zomer trainer/coach van het 
vlaggenschip van de voetbalvereniging. Hoe be-
valt het je en waarom? Is het anders dan je had 
verwacht? 
‘Tot nu toe bevalt het prima en gaat alles naar 
verwachting. Ik wist wat ik zou aantreffen en hoe 
een en ander georganiseerd is bij VV Lettele. Dat 
is wel anders dan ik gewend ben overigens. Het is 
voor mij nieuw dat ik zowel training geef aan VVL1 
en (een deel van) VVL2. De groep is hierdoor soms 
erg groot wat niet ten goede komt aan de kwaliteit 
van de trainingen. Hier zullen we met elkaar nog 
een goede weg in moeten vinden.’

Wie is Helwich Machielsen? Wil je jezelf even 
voorstellen? 
‘Ik ben 56 jaar, getrouwd (32 jaar) met Erwina en 
samen hebben we twee dochters, Sharon en Lynn. 
Ze wonen beide niet meer thuis. We wonen in het 
mooie Nijverdal in ons droompaleisje dat we voor 
een groot deel zelf gecreëerd hebben. Onze hond 
Joy (schapendoes) maakt het gezin compleet 
en binnenkort komt er nog een doesje bij. In het 
dagelijks leven ben ik Teammanager bij drinkwa-
terbedrijf Vitens waar ik ook al meer dan 20 jaar 
werkzaam ben. 
Mijn voetbalverleden ligt bij De Zweef in Nijver-
dal. Ik ben al meer dan vijftig jaar lid en heb de 
gehele jeugdopleiding hier doorlopen en in alle 
selectieteams gespeeld. Ook heb ik ruim tien jaar 
in de 1e selectie gespeeld op 1e klasse en hoofd-
klasseniveau. Met name de derby’s tegen Rohda 
Raalte en Stevo waren altijd bijzonder alsook het 
feit dat je tegenstanders trof met ex-internatio-
nals (Frans Thijssen en Jantje Peters).’

Waarom wilde je eigenlijk trainer worden in het 
kleine Lettele? 
‘Ik was op vakantie in Italië toen ik het bericht van 
Lettele las op Twitter. Tijdens en na de coronape-
riode was ik even klaar met het trainen/coachen 
van een voetbalteam. Twee jaar achtereen veel 
tijd en energie gestoken in ontwikkeling van het 
team waarbij er echt leuke resultaten werden be-
haald maar geen beloning doordat de competitie 
werd stopgezet. Afgelopen jaar ben ik ingestapt 

DOOR GERARD HUIS 

IN ’T VELD

Helwich Machielsen,
nieuwe hoofdtrainer VVL
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Kun je iets vertellen over jouw voetbalvisie? Hoe 
vind je dat er gevoetbald moet worden? Kun je dat 
de jongens uit Lettele bijbrengen? Hoe lastig is 
dat? Of is het een makkie? 
‘Om met het laatste te beginnen, het is nooit een 
makkie. Extra uitdaging is dat er vijf spelers zijn 
gestopt of lager zijn gaan spelen. Dat betekent dat 
het hele team opnieuw moet worden opgebouwd. 
Het liefst speel ik verzorgd opbouwend voetbal 
maar dat wil denk ik iedereen wel. Het gaat erom 
wat voor kwaliteit de spelers hebben en welke 
speelwijze daar het beste bij past. Dat zijn we nog 
aan het uitvogelen. Dit wil ik nadrukkelijk samen 
met de spelersgroep en begeleidingsteam doen. 
Het moet iets zijn wat breed gedragen wordt, dan 
is de kans op succes het grootst.’ 

Je hebt nu een maandje rond kunnen kijken in 
het dorp, al best veel mensen ontmoet, gebruik-
gemaakt van onze prachtige accommodatie. Hoe 
kijk je als relatieve buitenstaander naar het dorp? 
Je mag ook minder positieve dingen noemen… 
‘Eigenlijk ben ik alleen nog maar op de accom-
modatie geweest. En zoals je zegt, dat is prima 
in orde. Een goed trainingsveld (alleen nog ff die 
lijnen erop) en een multifunctioneel buurthuis 
met goede ruimtes, mooie kleedruimtes, een ei-
gen verzorgingsruimte (fysio) en als klap op de 
vuurpijl ook nog een fitnessruimte waar menig 
top-amateurclub jaloers op is. Maar misschien 
nog belangrijker, de mensen. Iedereen is heel be-
hulpzaam en vriendelijk.’

Je bent manager bij Vitens. Een steeds belangrij-
ker wordende voorziening gezien de droogte. Wat 
doe je precies? En wat neem je ervan mee naar je 
trainersvak? 
‘Ik ben Teammanager Bedrijfsvoering bij Vitens. 
Ik mag leiding geven aan een groep specialisten 
die dagelijks bezig zijn met het winnen, zuiveren 
en verdelen van drinkwater. Mijn team werkt 
door het hele Vitens verzorgingsgebied. Dat bete-
kent dat ik even zo vaak in Friesland, Overijssel, 
Gelderland, 
Flevoland en Utrecht te vinden ben. In mijn func-
tie is het belangrijk dat ik mijn mensen goed be-
geleid. Dat doe ik door ze te coachen, te helpen bij 
hun ontwikkeling en samen met hen zorg ervoor 
te zorgen dat het werk aantrekkelijk en leuk blijft. 
Zie daar de overeenkomsten met een voetbal-
team. Daarnaast zit ik natuurlijk ook in het Ma-
nagement Team. Daar kijken we meer naar tacti-
sche en strategische issues en zoeken we dus ook 
naar oplossingen voor de droogte in veel van onze 
voorzieningsgebieden.’
 
Helwich, wat is nog niet gevraagd en wil je toch 
nog even kwijt…?
‘Er zal best nog heel veel niet gevraagd zijn, dat 
laat ik maar open. Als je me een keer treft en je 
hebt een brandende vraag, schiet me dan maar 
aan!’ 

Voorzitter Gerard Huis in ’t Veld en trainer Helwich Machielsen ondertekenen het contract.



14 •  • NUMMER 4 • SEPTEMBER 2022

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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Beste Lettelenaren, Fruitcorso
in Tiel

Vrijwilligerswerk doe je nooit alleen!

Gezellige middag, met mannenkoor 
de Vlak voor de zomervakantie werd 
bekend dat het voorlopig besluit van 
de gemeente om nieuw te bouwen bij 
De Spil is omgezet naar een definitief 
besluit. Dat was eerder dan verwacht 
en betekent concreet dat de gemeen-
teraad extra budget beschikbaar stelt 
voor een kunstgrasveld en de aan-
stelling van een projectleider zodat 
ons nieuwe gebouw gerealiseerd kan 
worden bij De Spil. Een mooie ontwik-
keling! 

Nu het locatiebesluit genomen is, volgt 
een gemeentelijke bestemmingsplan-
procedure en onderzoek naar bijvoor-
beeld milieu- en natuuraspecten op 
en rondom het terrein bij De Spil. In 

augustus spraken we hierover met de 
gemeente, kinderopvang Dreamzzz, 
De Spil en VV Lettele. Deze onderzoe-
ken worden binnenkort opgestart. De 
komende periode gaan we verder ver-
kennen hoe we de Spil, de sporthal en 
de school met elkaar kunnen verbin-
den om een grotere maatschappelijke 
meerwaarde te creëren van het samen 
zijn op één plek. 
Via De Letter blijven we u informeren 
over onze stappen om te komen tot een 
nieuw schoolgebouw.

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

Op zaterdag 17 september 2022 vertrekt 
de bus vanaf het kerkplein in Lettele 
om 09.00 uur richting het fruitcorso in 
Tiel. Voor tribuneplaats en eten onder-
weg wordt gezorgd. Wilt u graag mee 
dan kunt u zich opgeven door € 40,00 
over te maken op de rekening van KBO 
Lettele via de bank NL04 RABO 0146 29 
17 94. Dan weet penningmeester Henk 
Haverkamp dat u meegaat. Vergeet niet 
uw adres erbij te zetten. Wij kunnen u 
ophalen (bel Anneke: (0570) 551 376). 
Voor rolstoelgebruikers is er een lift in 
de bus aanwezig. 

Wij zijn allemaal pasgeleden enorm in 
het zonnetje gezet. Bijna iedereen zal wel 
weten dat het gaat om de mooie titel Lette-
lenaar van het jaar (Bestie, augustus) of een 
lintje (Gerard, Frits, Dinie en Anne Marie, 
april). Het is heel bijzonder om te ervaren 
dat je door de Lettelse gemeenschap zo 
gewaardeerd wordt. Daarom beginnen we 
met een hartelijk dank je wel aan iedereen 
die ons genomineerd heeft. Dit voelt echt 
heel goed en warm en we zijn dankbaar 
voor dit moment.  

Wij komen samen tot dezelfde conclu-
sie: het voelt ook heel vreemd. Ineens in 
de spotlights staan, iedereen heeft de 

aandacht op jou gericht. Het past eigenlijk 
niet zo bij ons, want wij willen ons niet 
onderscheiden van de rest! Want vrijwil-
ligerswerk doe je nooit alleen. Het is een 
groot netwerk waarin we verbonden zijn. 
Vrijwilligerswerk kost tijd, maar het geeft 
ook zoveel voldoening! Een onderscheiding 
is daarom iets voor anderen, iets waar 
je in het geheim aan meewerkt. En als 
het moment daar is, dan zeg je ‘het is je 
gegund’.  En nu ineens kwam dit op ons af. 
Heel bijzonder en inmiddels zijn we er ook 
wel trots op.

Maar die trots houden we natuurlijk 
binnen de perken! Want het allerbelang-

rijkste waar wij het over eens zijn is dat je 
vrijwilligers werk echt nóóit alleen doet. 
Vrijwilligerswerk doen we samen! Wij 
zijn een radertje in een groot geheel van 
mensen die allemaal iets doen om ons dorp 
leefbaar te houden. En alle inzet, hoe groot 
of klein ook telt mee! Eigenlijk zouden 
alle vrijwilligers samen een keer een lintje 
moeten krijgen of zou Lettele dorp van het 
jaar moeten worden. 

Wij doen ons vrijwilligerswerk met heel 
veel plezier. En we kunnen het doen, we 
willen het doen en we weten dat we het sa-
men met heel veel anderen doen, met jullie. 
En dat is het allerbeste gevoel wat je maar 
hebben kunt: samen een klus klaren!
Dus … we zijn trots, we voelen ons gewaar-
deerd en we blijven het vrijwilligerswerk 
graag samen met jullie doen. 

Nogmaals dank en tot in Lettele!

Betsie Leerkes, Anne Marie van Oldeniel, 
Frits Ehren, Dinie Wagemans 
en Gerard Brinkhof

Bericht van MijnPlein Activiteit KBO 
Lettele en Zonnebloem
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Nieuwe bijeenkomsten woningbouw Lettele
Op 5 juli organiseerde de gemeente een bijeen-
komst in De Spil over nieuwe woningbouw aan 
de oostzijde van Lettele. Tijdens de drukbe-
zochte avond zijn woonwensen opgehaald bij 
jongeren en senioren. In een eerder traject heeft 
de gemeente in samenspraak met Plaatselijk 
Belang Lettele en betrokkenen uit het dorp een 
routekaart opgesteld. Daarin staat de behoefte 
aan woningbouw in Lettele. De routekaart 
vindt u op www.deventer.nl/lettele. Samen is 
de conclusie getrokken dat er woningen nodig 
zijn voor met name jongeren en senioren die 
graag in Lettele willen blijven wonen. Ook is 
er behoefte aan woningen voor doorstromers. 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
De op 5 juli opgehaalde woonwensen 
verwerkt de gemeente in het woningbouw-
programma. Om zo veel mogelijk voor de 
lokale bewoners te kunnen bouwen, wil 
de gemeente een deel van de bouwlocatie 
uitgeven in Collectief Particulier Opdracht-
geverschap (CPO). Tijdens de bijeenkomst 
bleek dat bewoners hierover nog veel vragen 
hebben. Daarom organiseert de gemeente 
in het najaar een bijeenkomst die volledig in 
het teken staat van CPO. 
Planvorming

In september verwacht de gemeente een 
aantal technische onderzoeken af te ronden, 
waarna hopelijk gestart kan worden met 
de planvorming voor de woningbouw. Ook 
daarvoor organiseert de gemeente in het 
najaar een bijeenkomst, als vervolg op 5 
juli. Op www.deventer.nl/lettele vindt u de 
presentatie en het verslag van de bijeen-
komst op 5 juli en veelgestelde vragen en 
antwoorden. Uitnodigingen voor de vervolg-
bijeenkomsten volgen via het netwerk van 
Plaatselijk Belang Lettele.

Beste Lettelenaren,
Na een lange zomervakantie pakken we de 
draad weer op. Tijd om ons voor te bereiden 
op een nieuw seizoen, waarin ons rondom de 
woningbouw in Lettele veel te wachten staat 
(zie hieronder).
Ik maak gebruik van deze plaats om iedereen 
op te roepen om mee te doen aan de Rabo 
ClubSupport en de deelnemende verenigin-

gen uit Lettele en Okkenbroek te onder-
steunen: breng uw stem uit. Dat kan van 5 
t/m 27 september via rabo-clubsupport.nl 
(even doorklikken op ‘lees meer over Rabo 
ClubSupport’).

Martin Obdeijn,
Voorzitter Plaatselijk belang
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Actie Rabo Clubsupport   
Evenals voorgaande jaren doen ook nu 
weer tal van Lettelse (en Okkenbroekse) 
clubs en organisaties mee aan Rabo Club-
support, een actie van de Rabobank. Hoe 
meer stemmen je krijgt van de leden, des 
te  groter het bedrag dat je uit deze actie 
ontvangt.
Inmiddels hebben al 23 verenigingen uit 
Lettele en Okkenbroek zich aangemeld. 
Leden van de Rabobank kunnen vervol-
gens stemmen op hun voorkeur.

De Lettelse en Okkenbroekse clubs willen 
allemaal zo veel mogelijk stemmen krijgen 
voor het door hen opgegeven doel. Maar 
je mag maar een beperkt aantal stemmen 
geven als lid van de Rabobank. Daarom 
willen wij – in het belang van ons allemaal 
– meehelpen aan het vergroten van de pu-
bliciteit voor deze actie. Samen kunnen we 
ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen 
gaan stemmen op Lettelse en Okkenbroek-
se activiteiten!

Hoe? 
Ga naar Rabo Clubsupport. Klik op 
‘Overzicht Clubs’ en selecteer jouw regio 
(Salland). Filteren aanklikken. Zet een 
vinkje voor Lettele en Okkenbroek. Vervol-
gens krijg je de resultaten. Mogelijk kan de 
stempagina er bij de start van de actie iets 
anders uitzien. 

 Begraafplaats Okkenbroek
 Doel: Een nieuwe bekleding rond  de draagbaar. 

 Buurtvereniging Oude Molen
 Doel: Continueren Pinksterkermis en 
 organiseren extra activiteiten.

 GeredGereedschap Deventer
 Doel: Huur- en (gestegen) energiekosten 
 voor de werkplaats.

 Handbalvereniging Lettele
 Doel: Aanschaf materialen voor het te realiseren 
 beachvolleybalveld.

 Jongeren Organisatie Lettele (JOL)
 Zorgen voor verbinding tussen de Lettelese jeugd 
 door het organiseren van verschillende activiteiten.

 KBO Lettele
 Doel: ouderen wegwijs maken in de digitale wereld.

 Kulturhus de Spil
 Doel: Aanleg goede wifi in Kulturhus de Spil om zo ook  
 digitaal goed voorbereid te zijn op de toekomst.

 Lettels Activiteiten Bureau (LAB)
 Doel: Iedereen in Lettele faciliteren bij het organiseren van  
 activiteiten door advies en administratieve ondersteuning.

 More Music Orkest
 Doel: Instrumenten en leermiddelen aanschaffen en   
 muzieklessen verzorgen voor de jeugd. Muziek maakt slim!

 Ons Genoegen Lettele
 Doel: Onderhoud hok bij de dierenweide, de picknickplaats  
 bij de Dierenweide onderhouden.

 Ontmoeten in eigen dorp Lettele
Doel: aanschaf van nieuwe spel- en beweegmaterialen.

Plaatselijk Belang Lettele (PB)
Doel: Ter verfraaiing van het dorp wil PB vrolijke 
bloembakken aan de lantaarnpalen maken.

SECL
Doel: Bijdragen aan de duurzaamheid door te investe-
ren in een duurzame afvalbakken en deze zichtbaar in 
te zetten op het terrein en in de tent. 

Snel en Sportief
Doel:  Aanschaf van materialen.

Stichting Dorpsarchief Lettele
Doel: presentatiemateriaal aanschaffen om zo nóg beter 
de geschiedenis van Lettele tentoon te kunnen stellen.

Stichting Zwembad Lettele
Doel: verduurzaming van het zwembad. 

TVL- Tennisvereniging
Doel: Onderzoek naar aanleg padelbanen.

Voetbalvereniging Lettele
Doel: Bekostigen activiteiten voor onze jeugd.

Volleybalvereniging Lettele
Doel: Aanschaf ballen voor het te realiseren beachvol-
leybalveld.

Zonnebloem afdeling Lettele-Okkenbroek
Doel: Huisbezoeken kunnen blijven doen, met een 
presentje.

IJsclub De Bosbaan
Doel: Schaatsplezier bieden aan de 
plaatselijke bevolking.
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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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Op de avond van 24 augustus 2022 zal Anja te Boekhorst een diepe zucht 

van verlichting geslaakt hebben. Het grote geheim mocht na ruim twee 

jaar eindelijk de wijde wereld in: Anja is de oogstkoningin van de 

Stöppelhaene 2022! 

miek (dagelijks verantwoordelijk voor kapsels en make-up 
van de koningin en de hofdames om 7 uur in de ochtend) 
wist haar vader van haar uitverkiezing. Anja: ‘Hij was erg 
trots dat ik oogstkoningin zou worden. Helaas is hij eind 
augustus 2020 overleden, midden in het weekend dat de 
Stöppelhaene oorspronkelijk zou hebben plaatsgevon-
den. Gelukkig had ik het hem al verteld. 
Bij de voor de promotiedoeleinden gemaakte fotosessie 
kwam ik erachter dat mijn neef Frank van Rossum uit 
Nieuw Heeten de Sallandse boer van dit jaar is. Mijn vader 
en zijn moeder waren broer en zus en zijn beiden overle-
den in de coronatijd. Het was heel bijzonder dat we samen 
onze rol mochten spelen bij de Stöppelhaene!’

Toen ik Anja sprak (in verband met de deadline een tijd-
je vóór de 24ste), kon ze nog niet vertellen hoe fantas-
tisch het geweest was. Maar wel hoe ze ernaar uitkeek. 
En vooral hoe opgelucht ze zou zijn als het eindelijk de 
24ste was en ze het iedereen kon laten weten. Niet ver-
tellen wat haar bezighoudt, is voor Anja een uitdaging. 
Oogstkoningin word je niet zomaar. Allereerst moet 
je door iemand worden voorgedragen, daarna volgt 
er een sollicitatiegesprek. Als je dan de uitverkorene 
bent geworden is het niet de bedoeling dat je familie en 
vrienden trots gaat vertellen over je nieuwe baan. Nee, 
je moet het maanden geheimhouden tot de openings-
avond van de Stöppelhaene. Pas dan wordt de identi-
teit van de oogstkoningin officieel bekendgemaakt. In 
het geval van Anja duurde deze geheimzinnigheid niet 
slechts een paar maanden maar, in verband met coro-
na, ruim twee jaar en dat viel haar bepaald niet mee. De 
officiële jurk hing al die tijd al klaar, de twee hofdames 
waren geselecteerd, maar in 2020 en 2021 ging het feest 
niet door. De hofdames bleken niet meer beschikbaar, 
dus werden er nieuwe benaderd. Anja zocht binnen 
haar eigen netwerk en het zijn collega Loïs Hazelhekke 
en onze eigen Lettelse Louette ten Have geworden.

Als vanouds
Dit jaar werd het oogstfeest georganiseerd als vanouds 
en dat betekent voor Anja en haar hofdames een druk 
programma. De Stöppelhaene wordt ceremonieel ge-
leid door de oogstkoningin. Zij is het visitekaartje van 
het feest, ontvangt eregasten, opent veel evenementen, 
is zo goed als overal even aanwezig, reikt prijzen uit, 
enzovoort. Daarnaast bezoekt zij verzorgings- en ver-
pleeghuizen in Raalte en in de buurtdorpen. Kortom, 
een drukke functie van woensdagavond tot en met zon-
dagavond. 

Vader
Was er dan helemaal niemand op de hoogte van Anja’s 
geheim? Zeker wel, naast man Mark en kapster Anne-

DOOR JEANNET TIBBEN

Lettelse Anja koningin 
van Stöppelhaene

Anja te Boekhorst met haar hofdames Louette ten Have 
en Lois Hazelhekke.
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Wie begin deze zomer langs de korenmolen in Oude Molen reed, kan het niet 

ontgaan zijn. De rieten kap van de molen was verdwenen en de wieken ver-

wijderd. Onthoofd kun je zeggen. Wat is er aan de hand en gaat het wel goed 

met de lokale meelproductie? Ik vraag het molenaar Tonnie Moes. 

Molenaar Tonnie Moes brengt molen tot bloei

werkt, is hij in 1990 hier in Oude Molen begonnen. 
‘Er was niets. Alleen opslag en er werd machinaal 
veevoeder gemalen. De molen had zo’n 40 jaar niet 
meer gemalen op wind. Daar ben ik mee begonnen 
en dat was best uniek. Je moet een vakidioot zijn en 
er zelf in geloven. Niemand had er vertrouwen in. 
‘Daar kun je de kost niet mee verdienen’ werd toen 
gezegd. Nu hoor je niemand meer.’ 

Expert molensteenslijper
Tonnie Moes, nu 32 jaar het gezicht van de windko-
renmolen De Leeuw, en in de loop van jaren is de mo-
len een begrip geworden in de regio. ‘Ik heb de hele 
molen ingericht en een bakkerij gebouwd. De molen 
is eigendom van de stichting. Zelf heb ik geïnves-
teerd in de techniek van de molen, in de winkel en 
de bakkerij.’ Tonnie is vooral specialist in het tech-
nische werk. Onderhoud van aandrijvingen en mo-
toren in zijn eigen molen doet hij zelf. Ook maakt hij 
molenonderdelen voor andere molens. Hij zorgt niet 
alleen voor het onderhoud van de molen in Dijker-
hoek en Wijhe, maar staat hij ook collega-molenaars 
in België en Duitsland bij met zijn kennis en kunde. 
‘Mijn specialiteit is molenstenen scherp maken. Dat 
is wel een vak apart. Je moet een vaste hand hebben 
en routine opbouwen. De staat van de molenstenen 
is heel belangrijk. Goede stenen bepalen de kwaliteit 
van het meel. Dat betekent één keer per jaar stenen 
scherpen om ca. 100 ton meel goed te kunnen malen. 
De meeste mensen hebben geen idee wat je allemaal 
moet doen als molenaar. Er is geen school, wel een 
cursus om eraan te proeven. Je moet vooral de kans 
krijgen om het in de praktijk te leren.’ 

‘De kap was toe aan een renovatie. De sporen onder 
de kap zijn vervangen, het riet is vernieuwd en er is 
een stalen roe tussen twee wieken uit 1965 vervan-
gen. Ook is er veel schilderwerk verricht. Regelmatig 
is er onderhoudswerk nodig aan de molen. Het zijn 
steeds andere delen van de molen die opgeknapt 
worden,’ zegt Tonnie Moes, de molenaar van wind-
korenmolen De Leeuw in Oude Molen. Inmiddels 
staat de windkorenmolen De Leeuw er weer puik bij 
en kan Tonnie naast elektrisch malen ook de wind 
het werk weer laten doen. 

Leren in de praktijk
Molenaar is een vak apart, dat word je niet zomaar. 
Tonnie is zijn loopbaan begonnen als hulpje van de 
molenaar in Radewijk bij Balkbrug. ‘Ik was 14 toen 
ik daar ging helpen, als hobby. Ik was eigenlijk ma-
chinebankwerker, maar toen in 1983 de zoon van 
de molenaar in Radewijk verongelukte, werd ik ge-
vraagd in dienst te komen. Daar heb ik in de praktijk 
het vak geleerd. En dat gaat niet vanzelf. Je moet er 
echt honderd procent voor gaan. Na mijn werk ging 
ik vaak op de motor naar Groningen om daar molen-
stenen te scherpen. Dan kwam ik midden in de nacht 
thuis, maar de volgende morgen was ik weer paraat. 
Je moet er alles voor over hebben.’ Nadat Tonnie een 
aantal jaren bij de molenmakerij in Lochem had ge-

DOOR: YVONNE HAAXMAN

Meel van windkorenmolen 
De Leeuw begrip in de regio 

‘Je moet er echt honderd 
procent voor gaan.’ 
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Nieuwe bakker
De bakkerij bij de molen heeft een aantal wisselin-
gen meegemaakt. Omdat de vorige bakker is ver-
trokken, verkoopt de winkel geen brood meer. In-
middels heeft zich een nieuwe bakker aangediend. 
‘In de winkel vertelde ik dat er geen brood meer was, 
omdat de bakker was vertrokken. De klant die in de 
winkel stond, liep naar buiten en kwam even later 
terug met de mededeling: “Dat wil ik wel doen!” Ze 
bleek de bakkersopleiding te hebben gevolgd en 
graag als bakker aan de slag te willen. Josine Lande-
weerd is inmiddels begonnen als nieuwe bakker en 
nu is er weer desem- en speltbrood te koop,’ vertelt 
Tonnie opgelucht.  

Graantekort en klimaatverandering
Ook molen De Leeuw heeft last van de huidige we-
reldproblemen. Door lokale grondstoffen te gebrui-
ken heeft het graantekort in de wereld gelukkig min-
der invloed op de productie van meel in Oude Molen. 
Het graan komt uit Ruurlo en Laren en spelt uit Lim-
burg. Volgens Tonnie is graan nu wel twee keer zo 
duur. ‘Wij hebben nog nooit een tekort gehad, maar 
we merken wel dat de prijzen voor brandstof, pre-
mixen, rozijnen, en dergelijke een stuk hoger zijn.’ 
In zijn loopbaan heeft de molenspecialist wel het 
klimaat zien veranderen. ‘Tegenwoordig waait het 
vaker veel harder of het is windstil. Stabiele oosten-
wind in de winter is het meest geschikt om mooi te 
kunnen malen. Dat komt steeds minder voor.’ 

Toekomst
Zo geleidelijk aan wil Tonnie zijn vakmanschap 
overdragen aan zijn stiefzoon John Vane. John hielp 
altijd al veel en heeft er lol in. Hij heeft de bakkers-
opleiding gevolgd en de cursus molenaar. ‘Ik stuur 
hem vaak naar andere molens om te leren. Hij werkt 
nu steeds meer bij mij. Ik hoop van harte dat hij een 
mooi bestaan kan opbouwen en dat de toekomst 
van de molen is gegarandeerd. Zelf hou ik me bezig 
met onderhoud en reparaties. Verder ben ik een mu-

seum van technische molenonderdelen en -motoren 
aan het opzetten. Ik verveel me niet, maar ik wil ook 
meer op vakantie gaan, want dat is er nooit veel van 
gekomen.’ 

‘Molenstenen scherp 
maken is een specialiteit.’

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.

Molenaar Tonnie Moes en stiefzoon Johan Vane.
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Op vrijdag 7 oktober is er een voor-
leeslunch in de Huskamer van De Spil. Om 
10.15 uur bent van harte welkom  voor een 
kopje koffie/thee met koek. Daarna zal 
onze plaatsgenoot Paulien Bos-Elders het 
verhaal voorlezen, dit wordt ook landelijk 
gedaan en door de bibliotheken georgani-

seerd. We hopen dat u blijft om te genieten 
van een lunch, verzorgd door de mensen 
van samen eten. Om 12.30 uur sluiten we 
deze voorleeslunch. 
Wij vragen een bijdrage van € 7,00
Opgave mag bij Diny Meijerink (0612) 644 
518 of via mail  dinymeijerink@kpnmail.nl.

Zondag 4 september hebben we met z’n 
allen het zwembadseizoen afgesloten. 
We kunnen terugkijken op een geslaagd 
jaar met weer veel zwemdiploma’s en vele 
middagen en avonden waarop ouders en 
kinderen verkoeling en plezier konden 
opzoeken in ons bad. We willen Wilma, 
Kristel, Jeroen en Anne bedanken voor de 
fijne zwemlessen en al onze vrijwilligers 
voor hun inzet dit jaar, aan en rondom het 
zwembad. Met alle vrijwilligers sluiten we 
het seizoen nog af met een gezellige borrel.

Na jaren tomeloze inzet nemen Frederik 
Somsen en Peter Groot Koerkamp afscheid 
van het zwembadbestuur. Peters taak 
(beheer) wordt overgenomen door Peter 
Daggenvoorde en Frederiks taak (financi-
en) wordt overgenomen door Albert Knol. 
Albert is een relatief nieuw gezicht in het 
dorp. Hieronder stelt hij zich even voor.

‘In 2020 zijn Marly Jacobs en ik, Albert 
Knol, aan de Oerdijk in Lettele komen wo-
nen, zo’n beetje midden in de Coronatijd. 
Hiervoor woonden wij in Amersfoort. Onze 
drie kinderen studeren en wonen op ka-
mers. Het verbouwen van ons huis aan de 
Oerdijk duurt wat langer dan we verwacht 
hadden, maar het is toch wel leuk om ook 
wat andere zaken op te pakken. 
Het is wel bijzonder dat Lettele een zwem-
bad heeft. Om dat te behouden zijn natuur-
lijk vrijwilligers nodig. Het leek mij leuk om 
aan het zwembad bij te dragen en vanuit 
mijn werk en eerdere bestuursfuncties heb 
ik wel enige ervaring met financiën. 
De kennismaking met de andere bestuurs-
leden beviel goed en nu neem ik de pen-
ningmeesterrol over van Frederik Somsen. 
Dank aan Frederik voor het inwerken, 
ik ga mijn best doen!’

Vanaf maandagmiddag 12 september 
en vanaf dinsdagavond 20 september is 
iedereen welkom die van breien, haken, 
quilten, punniken of borduren houdt in 
de Huskamer van Kulturhus De Spil voor 
het Handwerkcafé. Samen gaan we aan de 
slag met ons eigen project en onze eigen 
materialen. 
 
We inspireren elkaar, leren nieuwe technie-
ken en helpen elkaar bij problemen.
Breien en handwerken is weer helemaal in 
en niet ouderwets en saai, maar gezellig en 
modern. Veel jonge mensen gaan weer of 

willen leren breien of haken en veel oude-
ren vinden het nog steeds leuk.
Maak je eigen kledingstuk, accessoire of 
een gehaakte poef, daarbij komt dat het 
heerlijk ontspannend is, maar het gaat 
vooral om de gezelligheid en samen bezig 
zijn. Het breicafé is dus geschikt voor 
aankomende, beginnende en volleerde 
handwerkers en het heeft een hoog sociaal 
gehalte: bakkie koffie, een praatje en on-
dertussen de breipennen laten tikken. Aan- 
en afmelden niet nodig, kom ook gewoon 
gezellig langs!

De toegang is gratis, consumptie verplicht 
en voor eigen rekening.
Maandagmiddag van 13:30 tot 15:30 uur 
(Diny Meijerink en Thilly de Waal 
coördineren)
Dinsdagavond van 19:30 tot 21:30 uur 
(An van der Ploeg coördineert) 

Uit de opslag van de fitness van Kulturhus De 
Spil komen 10 gebruikte spinningfietsen.
Ze worden verkocht voor € 15,- per stuk. Als 
er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare 
fietsen, wordt er geloot. Aanmelden bij: René 
Oosterwijk, mail: lam.oosterwijk@gmail.com

Voorleeslunch

Bestuurssamenstelling

Zwembadnieuws

Handwerkcafé

Te koop: 
Gebruikte 
Spinningfiets
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Ons laatste najaarsconcert 
was in 2019, op 16 november in 
Okkenbroek. Met veel publiek en 
mooie muziek maar veel te lang 
geleden. Uiteraard hebben we 
niet stilgezeten en zijn helemaal 
klaar voor ons eerste post-co-
rona-najaarsconcert. We zijn er 
weer en we laten op 5 november 
graag horen welke fantastische 

muziek we de afgelopen twee 
jaren hebben ingestudeerd! 
Komt allen op 5 november om 
20.00 uur. Het is nog niet bekend 
waar we zullen optreden. Let op 
vermelding op Lettele.nl

Onze jeugdband 
Tijdens het Pater Jan Brinkhof- 
concert op 5 juni jl. trad onze 
jeugdband voor de eerste keer 
op de voorgrond. Een jonge, 
swingende jeugdband, die talent, 
kwaliteit en jeugdig enthousias-
me uitstraalt en aantrekkelijke, 
herkenbare film- en popmuziek 
wil spelen. Tijdens dit najaars-
concert zullen zij voor u meerde-
re nummers ten gehore brengen.
Het More Music Orkest speelt die 
avond zoals u van ons gewend 
bent vele bekende nummers en 

we zullen er alles aan doen om u 
die avond weg te laten dromen 
op prachtige herkenbare klanken 
van het orkest en onze zangeres 
Marleen Rodijk. Een onverge-
telijk muzikaal avontuur, zowel 
instrumentaal als vocaal, zodat 
je aan het eind van het concert 
zult zeggen: ‘Jazeker, More Music 
is er weer, en hoe!’

Kerstconcert 2022
Noteer ook vast vrijdag 9 de-
cember in uw agenda. Die avond 
kunt u luisteren naar prachtige 
kerstmuziek tijdens ons kerst-
concert in de Sint Nicolaaskerk 
in Lettele.

Voor meer informatie: Willem 
Poterman (0612) 035 376.

Aan de Spanjaardsdijk is de 
werkplaats van Gered Gereed-
schap Deventer gevestigd. Hier 
knappen 28 vrijwilligers oud 
gereedschap op voor ontwikke-
lingslanden.
2022 is voor ons een bijzonder 
jaar. Dit is namelijk het jaar 
waarin het 40 jaar geleden is 
dat Gered Gereedschap werd 
opgericht. Wat begon als een 
kleinschalig initiatief, met een 
kleine werkplaats in Amsterdam, 
die functioneerde als verzend-
plaats van een aantal kistjes ge-
reedschap, is uitgegroeid tot een 
organisatie met 26 werkplaatsen, 

450 inzamelpunten en 500 
vrijwilligers, die per jaar gemid-
deld 100.000 stuks gereedschap 
opknappen en verschepen.
Dit succes bouwen we steeds ver-
der uit, want Gered Gereedschap 
ondersteunt nu vakmanschap 
in volle breedte. Dit betekent in 
praktijk, dat we nog meer inzet-
ten op voor iedereen bereikbaar 
kwalitatief goed vakonderwijs. 
Wij zorgen ervoor dat leerlingen 
na hun vakopleiding aan de slag 
kunnen en wij stimuleren onder-
nemerschap.
Er zijn dit jaar meerdere volle 
containers met gereedschap 

naar Oeganda, Tanzania, Gambia 
en Senegal vertrokken. Die 
gereedschappen zullen gebruikt 
worden voor het verder pro-
fessionaliseren van metaal- en 
houtbewerking.

Collecte
In 40 jaar tijd heeft Gered 
Gereedschap veel bereikt, mede 
dankzij uw steun. Daarom willen 
wij – de vrijwilligers – gaan 
collecteren van 24 t/m 29 oktober 
2022. Wij waarderen het als u een 
bijdrage wilt leveren om dit goe-
de werk voort te kunnen zetten, 
want er is natuurlijk geld nodig 

voor de huur van werkplaat-
sen, aanschaf van machines, 
gereedschappen en materialen 
(schuurpapier, lak, verf, olie en 
smeermiddelen), waarmee de 
zeer vakbekwame vrijwilligers 
aan het werk kunnen.

Meer informatie bij Ben Bouw-
meester (0610) 358 671. Zie ook 
de website geredgereedschap.nl/
deventer
Gered Gereedschap is een 
stichting met ANBI status; RSIN 
806289740. Schenkingen zijn 
fiscaal aftrekbaar. IBAN nummer 
NL04 RABO 0314923675

Najaarsconcert More Music Orkest

40 jaar gered gereedschap

Zondag 4 september hebben 
we met z’n allen het zwembad-
seizoen afgesloten. We kunnen 
terugkijken op een geslaagd 
jaar met weer veel zwemdi-
ploma’s en vele middagen en 
avonden waarop ouders en 
kinderen verkoeling en plezier 
konden opzoeken in ons bad. 
We willen Wilma, Kristel, 
Jeroen en Anne bedanken voor 
de fijne zwemlessen en al onze 
vrijwilligers voor hun inzet 
dit jaar, aan en rondom het 
zwembad. Met alle vrijwilligers 
sluiten we het seizoen nog af 
met een gezellige borrel.

Collectanten 
gezocht 
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Wij van De Letter willen Freddy en Anita hartelijk uitzwaaien na al die jaren 

waarin ze veel betekend hebben voor het dorp. Met een luisterend oor en op-

rechte belangstelling – en veel kopjes koffie en borrels – hebben ze de Lettele-

naren bijgestaan in lief en leed. Hoe dat ging? Dat vertelt Rikie Schutte-Leerkes.

Afscheid van de Koerkamp

de beginjaren heb ik veel voor de kinderen gezorgd. 
Jaren later kwamen Kjara en Olav, de kinderen van 
Freddy en Anita. Die waren bij mij en mijn man 
kind aan huis. Als Freddy en Anita het te druk had-
den, kwamen ze bij ons, of mijn man bracht ze met 
de auto naar de sport of een familiefeestje.’
‘Maar niet alleen de kinderen waren mijn zorg. Ik 
heb heel hard meegewerkt achter de schermen 
van het café en restaurant. Soms waren er wel drie 
bruiloften in een week. Dat was stevig aanpoten, 
’s avonds opruimen om de volgende dag alles weer 
klaar te zetten. Daarnaast natuurlijk helpen bij de 
voorbereiding van het eten. In de tijd van het klei-
ne café, was er boven een pension. Dat werd vooral 
gebruikt door werkvolk dat bijvoorbeeld bij de ruil-
verkaveling de Leide groef, of meewerkte aan de 
aanleg van de A1. De mannen bleven van maandag 
tot vrijdag, en dat betekende laat naar bed (natuur-
lijk werd er ’s avonds nog een glaasje gedronken) en 
vroeg weer op voor het ontbijt.’

‘Ik ben dankbaar voor mijn jaren bij De koerkamp. 
Ik heb het er heel goed gehad. De laatste jaren is er 
veel veranderd en Freddy en Anita hebben er goed 
aan gedaan een nieuw pad te kiezen. Ik wens ze 
heel veel geluk.’

Wie kan er beter vertellen hoe het er aan toe ging, 
achter de scherm De Koerkamp dan Rikie Schut-
te-Leerkes, vaste medewerker van het eerste uur? 
Rikie wil haar bijzondere verhaal graag vertellen. 
Rikie kwam in 1964 – vijftien jaar oud – in dienst 
als meisje voor dag en nacht bij de vader en moeder 
van Freddy. Rikie werd meteen opgenomen in het 
gezin en moest ook meteen flink aan de bak. Aan de 
hand van het boekje dat ze kreeg toen ze 50 jaar in 
dienst was, vertelt ze het verhaal over de geschie-
denis van De Koerkamp. Hoe vader en moeder het 
oude cafeetje kochten van Braakhuis in 1957 en in 
1964 het nieuwe café bouwden (nog steeds her-
kenbaar als het hart van De Koerkamp). Hoe rond 
1986 Freddy bij zijn ouders in de zaak kwam en 
later, in 1994, Anita. Hoe met de komst van Fred-
dy de keuken werd vernieuwd en begonnen werd 
aan de bouw van de nieuwe grote zaal die in 1994 
in gebruik genomen werd. De mooie groene serre 
is het resultaat van de laatste verbouwing en staat 
er sinds 2010.

Warme herinneringen
Rikie: ‘Van meet af aan ben ik onderdeel van de het 
gezin geweest en daar heb ik warme herinneringen 
aan. Freddy was nog een baby toen ik kwam. Al in 

DOOR WILMA SCHEPERS

Freddy en Anita: 
dank voor alles
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Beste Lettelenaren,
Eindelijk regen, even binnen zitten en maar gelijk de pen gepakt voor een stukje in De 
Letter. De deadlines zijn altijd sneller dan ik. Maar het is weer gelukt. Al was het een 
vakantieperiode, er is toch wel weer voldoende te melden. Veel leesplezier.  

Namens het bestuur van KDS
Anne Marie van Oldeniel

Bouwen voor ruimte en
komst van de school

Organisatie van het 
dagelijks beheer

Vlak voor de zomervakantie 
hebben we als KDS een eerste 
en ‘officieel’ overleg gehad met 
de school. Het was een ver-
kennend gesprek over het ver-
plaatsen van de school naar het 
trainingsveld. We hebben nader 
kennisgemaakt en informatie 
gedeeld. Als deze De Letter 
uitkomt hebben we een tweede 
gesprek gehad. Ook heeft dan 
– op initiatief van de gemeente 
– een gesprek plaatsgevonden 
met alle betrokkenen rondom 

de komst van de school. Op dit 
moment kunnen we dus geen 
nadere informatie geven omdat 
we die niet hebben. We zullen 
in de gesprekken aandringen 
op een communicatieplan en 
vooral ook een tijdpad. Hoe 
dan ook: KDS zelf is natuur-
lijk ook bezig om plannen te 
maken voor uitbreiding van de 
sportzaal. Daarover willen we 
ook nog een presentatie houden 
in dit najaar. 

Liduin van de Bijllaardt is het 
aanspreekpunt voor de dagelijk-
se zaken die te maken hebben 
met het beheer van KDS. Op 
basis van het reserveringssys-
teem en de vaste afspraken met 
gebruikers is zij op de hoogte van 
de activiteiten en zorgt zo nodig 
voor toegang en uitleg. Liduin 
en de helpende handen (zie 
verder) kijken ook mee met de 
schoonmaakwerkzaamheden en 
hebben daarbij een signalerende 

rol voor het bestuur.
Rondom Liduin is in de afgelo-
pen maanden een groep ‘helpen-
de handen’ samengesteld. Ans en 
Henk Aarnink, An van der Ploeg 
en Jan Kommerkamp vormen 
deze groep en zij kunnen ook 
rekenen op Frits Ehren en Anton 
Scholten als back-up. Geweldig 
dat dit zo tot stand is gekomen 
en veel plezier en succes met 
deze werkzaamheden. 

 Dorpsstraat 18-20  |  7437 AJ Bathmen  |  T  (0570) 55 15 18  |  I  www.valans.nl

OPRECHTE INTERESSE

KORTE LIJNEN

PRO-ACTIEF

NUCHTER

BREDE DIENSTVERLENING: 
VOOR MKB, AGRI EN ZORG
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Geen beheerder meer, 
wel blijvend betrokken 

Jan Kommerkamp heeft eind 
2021 aangegeven dat hij met 
zijn ‘fulltime job’ als beheerder 
van ons Kulturhus wilde stop-
pen. We zijn daarop ingegaan 
en hebben de organisatie van 
het beheer aangepast (zie on-
der). Ondanks het feit dat Jan 
niet langer het aanspreekpunt 
is, blijft hij gelukkig wel betrok-
ken bij het beheer. Maar om dit 
moment te markeren een klein 
interview met Jan.  

Waarom ben jij 
vrijwillig actief bij KDS?
‘Om te beginnen omdat Gerda 
al in KDS werkte toen ik met 
pensioen ging. Als vanzelf ben ik 
toen bij KDS als vrijwilliger be-
gonnen. Ik had me dus evengoed 
op een andere plek in Lettele aan 
de slag kunnen gaan’, vertelt Jan. 
‘Want iedereen kan bijdragen, 
we moeten het samen doen in 
Lettele. Het maakt niet uit wat 
je doet of hoe je bijdraagt, alles 
moet gebeuren en alles helpt. En 
wat me ook aan de gang houdt is 
de gezelligheid met elkaar, met 
de groep vrijwilligers van KDS en 
VVL die actief zijn.’

En je blijft actief, ook in de 
commissie beheer en onderhoud, 
waar zit dat in?
Jan gaat verder: ‘Zoals gezegd, 
de gezelligheid. En ik kan het 
nog doen. Maar nu draag ik de 
verantwoordelijkheid niet meer 
alleen. Ik kan delen met Liduin 
en ik kan zelf weer de regie voe-
ren over mijn eigen tijd. De groep 

helpende handen (zie ook onder) 
die erbij is gekomen is ook erg 
prettig. Iedereen heeft wel door 
dat we het samen moeten doen.’

Wat vind jij aandachtspunten 
in het beheer?
‘Ik doe nog best veel dingen van-
uit mijn vorige rol. We moeten 
maar eens kijken hoe we dat 
gaan doen. De schoonmaak is 
ook een aandachtspunt. Er is nu 
een schoonmaakbedrijf en dat is 
wel anders dan voorheen. Daar 
moeten we scherp op blijven, het 
is het behoud van het gebouw.’

Wat betekent het Kulturhus 
voor Lettele?
Bijna voordat de vraag is afge-
rond zegt Jan: ‘Ontmoetingsplek. 
Dat licht hij toe met het volgen-
de: vooral ook voor de ouderen 
is er meer te doen in KDS. Inmid-
dels is ook de koersbal verhuisd 
naar KDS. Ook voor vergaderen 
overdag liggen er meer kansen, 
daar is KDS heel geschikt voor. 
De sporters en daarmee de jeugd 

vinden ’s avonds hun weg wel in 
KDS.’

Als jij in het bestuur zat dan…? 
‘Dan zou ik wat meer betrokken-
heid laten zien naar de vrijwilli-
gers. Als bestuur mag je wel iets 
zichtbaarder zijn als wij in KDS 
aan de slag zijn, bijvoorbeeld op 
de maandagmorgen. Waardering 
ter plekke en er is altijd wel een 
extra kop koffie. Het  bestuur is 
wat zakelijk en dat is heel goed. 
Het weet de weg en heeft een 
goed netwerk. Iets wat andere 
vrijwilligers dan weer niet heb-
ben. Dat is de sterke kant van het 
KDS bestuur. Maar als ik het mag 
zeggen…’. 

Het antwoord op de slotvraag 
is een mooie oproep voor ons 
als Bestuur. Daar gaan we zeker 
wat mee doen. Afscheid nemen 
van Jan is er niet bij, want hij 
blijft nog actief. Dus Jan, dank je 
wel voor de ‘fulltime periode’ en 
graag tot ziens in KDS!

Een interview met Jan Kommerkamp

Technisch beheer en
onderhoud

Prijzen consumpties
gewijzigd

Naast het dagelijks beheer is 
er een commissie beheer en 
onderhoud. De naam zegt het 
al: deze vrijwilligers René Oos-
terwijk, Jan Kommerkamp, 

Theo de Brouwer en Gerard 
Gerritsen nemen het techni-
sche deel van het beheer en 
onderhoud voor hun rekening. 

We herhalen nog even het 
bericht over de prijzen in het 
Kulturhus. Per 1 juli jl. zijn de 
prijzen van de consumpties 
en munten in het Kulturhus 

verhoogd. De oorzaak zijn de 
algemene kostenstijgingen en 
inflatie. De nieuwe tarieven 
worden aangegeven op de 
borden in de Huskamer. 
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24 september,
Oogstfeest Dorpsbongerd 
Na twee jaar van corona kunnen we eindelijk weer los in de Dorpsbon-
gerd. De voorbereidingen voor het Oogstfeest op zaterdag 24 september 
zijn in volle gang. 

Aanmelden voor het dorpsdiner 
Tijdens het Dorpsdiner kunnen inwoners van Lettele die zich hebben 
aangemeld weer aan lange tafels smullen van zelfgemaakte gerechten. De 
ingrediënten komen van lokale ondernemers en uit Lettelse moestuinen. 
Het Dorpsdiner begint rond 17:00 uur. Wie mee wil eten op 24 septem-
ber, kan zich tot maandag 12 september a.s. opgeven bij Frank Leenen, 
frankleenen17@gmail.com of 0651 307 928. De kosten bedragen 12,50 
euro per persoon. Kinderen van 4 t/m 12 jaar betalen 5 euro. Er kan ge-
pind worden bij de ingang van de Dorpsbongerd. Net als voorgaande jaren 
geldt: VOL = VOL. Om kosten te besparen vragen we iedereen eigen bord 
en bestek mee te brengen. 

Lekkere en creatieve oogst van eigen bodem 
Op de markt zijn onder andere de Melkbrouwerij, Ten Have biologisch 
vlees, Imker Jaap Borren, Sallands wijn van Mees Struijs, van de partij. 
Ook presenteren zich creatieve dorpsgenoten die hun maaksels aan het 
publiek showen of verkopen. Heb je lokale voedselproducten aan te bie-
den of ben je creatief, dan is dit je kans om het aan het publiek te presen-
teren! Meld je zo spoedig mogelijk aan bij de organisatie. 

Help ons met tuingroente, fruit en handjes! 
Michiel Bussink gaat met de ploeg vrijwilligers weer aan de slag om er een 
smakelijk dorpsdiner te maken van producten uit Lettele. Laat het ons 
weten als je in de moestuin een overschot hebt aan groenten of fruit. Mis-
schien wil je meehelpen in de keuken of bij het opbouwen en opruimen 
van het terrein? Meld je aan bij Michiel Bussink, 0652 074 978,  info@
michielbussink.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




