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In het Oostermaet wemelt het van de vliegen-

zwammen, echt heel bijzonder. Irene Kleine 

Koerkamp kan het niet laten, ze moeten op de 

foto!

Deze keer staat de creativiteit in de spotlights. 

Lettele is niet alleen een dorp van samenleven, 

samen delen van lief en leed, het is ook een dorp 

van creatieve geesten. Al dan niet hobbymatig 

wordt er heel wat af geknutseld, genaaid, ge-

breid, getimmerd, geboetseerd en geschilderd. 

Het viel ons op dat er in Lettele heel wat mensen 

schilderen. Dit bracht de redactie op het idee 

om Betty van Engelen (u weet misschien wel, de 

fotograaf van die prachtige kaarten die je kunt 

kopen bij Super Lettele) te vragen om een ru-

briek te maken van de schilders in Lettele. In een 

serie portretten fotografeert ze de kunstwerken 

en vraagt ze de kunstenaars achter de schilde-

rijen naar hun passie. Nieuwsgierig geworden? 

Neem gauw een kijkje op pagina 9.

Toevallig of niet, voor de serie Lettele Werkt 

interviewde Yvonne Haaxman deze keer José 

Praat van Textiel met een Ziel. Ook het werk van 

José is een en al creativiteit. Vooral het plezier 

van het zelf bedenken, zelf maken en zelf doen 

staat bij haar centraal. Het bewust bezig zijn 

met de herkomst van materialen die je gebruikt 

is een missie die haar drijft.  

Lest best wil ik u enthousiast maken voor de 

nieuwe weg die Sancta Maria en Dreamzzz 

Kinderopvang inslaan. Over de invulling van de 

nieuwbouw van school – en later de invulling 

van de plek waar de school nu staat – mag dan 

veel discussie zijn in het dorp, deze veranderin-

gen bieden ook kansen. Dreamzzz en Sancta 

Maria pakken deze handschoen op en werken 

nu al aan een nieuwe toekomst in het nieuwe 

gebouw.

 

Namens de redactie

Wilma Schepers

Een herfstige De Letter
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De nieuwbouw van de school biedt kansen om de dingen anders te gaan 

doen. Dreamzzz Kinderopvang en basisschool Sancta Maria wonen al gerui-

me tijd samen in één gebouw. Incidenteel werken ze samen, bijvoorbeeld 

rond Sinterklaas of op het speelplein. Dat kan beter. Samen werken ze nu 

aan één doorlopende leef-, leer- en ontwikkellijn voor alle kinderen.

De doorlopende leef-, leer- en ontwikkellijn

In de kinderopvang spelen kinderen en elk kind dat 
speelt, leert en ontwikkelt zich. Dat gaat bijna van-
zelf. De medewerkers houden het kind in de gaten 
en stimuleren de kinderen als zij daaraan toe zijn 
om nieuwe spelletjes te spelen en nieuwe materi-
alen te ontdekken. En, zoals ouders dat thuis ook 
zouden doen, ze houden in de gaten of een kind zich 
goed ontwikkelt: lopen, klimmen en klauteren, pra-
ten, plaatjes kijken, verhaaltjes luisteren en samen 
spelen, alles wat bij een normale ontwikkeling van 
kinderen hoort. 
Als kinderopvang en onderwijs gaan samenwerken 
aan een doorlopende leer- en ontwikkellijn, betekent 
dat, dat zij hun leer- en ontwikkeldoelen op elkaar af-
stemmen. Ook de manier van werken passen zij aan. 
De manier van denken en doen en de praktische 
beslissingen die zij nemen, passen allemaal binnen 
de gedeelde visie van school en kinderopvang. Zo’n 
gedeelde visie gaan de teams van Sancta Maria en 
Dreamzzz samen formuleren.
Chantal: ‘Na het besluit om als school en kinderop-
vang te gaan samenwerken doorloop je een proces 
dat je kunt beschrijven in vijf stappen. Op stap 1 
woon je samen in een gebouw en deel je misschien 
de voordeur. Op stap 5 – het ideaal – werk je op alle 
fronten met elkaar samen. Medewerkers vormen 
één team, er wordt gewerkt vanuit één visie, de aan-
sturing is in handen van één directie.  Voor kinderen 
en ouders is er geen verschil meer tussen kinderop-
vang, peuterspeelgroep, buitenschoolse opvang en 
school. Het is één organisatie.’ 
‘In Lettele werken we al jaren op het niveau van stap 
2. Nu we de intentie hebben uitgesproken om samen 

De nieuwbouw van de school is – vanuit het dorp ge-
zien – vooralsnog een ondoorgrondelijk proces. Hoe 
gaat het gebouw eruitzien, wanneer wordt de eerste 
steen gelegd? Het zal nog even duren eer er echt dui-
delijkheid is, want voorafgaand aan het leggen van 
de eerste steen, moeten er nog heel wat knopen wor-
den doorgehakt en dat gaat nu eenmaal niet van de 
een op de ander dag. Alle stappen die bij zo’n proces 
horen, worden stap voor stap gezet.
Binnen de school wordt door de teams vooruitgelo-
pen op de kans die het nieuwe schoolgebouw biedt: 
een intensieve(re) samenwerking tussen kinder-
opvang en onderwijs. Dreamzzz en Sancta Maria 
werken altijd al samen, maar dat is vooral praktisch 
en incidenteel, zoals een gezamenlijke  Sinterklaas-
viering of het samen gebruikmaken van de buiten-
speelruimte. De bedoeling is om de samenwerking 
op een hoger plan te brengen, vertellen Dorette de 
Vos (Sancta Maria) en Chantal Hartveld (Dreamzzz). 
Samen willen ze vormgeven aan de doorlopende 
leef-, leer- en ontwikkellijn voor alle kinderen van 
nul tot dertien, uit Lettele (en omgeving).

Een doorlopende leer- en ontwikkellijn?
Wat is een doorlopende leer- en ontwikkellijn? Het 
onderwijs werkt met leer- en ontwikkeldoelen: wat 
moeten kinderen kennen en kunnen als zij de ba-
sisschool verlaten? Zo’n lijn wordt uitgewerkt in 
verschillende stappen die passen bij de leeftijd van 
kinderen. Ook de kinderopvang formuleert leer- en 
ontwikkeldoelen voor de kinderen. Het ‘eindpunt’ 
is de overgang naar de basisschool: wat moeten kin-
deren kennen en kunnen als ze naar groep 1 gaan? 

DOOR: WILMA SCHEPERS

Samenwerking  
Dreamzzz en Sancta Maria
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te gaan werken, zitten we misschien op 2,5. Nog lang 
niet op stap 5 en het is ook niet zeker of we uiteinde-
lijk op stap 5 zullen uitkomen. Dat gaan we al doen-
de ontdekken. Het is geen “moeten”, het is “willen” 
en we willen vooruit zolang we merken dat dat goed 
is voor de kinderen, voor de ouders en ook voor ons 
als teams.’

Samen-leven 
Dorette: ‘We spreken niet alleen over de leer- en ont-
wikkellijn maar over de leef-,  leer- en ontwikkellijn. 
Het samenleven vinden wij minstens zo belang-
rijk. Dat past in een dorp als Lettele. Lettelenaren 
leven samen in Lettele. Het is hun thuis, ze zijn er 
vertrouwd, ze delen er lief en leed. Zo willen wij het 
nieuwe gebouw ook vormgeven, als een dorp, een 
leefomgeving en een thuis voor kinderen van nul tot 
dertien én hun ouders.’ 
‘Waar we nu mee bezig zijn is om de samenwerking 
in kaders te zetten. Een van de onderdelen daarvan 
is het uitwerken van onze gedeelde visie. De orga-
nisatie van mijnplein staat daar volledig achter. 
Een van de vijf pijlers van mijnplein is immers het 
bevorderen van samenwerking tussen onderwijs en 
kinderopvang. Vanuit de overkoepelende visie geeft 
mijnplein veel vrijheid aan de locaties om een eigen, 
toegepaste visie uit te bouwen.’ 
Chantal: ‘Ook Dreamzzz heeft een overkoepelende 
visie voor al haar locaties en zal voor Lettele een 
eigen invulling moeten maken. We zullen water bij 
de wijn moeten doen. Dreamzzz werkt met een ho-
listische visie gebaseerd op Montessori en die vind 
je niet terug in de visie van mijnplein. Maar zowel bij 

mijnplein als bij ons ligt het “kijken naar wat kinde-
ren nodig hebben” aan de basis. Daar zullen we el-
kaar zeker op vinden.’
Dorette: ‘Als je dieper kijkt dan naar hoe Dreamzzz 
en Sancta Maria hun visie nu concreet uitwerken, 
dan vind je ongetwijfeld meer punten waarop we 
elkaar raken. Daar komen we gedurende het proces 
vanzelf achter. Een van die raakpunten zou “het le-
ven mét en ín de natuur” kunnen zijn. Wij weten dat 
veel ouders in Lettele de natuur belangrijk vinden. 
Natuurlijk buitenspelen, de natuur leren kennen, 
dat past heel goed in de visie van Sancta Maria en 
in de visie van Dreamzzz. De nieuwbouw op De Spil 
biedt daar ook prachtige kansen voor.’

Peuterspelen
Chantal: ‘We lopen ook vooruit op de uiteindelijke 
samenwerking. Vanaf 1 januari starten we met een 
peutergroep bij Dreamzzz. Het idee is dat we de 
dagopvangpeuters vanaf twee jaar tussen halfnegen 
en negen uur met de peuters die komen peuterspe-
len samen te voegen in één peuterspeelgroep. Peu-
ters van peuterspelen zijn peuters die niet naar de 

‘Daarmee maak je 
de overgang naar de 
basisschool heel vloeiend.’

Jonna Uunk (l) en Lieke Westerbeek (r). De begeleidster is Alina Kolkman. Samen maakten ze de heerlijke 
groenten-uil. Spelen is leren, leren is spelen.
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WAGEMANS 

Wim Wagemans 
Eigenaar 

Bathmenseweg 21, 7434 PW Lettele 
T 0570-551603 M 06-57714745 
E info@wimwagemans.nl 
www.wagemans.adautobedrijf.nl 

Welkom bij
Autovakmeester

• Vakmeester in alle merken
• Onderhoud & reparatie
• APK-keuring
• A-merk onderdelen
•  Schadeherstel & softwarediagnose
• Behoud van fabrieksgarantie

WAGEMANS 

Wim Wagemans 
Eigenaar 

Bathmenseweg 21, 7434 PW Lettele 
T 0570-551603 M 06-57714745 
E info@wimwagemans.nl 
www.wagemans.adautobedrijf.nl 

www.wimwagemans.nl

Ongewenst gedrag, pesten, burenruzies… 

Voor menig Lettelenaar zullen deze the-

ma’s aanvoelen als een ver-van-mijn-bed-

show. Sinds 2019 kan je voor dit soort 

problemen terecht bij vier dorpsvertrou-

wenscontact-

personen. Tijd om de balans op te maken. 

In een dorp a

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.’ uk.’
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OPRECHTE INTERESSE

KORTE LIJNEN

PRO-ACTIEF

NUCHTER

BREDE DIENSTVERLENING: 
VOOR MKB, AGRI EN ZORG

A C C O U N T A N C Y

opvang gaan (ze zijn thuis, bij opa en oma of bij een 
van de gastouders) maar wel willen komen spelen. 
We starten deze peuterspeelgroep omdat wij zien 
dat onze oudere peuters soms wel wat extra stimu-
lans en uitdaging kunnen gebruiken en we denken 
dat het voor de andere peuters uit Lettele een kans 
is om met leeftijdgenootjes te spelen.’ 
‘Voor het peuterspelen is een apart lokaal beschik-
baar gemaakt. Het zou mooi zijn als we binnen de sa-
menwerking kleuters kunnen laten meespelen met 
de peuters. Of omgekeerd, de peuters bij de kleuters 
kunnen laten spelen, al naar behoefte van de kin-
deren. Daarmee maak je de overgang naar de basis-
school voor de kinderen heel vloeiend. Dat is ook fijn 
voor de kinderen die alleen naar peuterspelen ko-
men. Zij leren zo het gebouw, de kinderopvangmede-
werkers, de leerkrachten en de speelmogelijkheden 
al kennen voordat ze de stap naar groep 1 maken.

Buitenschoolse opvang
De nieuwbouw op het terrein van De Spil biedt ook 
kansen voor de samenwerking tussen de school en 
de buitenschoolse opvang. De buitenschoolse op-
vang zal in het Kulturhus zal blijven. Maar een fysie-
ke verbinding tussen beide gebouwen wordt vrijwel 
zeker gemaakt.  
Dorette: ‘Door ook samen te werken rondom de 
kinderen in de basisschoolleeftijd, kun je ook voor 

die kinderen doorlopende lijnen maken. Als je sa-
menwerkt wordt het bijvoorbeeld makkelijker om 
bepaalde thema’s samen op te pakken. Je kunt ook 
denken aan huiswerkbegeleiding vanuit de bso. 
Daarnaast, als je samen één team vormt, wordt het 
ook makkelijker bij elkaar in te springen. Sommige 
medewerkers van Dreamzzz hebben een onderwijs-
bevoegdheid. Hoe fijn zou het zijn als we, als dat no-
dig is, een beroep kunnen doen op elkaar.’

Voor het zo ver is…
Voor de nieuwbouw er staat zal er nog heel wat wa-
ter door de Leide stromen. Dat geeft tijd om plannen 
te maken en vernieuwingen goed voor te bereiden.
Chantal: ‘Maar… het is nog geen gelopen race. Het 
kan alleen als er mogelijkheden zijn om het gebouw 
samen te delen. Voor Dreamzzz betekent dit, links-
om of rechtsom, een investering en die is niet een-
twee-drie geregeld. We onderzoeken nu de mogelijk-
heden. Willen we zelf mee-investeren of willen we 
huren? Kunnen de gemeente of mijnplein of Kultur-
hus De Spil financiële ondersteuning bieden? Deze 
partijen denken graag met ons mee.’ 
‘Wat er ook uitkomt, voor Dreamzzz betekent mee-
verhuizen naar De Spil extra kosten. Die moeten 
wel in de exploitatie gedekt worden. Dat is voor 
Dreamzzz best spannend. Maar ik geloof erin, en 
daarom ga ik ervoor.’ 
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Creatieve naailes 
Creativiteitsontwikkeling 

Diverse workshops 
Healing 
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CCrreeaattiieeff  ggeelluukk        ……  ggeewwoooonn  ddooeenn!!  

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

www.b loemlokaal .n l

bloemenboerderij
bloemisterij

lokaal
natuurvriendelijk

seizoensgebonden



Het is begin september en erg warm. Ik ontmoet Elly 
en haar man Dick in de schaduw buiten met een kop 
thee. Na de basisschool in Harfsen en het voortgezet 
onderwijs in Lochem heeft Elly de PABO gedaan. Ik 
smul van haar bevlogen verhalen over de tijd dat ze 
voor de klas stond in Bathmen: eerst haar man helpen 
met het melken van de koeien en dan naar school. Na 
schooltijd nog nakijken, lessen voorbereiden voor de 
volgende dag en dan thuis weer helpen in het bedrijf: 
een druk leven! 
Toen hun eigen twee kinderen geboren werden, is 
Elly eerst gestopt met werken, om na een aantal jaren 
toch weer te gaan invallen en later vast twee dagen in 
de week voor de klas te gaan staan. Tussen de regels 
door hoor ik hoe betrokken Elly bij de kinderen thuis 
en in de klas is geweest. Ze heeft een scherp oog om te 
zien wat kinderen nodig hebben. De steeds strenger 
wordende regelgeving, bureaucratie en administratie-
ve rompslomp in het onderwijs botste echter meer en 
meer met haar gevoel van rechtvaardigheid. Ze kon 
voor haar gevoel niet meer de tijd en energie aan de 
kinderen geven, die ze nodig hadden. Dit heeft rond 
haar 55e levensjaar geleid tot het besluit om te stoppen 

met de baan in het lager onderwijs, om een op de loer 
liggende burn-out te voorkomen. In die tijd is ze begon-
nen met tekenen en schilderen.

Meer en meer schilderijen
Zodra we het over tekenen en schilderen krijgen wordt 
Elly bescheiden: nee ze maakt geen kunst, ze schildert 
en tekent maar na van foto’s. Ze laat me haar werk zien 
en haar lichtblauwe ogen gaan steeds meer stralen.  
Ze vertelt vol vuur over de vogels die ze ziet en 
schildert (ze is ook actief lid van de vogelwerkgroep 
Bathmen),
 het bruggetje bij de vistrappen in het dorp en ‘gewone’ 
dingen als koeien en natuur. Meer en meer schilde-
rijen komen tevoorschijn. Het meest trots is ze op 
de tekeningen die ze van haar kleinkinderen heeft 
gemaakt. Op de piano staan drie kleinkinderen naast 
elkaar, allemaal rond de 1,5 jaar geportretteerd door 
Elly. Kleinkind nummer vier moet nog geportretteerd 
worden. Ze is vooral trots dat ze een kenmerkende ka-
raktertrek van de kinderen in de tekening heeft weten 
vast te leggen. Nou als dat geen kunst is weet ik het 
ook niet meer… 

De Passie van...
Elly Meuleman

D
e rubriek D

e passie van... w
ordt gem

aakt door Bett
y van Engelen. W

il je ook een portret? G
eef je op bij redactie.delett

er@
lett

ele.nl.
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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:

maaiers, kettingzagen, heggenscharen en 
bosmaaiers

Agroshop   Tuin en park   Technische dienstverlening
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Ait Vedan!

Driemaal recht is scheepsrecht! 
De zeumdartigste revue kon in 2021 en 
2022 niet doorgaan. Jullie weten vast 
nog wel waarom… 
We houden de naam van de revue die 
al in eind 2020 bedacht is, aan, want 
in ons mooie Sallandse dialect is het 
perfect van toepassing op Lettele en 
op onze revuegroep: Ait Vedan! Dat 
betekent: we gaan altijd door, we zijn 
niet klein te krijgen en niets houdt ons 
tegen, we zijn optimistisch. Dus moedig 
voorwaarts en op naar de revue in 2023.

De datums
Om te beginnen alvast de datums zodat 
je die op je nieuwe Gerardus Majella 
kalender (als die nog bestaat) of in je di-
gitale agenda kunt zetten. Alle avonden 
gaat om strak 20.00 uur het doek open. 
Vrijdagavond 27 januari 
Zaterdagavond 28 januari 
Vrijdagavond 3 februari 
Zaterdagmiddag 4 februari: 14.00 uur 
Matinee 
Zaterdagavond 4 februari 
Vrijdagavond 10 februari 
Zaterdagavond 11 februari

Zaal Spikker 
Goed nieuws is dat we deze revue toch 
nog voor jullie kunnen spelen in Zaal 
Spikker!
Helaas zijn we genoodzaakt de entree te 
verhogen door stijgende kosten en door 
gemaakte kosten in de voorbereidingen 

voor de revues van 2021 en 2022 die niet 
konden doorgaan.
Om in stijl van de legendarische Jens 
Spikker te blijven: ‘Doe maar een 
tientje!’ Ofwel de entree bedraagt nu 
€ 10,00. 
We hopen dat dit voor jullie geen 
bezwaar is. Aan de andere kant is een 
avondje uit met veel lachen en veel 
plezier onbetaalbaar. Toch?

Start kaartverkoop 
Op zaterdag 17 december om 10.00 uur 
precies start de kaartverkoop. Zoals 
altijd bij onze fijne ondersteuner Erwin 
Kleine Koerkamp van Binnenenbuiten-
speelgoed. Let op: je kunt alleen per pin 
betalen! 

Verder nog nie’s? 
Zeker! We zijn heel blij dat Mark te 
Boekhorst onze regisseur blijft. 
Mark heeft overal een mening over en 
hij bemoeit zich overal tegenaan. Maar 
van hem kunnen we het wel hebben. 
En wat te denken van onze sterk ver-
nieuwde en verjongde dansgroep. We 
krijgen versterking van Maud Kiffen, 
Daphne Kleine Koerkamp en Jasmijn 
te Boekhorst. Ondersteund door onze 
ervaringsdeskundige Louette ten Have. 

We herhalen hier wat we vorig jaar 
op ongeveer dezelfde tijd in De Letter 
schreven: zo langzamerhand is het fun-
dament gestort van de meeste te spelen 

stukken, andere staan deels al in de 
steigers. Maar waterdicht is het ‘bouw-
werk revue’ nog zeker niet. We bouwen 
gestaag door en zorgen ervoor dat eind 
januari de revue staat als een huis. 
Het bovenstaande staat er niet zomaar. 
Het zou kunnen zijn dat je er in de 
revue iets van terugziet. Dat gezegd 
hebbende, lijkt het ons wel voldoende 
als tip van de sluier. 

Sponsoring
Nog even wat praktische zaken: Ber-
nadette en Celeste zullen vanaf begin 
november onze trouwe sponsoren 
weer gaan benaderen. Onze sponso-
ren zorgen ervoor dat het mogelijk is 
om de revue financieel in de benen te 
houden. Mede daarom is het mogelijk 
om de prijs van het revuekaartje laag 
te houden. En: we kunnen daardoor elk 
jaar een fantastische verloting houden 
als slotstuk van de revue. 
Bent u nog geen sponsor en wilt u graag 
bijdragen aan het fantastische gegeven 
dat Lettele al zoveel jaren een revue rijk 
is, dan kunt u zich melden bij Bernadet-
te te Boekhorst via de mail revuespon-
soring@gmail.com. 
Wij houden jullie op de hoogte van de 
voortgang van de revue 2023! 
Blijf gezond!

Wij van de Lettelse Revue

Zeumdartigste Lettelse Revue, in de herkansing
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Tussen de slaplantjes en kruidenperkjes volg ik het paadje naar het atelier 

van Textiel met een Ziel in de achtertuin van de Hein Braakhuisstraat 17 in 

Lettele. In de knusse ruimte naast grote zakken met stoffen zit José achter 

de naaimachine. Ik schuif aan tafel en bewonder de artistieke tekeningen en 

creatieve frutsels van stof rondom.

Creativiteit voorop bij Textiel met een Ziel

José kiest voor de lerarenopleiding Textiel en Hand-
vaardigheid en komt in het onderwijs terecht. Later 
volgt ze ook de kunstacademie tekenen.   

Creatieve uitlaatklep 
Jarenlang werkt ze als docent beeldende vorming in 
het speciaal onderwijs. ‘Mensen kunnen door crea-
tief bezig te zijn, zich beter gaan voelen. Creativiteit 
en kunstvormen functioneren bij mensen als uitlaat-
klep. Het laat zien dat je uniek bent’, aldus José. ‘He-
laas is er tegenwoordig maar weinig aandacht meer 
voor. Creatieve vaardigheden, zoals tekenen, breien 
of borduren leer je nauwelijks meer op school. De 
kennis is er ook niet meer. Dat is jammer. Ik zeg al-
tijd: bezig zijn met je handen geeft rust in je hoofd.’ 

Workshops
In haar atelier geeft José creatieve naailessen voor 
kinderen, tieners en volwassenen. Kleinschalig en in 
kleine groepen. Voorheen waren de lessen in De Spil, 
maar in de tijd van corona was dat lastig. Haar on-
derwijservaring gebruikt ze nog steeds. Ook houdt 
ze op locatie bij bedrijven of scholen workshops 
boetseren of samen een schilderij maken met als 
doel samenwerkingsprocessen te verbeteren en cre-
ativiteit verder te ontwikkelen. José begeleidt ook 
mensen die vastlopen met creatieve bezigheden. ‘Bij 
het denken in lijnen, vlakken en kleuren gebruik je 
een ander deel van je hersenen. De weg ernaartoe 
is belangrijk, niet het eindresultaat. Dit doorgeven 
is mijn drive. Trots zijn op wat je doet en de lat niet 
direct te hoog leggen. Het ontdekkingsproces is be-
langrijk.’ Daarnaast werkt José in opdracht.

Sinds 2016 bestaat Textiel met een Ziel, het bedrijf 
van José Praat onder het motto ‘Het plezier van het 
maken, dat geeft creatief geluk’. José werkt vanuit 
het hart aan eigen creaties, werkt in opdracht en 
geeft diverse workshops en cursussen voor kinde-
ren en volwassenen in haar atelier en op locatie. Ze 
geeft naailessen, vormen van schildercursussen, 
boetseren en diverse andere creatieve workshops. 
Textiel is daarbij een van de belangrijkste materia-
len.  

In de lapjesbak
José Praat is in 2007 met haar gezin in Lettele geko-
men, nadat ze op diverse plekken in het land heeft 
gewoond. Haar wieg stond in de buurt van Schagen 
en daar is de liefde voor textiel waarschijnlijk ont-
staan. Haar moeder maakte veel kleding en nam 
haar als klein kind mee naar de stoffenzaak. Daar 
mocht José in de lapjesbak zitten, waar ze met de 
stofjes kon spelen. ‘Toen mijn moeder de trouwjurk 
voor mijn zus maakte, sloeg de vonk echt over. Ik 
ging naar de modevakschool en kwam in een atelier 
terecht.' Met enige teleurstelling ervaart ze dat het 
afknippen van draadjes de hoofdzaak bleek te zijn.’ 

DOOR: YVONNE HAAXMAN

Dagelijks in de weer met  
lapjes en tekenpotloden

‘Bezig zijn met je handen, 
geeft rust in je hoofd.’



   NUMMER 5 • OKTOBER 2022 •  • 13

Bewust gebruik van materialen
Van 1998 tot 2000 werkte José in Namibië. Ze heeft 
er een modevakschool opgezet. ‘Door de schaarste 
daar ga ik nu bewuster met materialen om. Je gooit 
niet zomaar iets weg. De overdaad en verspilling 
hier maakten mij duidelijk dat het spullen zijn waar 
mensen aan hebben gewerkt. Zeker kleding wordt 
zoveel weggegooid. Veel onverkochte en geretour-
neerde kleding verdwijnt in de verbrandingsoven. 
Er is een gigantische overproductie. Kleding mag 
van mij wel wat langer meegaan. Ik maak daarom 
ook heel veel spulletjes van restjes en gebruikte stof-
fen en kleding.’ 
Zo heeft José veel zorgenvreters gemaakt. Dat zijn 
zachte knuffelbare monsters met een rits  waar je 
opgeschreven zorgen of problemen in kunt stoppen 
en onder je kussen kunt leggen. Daarmee kun je 
even afstand nemen van negatieve gedachten. José 
is altijd creatief bezig. Als afwisseling met textiel te-
kent ze dagelijks. Haar eigen beeldend werk is intuï-
tief, figuratief en bestaat onder andere uit kleurrijke 
landschappen en collages. ‘Ik teken datgene wat ik 
zie. Dat geeft me rust. Misschien wordt het tijd voor 
een expositie,’ concludeert ze. 

Lapjes met een verhaal
José is voorstander van kringloopmaterialen. ‘Er 
zijn veel manieren om kleding een langer leven te 
geven. Je kunt kleding herstellen of hergebruiken. 
Daarbij vind ik kwaliteit belangrijk. Dat gaat langer 
mee. In alles wat ik maak, stop ik liefde. Ik krijg vaak 
opdrachten om iets persoonlijks te maken. Veel tex-

tiel van dierbaren heeft een herinnering. Dat gebruik 
ik vaak. Dat heeft bijzondere waarde, een verhaal.’

‘Ik koop niet veel nieuwe stoffen, alleen kwaliteits-
stoffen die lang meegaan. Het productieproces van 
stof is minder arbeidsintensief en milieuvervuilend 
dan het produceren van kleding. De kennis van tex-
tielproductie is in Nederland helemaal weg. Eigen-

lijk moeten we bij nul beginnen. De tijd is anders 
en de materialen zijn ook anders.’ Creatief zijn en 
dingen maken geeft José de meeste voldoening. De 
eenvoud en het geluk in jezelf heeft haar voorkeur 
boven veel geld verdienen. 

‘In alles wat ik maak, 
stop ik liefde.’

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.

Pleuni Schilstra is een van de kinderen die bij José komt 'knutselen en frutselen'.
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SPECIALIST IN VERF, BEHANG, VLOEREN, 
GORDIJNEN EN RAAMDECORATIE
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De Oostermaetloop
Van wie is de
toekomst van 
Lettele?

OpKikker

Over ruim 5 weken staat de Oostermaet-
loop weer klaar voor de start! 
Op zaterdag 3 december is Lettele weer 
het centrum van hardlopend Salland. 
De Oostermaetloop wordt dit jaar voor 
de zesde keer georganiseerd en is een 
van de tien wintercrosslopen van het 
Sallands Cross Circuit. Doe weer mee! 
De Oostermaetloop kent vier afstanden: 
1, 2, 5 en 10 kilometer. Ook dit jaar geven 
de pieten het startschot aan de honder-
den hardloopliefhebbers. Het parcours 
voert je dwars door het natuurgebied De 
Oostermaet heen. 

Taart en pepernoten
Bij de Oostermaetloop gaat het vooral 
om gezelligheid en plezier. Je kunt 
genieten van de loopsport. Voor de 
beste Lettelse dame en heer, die op het 
moment van de wedstrijd in Lettele 
woont, staat een taart klaar. Vandaar de 
oproep aan dorpsgenoten zich massaal 
in te schrijven voor de Oostermaetloop. 
Ook de jonge lopers gaan niet met lege 

handen naar huis. Sinterklaas heeft een 
paar Pieten naar Lettele gestuurd om te 
assisteren bij de Oostermaetloop. Ze ne-
men extra veel pepernoten mee voor de 
kinderen en zorgen voor een gezellige 
warming-up. Doe daarom mee! Laat zien 
wat je kan! 

Schrijf je in
Iedereen kan meedoen aan de 5 of 10 
kilometerloop! Voor kinderen tot 9 jaar 
is er een speciaal parcours van 1 kilome-
ter. Jeugd tot 15 jaar kan meedoen aan 
de 2-kilometerloop. De starttijden en 
het inschrijfgeld vind je op sallands-
crosscircuit.nl. Inschrijven kan tot 
3 december, een halfuur voor aanvang 
van de desbetreffende afstand. Inschrij-
ven via mijninschrijving.nl. 
Let op: je kunt niet meer na-inschrijven 
op papier, alleen digitaal via de app of 
website van mijninschrijving.nl! Infor-
matie op facebook.com/oostermaetloop 
of mail naar oostermaetloop@hotmail.
com.

José Praat – Op 
de markt bij het 
oogstfeest in de 
dorpsbongerd moch-
ten mensen raden 
hoeveel knopen er in 
deze pot zaten.
 De winnaar kreeg 
een (Op)Kikker.

Het antwoord was: 684 knopen! 
Het dichtsbijzijnde antwoord was 713. 
De winnaar heeft de (Op)Kikker inmid-
dels ontvangen.

Jeanny Rouwet – Nu de voetbal (nog 
steeds koning/keizer/admiraal in ons 
kulturhus?) blijkbaar de zeggenschap 
heeft om een plastic oefenveld neer te 
mogen leggen!
Nu mijn Plein (bestuur basisschool Sanc-
ta Maria) heeft mogen beslissen dat de 
school verplaatst mag worden uit de ziel 
= de kern van het dorp!
De toekomst zal leren of Lettele zeggen-
schap heeft over het kerkgebouw of De 
Lebuinus parochie!
Mooie woorden en vele vergaderingen 
verder gaat alles gewoon door zoals voor-
noemden het bedacht hebben.
Gemeente Deventer doet net of ze daar 
geen inspraak in hebben en geven alleen 
het geld.

Voetballen op plastic, kinderen achter 
een Heras hekwerk bij De Spil, mooi op-
geborgen de hele dag, en met de locatie 
van Kerk/Kerkplein/Sancta Maria zullen 
we zien hoe dat afloopt.
De rol van Plaatselijk Belang? 
Als de inwoners van Lettele dit gewoon 
willen laten gebeuren, dan is dat maar 
zo. Ooit kijk je dan vol verbazing achter-
om en denk je: hoe heeft dit zo kunnen 
gebeuren/hebben we dit laten gebeuren?

Ingezonden
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Plannen voor woningbouw in Lettele

Vrijwilligersprijs

Beste Lettelenaren,

 
  

 

De zomer is voorbij en we zijn al mooi op weg het najaar in. Rondom de zomer liggen 
eel zaken stil. We hopen dat er nu meer schot komt in de plannen rondom woning-
bouw en school. Er is nog genoeg te doen in het dorp zoals u hieronder kunt lezen.  
Tot slot mooi om te zien dat de Bras-Koer een goede start heeft gemaakt. We wensen 
hun veel succes!

Met enige regelmaat worden wij (als 
bestuurslid van PB) in Lettele aange-
sproken met de vraag wanneer mensen 
zich kunnen inschrijven voor een kavel 
of een woning op het bouwterrein 
achter de Korenkamp. Helaas is dat nog 
niet mogelijk. 
Inmiddels is het ruim tien maanden 
geleden dat de gemeenteraad de 
routekaart voor de woningbouw in de 
gemeente Deventer heeft goedgekeurd. 
In de routekaart is ook de nieuwbouw 
achter de Korenkamp in Lettele opgeno-
men. Een aantal technische onderzoe-
ken op de nieuw beoogde bouwlocatie 
zijn inmiddels met goed gevolg afge-

rond. Nu kunnen de volgende stappen 
gezet worden. We hadden de verwach-
ting dat er begin 2023 al gebouwd zou 
kunnen worden. Dit lijkt toch wat lan-
ger te gaan duren. Als Plaatselijk Belang 
blijven we de zaken warmhouden bij de 
gemeente. Het gaat langzaam, maar we 
gaan nog steeds vooruit!  

Nieuwe bijeenkomsten eind dit jaar
De gemeente gaat nu aan de slag met 
het woningbouwprogramma. Er volgen 
twee bijeenkomsten in Lettele. In de 
eerste bijeenkomst legt de gemeente de 
plannen aan de inwoners van Lettele 
voor. En er komt nog een tweede bij-

eenkomst voor geïnteresseerden in Col-
lectief Particulier Opdrachtgeverschap 
(CPO). Bij CPO is een groep toekomstige 
bewoners samen opdrachtgever voor 
hun nieuwbouwproject. Zodat je als toe-
komstige woningbezitter veel zeggen-
schap en eigen inbreng hebt over hoe je 
woning eruit komt te zien. De gemeente 
is van plan een deel van de bouwlocatie 
in Lettele uit te geven in CPO. De uitno-
diging voor deze bijeenkomsten, kunt u 
uiterlijk begin november verwachten. 
De uitnodiging wordt digitaal verspreid 
aan de leden van PB en via Lettele.nl

Met enige regelmaat worden wij (als 
Plaatselijk Belang heeft begin dit jaar 
een gemeentelijke vrijwilligersprijs 
gewonnen.
In de categorie ‘Bestuurlijke verjonging’ 
was Plaatselijk Belang Lettele Linde en 
Oude Molen de winnaar omdat meer 
dan 50 procent van hun bestuur jonger 

is dan 40 jaar. De cheque van € 500,00 
die hierbij hoort, hebben we geschonken 
aan de jeugd van Lettele, namelijk aan 
de werkgroep Tienerwerk, die onlangs 
weer een doorstart heeft gemaakt. Een 
goed initiatief – vooral nu na de corona-
periode – om de jeugd van Lettele weer 
met elkaar te verbinden.

De actie van PB om Rabo Club-
support onder de aandacht te 
brengen, heeft zeker bijgedragen 
aan het resultaat: mooi dat de 
Rabo-leden de verenigingen in 
Lettele een warm hart toedragen. 
Alle stemmers heel hartelijk 
bedankt!

Rabo  
Clubsupport 
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Leuk Besturen in Lettele 

Krange op de weg

De LAB-avond ‘Leuk Besturen’ werd 
goed bezocht door verschillende vereni-
gingen uit Lettele. Het was een infor-
matieve avond die verzorgd werd door 
Deventer Doet. De deelnemers kregen 
goede tips voor bijvoorbeeld het werven 
en behouden van nieuwe bestuurders 
door bijvoorbeeld taken te splitsen. Ook 
de flexvrijwilliger werd meerdere keren 
ter sprake gebracht. Het komt steeds 
vaker voor dat mensen best incidenteel 
iets willen doen, maar niet structureel. 

Ze willen helpen bij bijvoorbeeld het 
realiseren van een concreet project, of 
af en toe eens inspringen als vaste vrij-
willigers te druk of verhinderd zijn. 
Effectief vergaderen was ook een 
onderdeel. Daar valt aan de hand van de 
praktische tips nog veel te verbeteren. 
Mooi ook om van elkaar te horen waar je 
tegenaan loopt of juist wat je drijft om 
in een bestuur plaats te nemen.
De presentaties kun je downloaden via 
deze link: Lettele.nl/leuk-besturen.

Een jaar of 15 geleden is ‘Krange op de 
weg’ binnen het project ‘Lettele, dorp 
met karakter’ een van de deelprojecten 
geweest. Er was behoefte aan een aantal 
kleinere ommetjes rondom ons dorp. Er 
bleken genoeg mogelijkheden te zijn om 
langs schouwpaden en over particu-
liere terreinen een aantal routes uit te 
zetten. Met de aanleg is het dorp vanuit 
verschillende kanten te bekijken en dat 
levert gevarieerde en soms zeer fraaie 
gezichten op. De paden lopen haaks op 
de openbare weg. In het Sallands heet 
dat ‘Krange’ en dat verklaart de naam. 
De aanleg is waar mogelijk door vrijwil-

ligers uitgevoerd. Subsidies zijn destijds 
verstrekt door de gemeente Deventer, 
provincie Overijssel, Stichting Land-
schap Overijssel, en de Europese Unie.
De bordjes langs de routes zijn echter 
door de ‘tand des tijds’ slecht leesbaar 
geworden, afgebroken of zoek geraakt. 
We hebben van de gemeente Deventer 
een bedrag beschikbaar gesteld gekre-
gen om deze borden lang de routes weer 
in orde te maken. Hiervoor zoeken we 
een paar vrijwilligers die dit willen gaan 
uitvoeren. Graag aanmelden via Email 
naar PB@lettele.nl

Met de dorpen Bathmen, Okken-
broek en Lettele zijn we achter de 
schermen bezig met het plan ‘Alge-
mene voorziening/dorpsondersteu-
ner’. Leefbaarheid is een groot en 
belangrijk goed in onze drie dorpen. 
We vinden het belangrijk dat ieder-
een een kans krijgt om mee te doen. 
We zien dat de vergrijzing toeneemt 
en willen daarop inspelen.  
Het doel is iemand aan te stellen 
die in de drie dorpen als centrale 
en verbindende schakel tussen 
inwoners (van alle leeftijden) van 
het dorp en de actieve vrijwilli-
gersorganisaties kan dienen, een 
signalerende functie heeft en korte 
lijnen heeft met bijvoorbeeld de 
‘voor-elkaar-teams’ van de gemeen-
te Deventer. De dorpscoördinator 
ondersteunt en motiveert bewoners 
om vanuit hun eigen kracht en 
eigen talent regie te nemen of te be-
houden over hun eigen leven en met 
elkaar te zorgen voor een leefbare, 
sterke samenleving. 
De gemeente Deventer is enthou-
siast over dit plan en wil hieraan 
meewerken. Een klankbordgroep 
met inwoners uit de drie dorpen zal 
nauw contact houden met de dorps-
coördinator. Deze groep denkt mee 
wat de inwoners nodig hebben en 
geeft informatie vanuit de dorpen. 
Ook namens Lettele zullen er men-
sen in deze klankbordgroep plaats- 
nemen. Lijkt u dit leuk dan kunt u 
dat aangeven via een mail aan pb@
lettele.nl. We houden u op de hoogte 
over de voortgang van dit project. 
Meer weten over dit project? 
Mail met anja.teboekhorst@lettele.
nl of bel naar: 0622 189 088.

Algemene  
voorziening/
Dorps-
ondersteuner
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www.electriccomfort.nl

Energiezuinige verwarming voor elke vloer
Een snelle, weldadige en aangename warmte

Duurzaam 
comfort

 T 0570 - 55 11 96

www.electriccomfort.nl

Energiezuinige verwarming voor elke vloer
Een snelle, weldadige en aangename warmte

Duurzaam 
comfort

 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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In augustus verscheen het tweede deel 
van de historie van het Overijsselse dorp 
Okkenbroek onder de titel: Okkenbroek van 
Oudsher deel II / Eens zijn wij zelf onder-
deel van het verleden. Henk Sepers stelde 
het boek samen op basis van gesprekken 
met (oud) Okkenbroekers en archiefstu-
dies. Het eerste deel van Okkenbroek van 
Oudsher / De wens om te herinneren komt 
pas later verscheen eerder, in juni van dit 
jaar. 

Beide boeken zijn gepubliceerd via het 
self-publishingplatform Brave New Books. 
De boeken zijn te koop via bravenewbooks.
nl/henksepers voor de voor Okkenbroek 
symbolische prijs van € 13,94. Het is in 
het jaar 1394 dat er in een leendocument 
voor het eerst geschreven wordt over het 
buerscap Oeckenbroke. 

Voor meer informatie en leuke historische 
verhalen kunt u een bezoekje brengen aan: 
okkenbroekvanoudsher.nl.

Diny Meijerink – Op 7 oktober heeft Pau-
lien Bos voor 14 aanwezigen een verhaal 
voorgelezen in het kader van de Nationale 
Voorleeslunch 2022. De Voorleeslunch 
wordt georganiseerd door de Leescoalitie 
in samenwerking met de Bibliotheken. Ze 
kon kiezen uit drie verhalen: ‘Het leven is 
een wonder’ van Kader Abdolah, ‘Vakantie’ 
van Marion Bloem en ‘Prinsjesdag’ van 
Bart Chabot. Paulien koos ‘Prinsjesdag’ uit 
om voor te lezen.
Het komische verhaal gaat over de 
vriendschap tussen Erica Terpstra en Bart 
Chabot. Erica is lid van de Tweede Kamer 
en nodigt hem uit om als haar partner mee 

te gaan naar Prinsjesdag. Prinsjesdag is 
ook hoedjesdag, dus Bart moet, voordat 
ze de Ridderzaal binnengaan, haar hoed, 
gemaakt door Edgar Vos, beoordelen. Een 
indrukwekkende hoed, die volgens Bart ze-
ker een plek verdient in het journaal en de 
voorpagina's van de kranten. Dat gebeurt 
dan ook, maar niet alle kranten zijn even 
positief. Zo noemt een enkele krant Erica 
een 'wandelende schoorsteenpijp' en wordt 
ze 'Erica Teletubby' genoemd.
Na de koffie met heerlijk gebakken koek, 
vertelde Paulien iets over haar werk bij
de politie. In het begin van haar loopbaan 
kreeg ze in Staphorst, nadat ze zich had
voorgesteld over de telefoon, de opmer-
king, dat vrouwen niet bij de politie
hoorden te werken, maar beter achter het 
aanrecht konden staan! Paulien werkt
nu in Apeldoorn en is buddy bij mensen die 
problemen hebben met hun
politiewerk.
De voorleeslunch is geen voorleeslunch 
zonder lunch. Dus iedereen heeft
gesmuld van de soep en broodjes, verzorgd 
door Lettelse vrijwilligers.

Okkenbroek van Oudsher, 
deel I en deel II

Voorleeslunch 2022

Houtstoken
slecht ?

Jeanny Rouwet – Ik plant bomen voor 
schaduw en luchtverversing. Tijdens zijn 
leven haalt de boom met hulp van de zon 
CO2 uit de lucht. Bossen zijn een letter-
lijke verademing voor de mensheid. Aan 
het einde van de rit levert die boom mij 
weer warmte, en ook de CO2 gaat terug. 
Een soort natuurlijke zonnepanelen als 
het ware.
Hoe anders is het met aardgas, CO2 dat 
miljoenen jaren geleden opgeslagen is in 
de bodem en dat we in nog geen 100 jaar 
snel verbruiken en verbruikt hebben. 
Nu wil de media ons doen geloven dat 
hout stoken fout is, maar is dat wel zo 
als je alles meeneemt in de discussie? De 
uitgang/afvoer van de gasketels: hoe fijn 
is de lucht die daaruit komt? Ik zou die 
uitgang toch maar niet onder je slaap-
kamerraam maken.
Goede houtkachels hebben een goede 
schoorsteen, op de goede plek gemon-
teerd en er zal zeker fijnstof uit komen 
– zoals uit meerdere uitvindingen van 
de mens – en dat fijnstof wordt weer 
opgevangen door de natuur. Op de juiste 
manier gestookt met het juiste hout 
stinkt een houtkachel niet. Integendeel.
De discussie over aardbevingen in 
Groningen, de ontstane schade daar en 
het spekken van de kas van Poetin heeft 
geen verdere uitleg nodig.
Moeten we dan alles op elektriciteit 
willen doen? Kernenergie dan maar? Het 
vele installatiewerk dat hiervoor nodig 
is, terwijl men nog geen idee heeft waar 
te blijven met oude zonnepanelen/wind-
molens/kernafval?
Hoe fout is houtstoken als je alles mee-
neemt in de discussie?

Ingezonden
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Oogstfeest en dorpsdiner van 2022
Na enkele weken overleggen, plannen, bestellen en twee dagen 
snijden, wassen, bakken en koken was het dan zover op zaterdag 
24 september: het Oogstfeest 2022 kon van start in De Bongerd!

De tent van de SECL was geplaatst, de marktkramen stonden 
klaar voor de standhouders, de w.c.-unit was geleverd. Kortom, 
wat kon er nog fout gaan?
Tsja…

Ondanks de regen (en dus verplaatsing van het dorpsdiner naar 
De Spil), doorslaande stoppen bij De Bongerd, een haperende bar-
becue en een pinautomaat die er spontaan de brui aan gaf, werd 
het wat het organisatiecomité  betreft een geslaagde dag. 
Dankzij de flexibiliteit van de vrijwilligers, en niet in de laatste 
plaats de mensen van De Spil, hebben we met een grote groep 
Lettelenaren kunnen genieten van het dorpsdiner.  

En volgend jaar? Dan gaan we gewoon weer voor een oogstfeest 
en dorpsdiner in De Bongerd.
Want natuurlijk is eten met zijn allen in De Bongerd  anders dan in 
De Spil en is het voor de standhouders leuker als de zon schijnt en 
er veel mensen komen kijken en kopen bij de marktkramen. Dus 
graag tot volgend jaar!
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Reizen, andere culturen en nieuwe mensen 
ontdekken. Wie wil dat nou niet? Duur? Ze-
ker niet, want je hoeft er helemaal de grens 
niet voor over. Er zijn heel veel mensen die 
hun cultuur en hun gewoonten graag met je 
willen delen en die ook heel erg openstaan 
voor jouw levensverhaal! 

Dat is de boodschap van Anna Claudia 
Wellner van Humanitas en Michelle Nijhuis 
van Stichting Present Deventer. Zij bege-
leiden samen het project Match & Connect 
Deventer. 
Anna Claudia en Michelle: ‘Binnen dit 
project worden nieuwkomers gekoppeld 
aan Nederlanders. Om elkaar te leren 
kennen, de taal te oefenen, elkaars verha-
len te horen, samen te eten, Deventer en 
omgeving te ontdekken, samen voetbal te 
kijken en nog veel meer. Sinds de start van 
het project in januari 2018 zijn meer dan 
100 koppelingen gemaakt en daar zijn vele 

vriendschappen uit ontstaan. Match & Con-
nect is een project dat levens verrijkt voor 
zowel de nieuwkomers als de Nederlandse 
vrijwilligers.’
‘Match & Connect zoekt momenteel 
een match voor meerdere gezinnen en 
alleenstaanden waaronder nieuwkomers in 
Lettele. We hopen via deze weg vrijwil-
ligers te vinden die willen bijdragen aan 
het verbinden van verschillende culturen. 
Als je interesse hebt, meld je dan aan via 
de website (zie hieronder). Voordat je een 
koppeling aangaat, volg je als vrijwilliger 
een training. De eerstvolgende training is 
woensdag 14 december. Wees erbij!’
Wil je informatie? Neem dan contact op 
met Anna Claudia (a.wellner@humanitas.
nl, 0612 738 254) of Michelle (michelle.
nijhuis@presentdeventer.nl, 0640 263 
404). Je kunt ook een kijkje op de website 
nemen: stichtingpresent.nl/deventer/aan-
melden-maatjes.

Kennismaken met  
nieuwkomers

Actie  
Zon in de 
schoorsteen
Anneke Bijsterveld – Op het moment 
dat ik dit schrijf is het begin oktober en 
schijnt het zonnetje lekker. Wat hebben 
we een fantastische zomer achter de rug 
waarin we wekenlang hebben kunnen 
genieten van zon, zon en nog eens zon. 
Gelukkig zijn de temperaturen nu ook 
weer aangenaam, de verwarming kan 
een tandje lager, goed voor de portemon-
nee en het milieu. Maar we willen ook 
graag wat zon en warmte brengen bij 
mensen die dat nodig hebben. Vandaar 
onze jaarlijkse actie ‘Zon in d.e schoor-
steen’.

Deze mensen krijgen met Sinterklaas 
een pakje van de Zonnebloem, als teken 
dat we aan hen denken, doe jij ook mee? 
Het gaat om een klein cadeautje, en het 
zou mooi zijn als er een gedichtje en/of 
surprise bij wordt gemaakt, dat waarde-
ren deze mensen zeer. Wij hopen daarom 
dat je (weer) wilt helpen. Je kunt je opge-
ven bij Anneke Bijsterveld 0637 342 735, 
t.bijsterveld2@kpnplanet.nl of bij José 
Gr.Koerkamp 0683 547 814, josegroot-
koerkamp@hotmail.com. Graag vóór 10 
november. Je krijgt van ons de naam van 
de persoon voor wie jij een pakje mag 
maken. Onze Zonnebloempieten 
bezorgen dan het pakje op 5 december.

Activiteit 
Zonnebloem

Syrische vrienden
De Deventerse Marcel en Lidwien (70+) 
hebben meegedaan en zijn heel erg 
enthousiast. Na afloop van het project 
hebben zij het contact met de Syrische 
Ziad en Batool voortgezet. Marcel en 
Lidwien: ‘We zien elkaar wekelijks, 
praten en eten samen, we helpen elkaar. 
Marcel en Ziad hebben geklust in hun 
nieuwe huis en Lidwien en Batool heb-
ben gordijnen genaaid. Ziad heeft onze 
bomen gesnoeid. Wij helpen hen met 
moeilijke brieven van allerlei instanties. 

Zo zijn we erachter gekomen dat ons 
eigen Nederland voor nieuwkomers 
vaak een ondoorgrondelijk woud van 
regeltjes is. We hebben in de Rama-
dan samen een paar keer het vasten 
gebroken, na zonsondergang met een 
feestelijke maaltijd. We staan open voor 
elkaars cultuur, hebben een groepsapp. 
We zijn er voor elkaar.’ 
‘Wij vinden het heel erg verrijkend en 
wensen veel meer Nederlanders toe dat 
ze op deze manier de grens overgaan om 
nieuwe vrienden te maken.’

De Deventer Marcel en Lidwien en hun Syrische vrienden Ziad en Batool
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Pauline Ypma – Op woensdagmiddag 
12 okt 2022 was het een hele drukte 
op de parkeerplaats bij De Spil. Niet 
vanwege voetbal maar voor de ge-
zellige middag die georganiseerd is 
door drie Lettelse clubs: OED), KBO 
en Zonnebloem. Op het programma 
staan het elkaar ontmoeten en daar-
bij genieten van de vrolijke muziek 
van de Bêkezangers uit Bathmen. 
Voorzitter van de KBO Jeannet van 
der Star opent de middag en verwel-
komt zo’n 45 gasten, veel vrijwilli-
gers van de organiserende clubs en 
natuurlijk de acteurs. 

Na de koffie spitst ieder zijn oren en 
veel wordt er meegezongen, geneu-
ried en meegedeind op de muziek. 
In de pauze zijn er lekkere drankjes 
en zelfgemaakte hapjes. Wonderlijk 
dat al die zangers de teksten zonder 
boek zingen! Dat is met de moderne 
techniek – een scherm boven de diri-
gent – niet zo wonderlijk meer, blijkt 
later. Mooi is het zeker en graag 
geeft het koor nog een toegift als 
we daarom vragen. Het is een fijne 
middag die ons weer nader tot elkaar 
brengt en opvrolijkt in deze donkere 
herfstdagen.

Pauline Ypma – Met zijn zesenveertigen 
stapten wij in de TCR -bus om naar Tiel 
af te reizen. Gasten van de Zonnebloem 
en leden van de KBO mixten lekker door 
elkaar en genoten van de mooie rit over 
de Veluwe en langs de vele boomgaarden 
van de Betuwe. Het was spannend toen er 
onderweg nog een fikse regenbui over ons 
heen kwam. Kort voor Tiel stopten wij voor 

koffie met gebak bij Van der Valk en om 
even de beentjes te strekken.
Daarna weer instappen en ruimschoots 
op tijd parkeerde chauffeur Renate bij de 
tribunes van het corso. Ieder kreeg een 
plaatsje en Lettele mocht vooraan zitten. 
Tijdens het wachten konden we ‘aapjes 
kijken’ en genieten van de heerlijke lunch 
die werd uitgedeeld door het bestuur. 

Lachen
Al knabbelend werd het half twee en daar 
kwam de kinderoptocht langs met grappige 
skelters en karretjes. Daarna het grote 
werk. Zo’n 14 wagens, door de verschillen-
de Betuwse dorpen gemaakt, passeerden 
ons. Twee muziekkorpsen brachten een 
fijne sfeer. Wat prachtig: de kleuren, de 
ontwerpen, de toepassing van veel noten, 
zaden, natuurlijk veel fruit, groenten zoals 
paprika’s, spruitjes, een overall van sper-
zieboontjes, een wagen met 101 dalmatiërs 
van zwarte en witte bonen. We keken ons 
de ogen uit. 
Toen de optocht voorbij was, praatte Jo-
chem van Gelder de pauze vol door bij een 
raadspelletje Willy Jansen te interviewen. 
Het was wel lachen om de opmerkingen 
over de winnende wagen met prachtige 
tropische vlinders en bloemen en vooral 
over de daarbij swingende danseressen 
in bikini. Ook Dini werd in het zonnetje 
gezet en ging met Jochem op de foto. Na 
gesmuld te hebben van een lekker warme 
oliebol konden we voor een tweede keer de 
optocht zien. Toen het wel wat fris begon 
te worden keerden we huiswaarts met een 
soep+stokbroodje stop in Hoenderlo. Het 
was een prachtige dag.

Gezellige middag van OED, KBO en 
Zonnebloem

Met KBO en Zonnebloem naar het  
fruitcorso
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Op 2 oktober hebben de nieuwe uitbaters 
van café-restaurant De Koerkamp, Michael 
en Elsemiek Spikker, inwoners van Lettele 
en andere belangstellenden met open 
armen ontvangen in Bras-koer. Tijdens 
het open huis werd de aftrap gegeven van 
hun nieuwe, volledig gemoderniseerde 
restaurant.  De bezoekers bewonderden de 
sfeervol ingerichte loungeruimte met een 
aangepaste bar, de gerestylde serre en de 
keuken die ze naar eigen wensen hebben 
ingedeeld.  
Samen met hun complete Bras-koerteam 
ontvingen Michael en Elsemiek de bezoe-

kers op een gastvrije manier en trakteer-
den hen op drankjes en lekkere hapjes. 
Iedereen is erg blij dat het jonge stel met 
Lettelse roots de Koerkamp een nieuwe 
impuls gaat geven. Uiteraard kunnen velen 
niet wachten om de menukaart zelf uit te 
proberen, maar het blijkt dat er al heel veel 
reserveringen zijn en de eerste weekenden 
al helemaal volgeboekt staan. Michael en 
zijn team hebben er zin in en de komende 
tijd zullen ongetwijfeld veel Lettelenaren 
aanschuiven in het vernieuwde restaurant 
Bras-koer. Lettele wenst hen heel veel 
succes met deze mooie uitdaging!

Nieuw restaurant 
Bras-koer van start

KBO-cursus 
‘Het mobieltje’
Tijdens de jaarvergadering van de 
KBO, in het voorjaar, bleek er grote  
belangstelling te zijn voor een 
cursus in het gebruik van de mobiele 
telefoon. Kinderen en kleinkinderen 
zorgen vaak voor allerlei instellingen 
maar om het zelf te doen, is vaak te 
moeilijk. Daarnaast speelde denk ik 
ook nog het gedoe met die QR-codes in 
de corona-periode een rol. Men wilde 
wel wat meer weten over het gebruik 
van het mobieltje of wat preciezer, het 
gebruik van de smartphone. 
Via Diny Meijerink kwamen wij in 
contact met de bibliotheek in Deven-
ter. Maddy de Munnik, werkzaam bij 
deze bibliotheek, heeft ons weer in 
contact gebracht met Het Gilde, een 
groep gepensioneerde vrijwilligers die 
graag aan anderen nog wat kennis wil 
overdragen. In mei volgde een kennis-
makingsmiddag waarbij de cursisten 
konden kennismaken met de docenten 
en de docenten meer te weten kwamen 
over de smartphone-kennis van de 
deelnemers. 
Toen zijn er drie groepen gevormd: één 
voor de iPhone (Apple) en twee voor de 
Android (meest Samsung). In septem-
ber zijn wij van start gegaan met twee 
groepen en in oktober met de tweede 
Android-groep. De cursus duurde drie 
weken op een vaste middag in de week. 
Veel onderwerpen zijn aan de orde 
gekomen. Onder andere dat je smart-
phone veel meer is dan een telefoon 
en meer weg heeft van een computer, 
dat er heel veel app’s (toepassingen) op 
staan die als afbeeldingen terug te vin-
den zijn op het schermpje, dat je deze 
kunt verplaatsen en nieuwe kunt opha-
len. Ook het gebruik van Whatsapp en 
het plaatsen van diverse instellingen 
kwam aan de orde en uiteraard ook 
het maken en verzenden van foto’s. De 
dertig deelnemers, veelal zeventigers, 
hebben maar weer eens bewezen dat 
je nooit te oud bent om te leren. De 
resultaten uit de evaluatie zullen nog 
worden besproken en wie weet komt er 
nog een vervolg.

Cursisten tijdens de KBO-cursus 'Het Mobieltje'
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Welkom kleine… 
Lettele is een heerlijk dorp voor kinderen om in op te groeien. In deze rubriek ‘Welkom kleine…’ maken we plaats 
voor jonge ouders om hun pasgeborene aan Lettele voor te stellen.

We maken vanaf nu één  pagina per jaar, in oktober. Zo kunnen we één ‘schoolgeneratie’ bij elkaar plaatsen.  
(Deze keer plaatsen we de kinderen van eind vorig jaar ook op deze pagina, dan staan alle kinderen van een  
generatie bij elkaar)  

Wordt jouw kindje komend jaar geboren? Vergeet dan niet om voor de baby-pagina van volgend jaar een geboorte-
kaartje en een foto naar De Letter sturen. Dat kan digitaal: redactie.deletter@gmail.com. 

Jelte Bloemenkamp
17 september 2021

Zoon van Jeroen en 
Lisa Bloemenkamp
Broertje van Maud, 

Suus en Fieke 

Elisa Anne Cathelijn 
Oosterwijk

7 oktober 2021
Marita en Timo 

Oosterwijk
Zusje van Jona en Daan

Senn Wagemans
17 oktober 2021
Tijs en Noortje 

Wagemans
Broertje van Lis

Elias Sebastiaan 
Nieuwenhuis

5 november 2021
Zoon van 

Arjen Nieuwenhuis en 
Stephanie Scholten

Tessa en Evi de Brouwer
22 april 20221
Dochters van 

Joris en Jesse de Brouwer

Len Beltman
23 april 2022

Zoon van Mike en Ellis Beltman
Broertje van Liva

Lize Boksebeld
29 juni 2022
Dochter van 

Anouk en Davy 
Boksebeld

Zusje van Jax en Zara

Duuk Spikker
7 juli 2022

Zoon van Michael en 
Elsemiek Spikker

Broertje van 
Lois Spikker

Ruud Gé Ton Haarman
27 Juli 2022

Zoon van 
Roy Haarman en 

Jessica Nieuwenhuis
Broertje van Anna

Floor Ido Dex Geluk
24 augustus 2022

Zoon van 
Jos en Marieke Geluk

Broertje van
Sam en Bo
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Beste Lettelenaren,
We kijken terug op een geslaagde inloopochtend over de uitbreiding van de sport-
zaal op 15 oktober jongstleden. De aanwezigen discussieerden enthousiast over de 
plannen uit ‘Bouwen voor ruimte’ en over mogelijke verbeterpunten. We zijn enorm 
blij met de aanloop en belangstelling en met de reacties en ideeën die we hebben 
gekregen. Hieronder vind je een korte samenvatting.

Namens het bestuur van KDS
Anne Marie van Oldeniel

Biljarten in het Kulturhus

Eind 2021 kwam Theo de Brouwer 
met het idee voor een biljart in het 
Kulturhus. Hij vertelde daarbij: 
‘Ik behoor zelf nu ook tot de groep 
die overdag meer tijd heeft. Ik zie 
een kans om elkaar te ontmoeten 
in KDS en dan een lekker potje te 
biljarten.’  
Het KDS-bestuur vond het tot 
nu toe en om allerlei praktische 
redenen een biljart niet haalbaar. 
Maar met Theo’s motivatie heb-
ben we toch besloten om ruimte 

te maken voor een biljart. Want 
Theo zei ook: ‘Er is geen biljart 
meer elders in Lettele en ik hoor 
wel vaker mensen zeggen dat ze 
graag een keer zouden biljarten. 
We kunnen sporten, koersbal-
len en jeu de boulen en dit is 
een mooie aanvulling.’ Daarom 
hebben we als bestuur tegen Theo 
gezegd: als het biljart verplaats-
baar is en jij kunt er geld voor 
bij elkaar krijgen en natuurlijk 
spelers, dan helpen wij je om je 

idee te realiseren. Zo gezegd zo ge-
daan. Sinds eind september staat 
het biljart in het Kulturhus (zaal 
Linde). Het initiatief is financieel 
ondersteund door bijdragen van 
WijDeventer, Rabobank Salland, 
KBO Lettele, stichting Wesseling 
van Breemen en het Plaatselijk 
Belang Lettele Linde Oude Molen. 
En natuurlijk heeft Theo met 
een groep vrijwilligers het biljart 
geplaatst. Hartelijk dank, Theo en 
vrijwilligers!.

Ook biljarten… meld je aan!
Komst er een biljartclub? vroeg ik 
Theo. Hij antwoordt: ‘Die is er nog 
niet, maar dat is wel de bedoeling. 
Ik hoop dat er een of meerdere 
groepen ontstaan die elkaar 
regelmatig treffen. Bijvoorbeeld 
op een ochtend of middag. Lekker 
biljarten, bakkie koffie en/of een 
biertje.’
Meld je aan bij Theo als je je wilt 
aansluiten! Bel Theo: 0618 581 
362, of mail hem: tamdebrou-

wer@home.nl. Of spreek hem 
aan als je hem tegenkomt. ‘Het 
is de bedoeling’, zegt Theo, ‘om 
na aanmelding even bij elkaar te 
komen om samen afspraken te 
maken.’ Hij zegt er nadrukkelijk 
bij: ‘Ik heb dit initiatief ook geno-
men voor andere bezoekers van 
KDS. En daarvoor zijn ook wat 
spelregels opgesteld.’

Spelregels
Het biljart is er voor iedereen. 
Elke bezoeker van De Spil mag het 
biljart gebruiken, mits natuurlijk 
De Linde niet verhuurd is. Dat 
kun je zien op de website en 
op het bord in de hal. Voor het 
gebruik wordt een kleine bijdrage 
gevraagd  van € 2,00. Dit is nodig 
voor noodzakelijk onderhoud. De 
bijdrage kan voldaan worden via 
een klok (die nog wordt geplaatst). 
Ook gelden een aantal spelregels 
voor het gebruik. Die kun je lezen 
bij het biljart.

Ideeën, wensen,  
vragen of tips?

De komst  
van de school 

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! 

Op dit moment kunnen we 
alleen aangeven dat er niet 
meer concrete informatie is 
over de komst van de school 

naar het trainingsveld en of 
en op welke manier er een ver-
binding komt tussen school en 
het Kulturhus. 

Op woensdag, donderdag en vrijdag is het biljart onderdeel 
van de Huskamer en kan er gespeeld worden.
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Bouwen voor ruimte: vergroten van de sportzaal
Op zaterdag 15 oktober vond de 
inloopochtend plaats om Lettele 
te informeren over het plan 
‘Bouwen voor ruimte’ van KDS. 
De bijeenkomst was bedoeld 
om inzage te geven in het plan 
en dat hebben we gedaan met 
tekeningen, een PowerPoint-
presentatie en met persoonlijke 
toelichting. We hebben een tijd 
gewacht met deze bijeenkomst 
omdat we voldoende zicht 
wilden hebben op de vraag of 
een dergelijk groot plan enigs-
zins haalbaar zou zijn. En dat 
moment is nu gekomen. 

Waarom bouwen voor ruimte?
De rol van KDS is om ruimte 
voor anderen te faciliteren. Voor 
onszelf – voor de exploitatie 
van KDS – hoeven we niet uit 
te breiden. Ons eerste belang is 
dat we de komende jaren voor 
verschillende opgaven staan: 
de sportvloer is aan vervanging 
toe, er moet groot onderhoud 
verricht worden aan het dak, 
een aantal sporttoestellen 
moet worden vervangen en we 
moeten verduurzamen (led-
 verlichting, zonnepanelen, ver-
warmen zonder gas). Daarnaast 
zou KDS geholpen zijn met wat 
meer bergruimte. 
Maar het Kulturhus en de sport-
zaal zijn er voor Lettele en de 
volgende Lettelse ‘clubs’ hebben 

ons gevraagd om meer ruimte: 
SECL, Voetbalvereniging Lettele 
vragen bergruimte, de hand-
bal wil graag thuis trainen en 
spelen en de revue heeft straks 
een nieuwe plek nodig voor de 
uitvoeringen. Voor al deze zaken 
is ruimte nodig, vandaar de titel 
van ons plan: ‘Bouwen voor 
ruimte’. 

Scenario’s
Er zijn 4 scenario’s die tot nu 
toe alle 4 nog in de race zijn. 
We zetten ze op een rij:
1. Vervangen sportvloer, onder-

houd dak en verduurzamen
2.  Vervangen sportvloer, onder-

houd dak, verduurzamen én 
bergingen bouwen

3.  Vervangen sportvloer, onder-
houd dak, verduurzamen, 
bergingen bouwen én de 
sportzaal vergroten

4.  Vervangen sportvloer, 
onderhoud dak, verduurza-
men, bergingen bouwen en 
de sportzaal vergroten in 
samenhang bouw school

Welk scenario het wordt is van 
veel zaken afhankelijk, dat 
gaat de komende tijd duidelijk 
worden.

Tekening, vergunning en geld
We hebben een voorlopige 
tekening van het plan, die moet 
nog verder worden aangepast 

op basis van eisen die worden 
gesteld rondom de vergunning. 
Er is nog geen vergunning 
aangevraagd. Wel weten we 
dat de gemeente tot zover geen 
belemmeringen ziet om een 
vergunning te kunnen geven. 
Als bestuur van KDS gaan we 
daarover een besluit nemen zo-
dra we voldoende zicht hebben 
op het benodigde geld. 
KDS zelf heeft geld gereserveerd 
voor het vervangen van de 
sportvloer en het onderhoud 
aan het dak. Dat geld kan ook 
ingebracht worden bij dit plan. 
We weten dat LEADER Salland 
een bijdrage zou willen doen 
van ongeveer € 100.000, maar 
de definitieve aanvraag hebben 
we nog niet gedaan. Ook zijn er 
gesprekken geweest met een 
aantal Lettelse clubs voor bij-
dragen. We hopen in november 
verder te praten met zowel de 
gemeente als de provincie over 
bijdragen. De totale investering 
zal rond 1 miljoen Euro liggen, 
dus er is best veel geld nodig. 
Maar het belangrijkst vinden wij 
dat de keuzes die we nu maken 
ook betaalbaar blijven in de 
toekomst (de exploitatie dus). 

Betrokkenheid van ‘buren’ en 
het dorp
Je kunt zeggen dat heel Lettele 
buur is van het Kulturhus, maar 

met ‘buren’ bedoelen we de 
direct aanwonenden. Vanaf nu 
gaan we hen blijvend informe-
ren over de vervolgstappen. We 
willen als bestuur zo duidelijk 
en transparant mogelijk zijn, 
zodat ieder voor zich kan be-
palen of en welke stappen men 
wil zetten. We zullen het dorp 
vooral blijven informeren via De 
Letter. En we zijn altijd bereid 
om vragen te beantwoorden.

Hoe nu verder?
Als bestuur koersen we op 1 
januari 2023. Op dat moment 
hopen we helderheid te hebben 
over het benodigde geld, over 
een aantal noodzakelijke 
onderzoeken, over de details 
rondom de komst van de school, 
et cetera. Dan kunnen we beslis-
sen over het aanvragen van een 
vergunning.
We weten heel goed dat zo’n 
groot plan kansen en belemme-
ringen heeft. Daarom werken 
we stap voor stap om te voor-
komen dat we onnodig geld 
uitgeven en beslissingen nemen 
die niet goed zijn voor (de toe-
komst van) Lettele.

Schetsontwerp van de nieuwe 
vergrote sportzaal. De theater-
zaal wordt alleen ingericht als 
er gebruik van wordt gemaakt. 

Gewoonlijk is het onderdeel van 
de sportzaal.
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 Sluitingsdatum kopij Bezorging
 
Nummer 06 | 2022 maandag 28 november woensdag 14 december
Nummer 01 | 2023 maandag 30 januari woensdag 15 februari 
Nummer 02 | 2023 maandag 3 april  woensdag 19 april
Nummer 03 | 2023 maandag 5 juni  woensdag 21 juni
Nummer 04 | 2023 maandag 21 augustus woensdag 6 september
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Onafhankelijk blad met nieuws en 

informatie uit Lettele en omgeving. 

Verschijnt 6 keer per jaar, oplage 380 

exemplaren.
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Het Kinderkookcafé 
kookt weer lekker
Het was weer hartstikke gezellig en de kinderen hebben werkelijk 
heel hard hun best gedaan om een lekkere en gezonde maaltijd op tafel te zetten.  
De begeleiders hebben trouwens ook heel hard gewerkt.
Wat aten we? Uiensoep, hamburger met vlees van Boer Berrie, witte- en 
rode-koolsalade en als toetje een appelbol uit de oven, mét ijs!
Het volgende kinderkookcafé is begin december. Onze kerstspecial. 
Ouders van de 5de-, 6de-, 7de- en 8ste-groepers, hou je WhatsApp in de gaten!
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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

Voor uw nieuwe en gebruikte Renault,
en alle andere merken

moet je in Bathmen zijn!
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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


