
NUMMER 6 • DECEMBER 2022 

Tennisvereniging Lettele bereidt zich voor op nog eens vijftig jaar
Jeffrey Kleine Koerkamp vindt zijn weg naar het theater

Het kruispunt van buurtschap De Koerkamp
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Sinterklaas is het land nog niet uit en de kerst-

lichtjes branden alweer. Waar zullen we het in 

deze De Letter dan eens over hebben? Juist ja, 

over Sinterklaas. Abby de Waal maakte een 

mooi fotoverslag van zijn intocht bij Bras-Koer. 

Voor de kerst vroeg ik Linde Somsen, Jante 

Bulthuis en Isa de Winter om voor het dorp hun 

gedachten over kerst op te schrijven en een 

kerstkaart te tekenen. 

De transformatie van De Koerkamp naar 

Bras-Koer inspireerde het Lettels Archief om een 

mooi artikel te schrijven over de geschiedenis 

van ‘het kruispunt’ van de Koerkamp. 

Het kruispunt is toch (samen met de kerk, 

de school en Super Lettele) het punt waar het 

allemaal begon en waar het allemaal gebeurt.

Inmiddels is Lettele echt meer dan alleen een 

kruispunt. We hebben Lettele Noord, Lettele 

West, Lettele Zuid en straks ook nog Lettele 

Oost. De ‘inspiratiesessie’ die de gemeente orga-

niseerde in het kulturhus, werd druk bezocht. 

Er waren zorgen: hoe zit dat met de natuur?, 

kun je daar wel bouwen, het is er toch veel te 

nat? De stemming was vooral positief. Nieuwe 

kansen en ruimte voor creatieve ideeën en 

oplossingen. De plannen zijn nog lang niet rond, 

het dorp krijgt in 2023 nog veel mogelijkheden 

om mee te praten over een mooi ontwerp. 

In de loop van 2023 zal het duidelijk worden hoe 

Lettele Oost eruit zal komen te zien.

Over een ander project wat de gemoederen 

bezighoudt zal in 2023 ook duidelijkheid komen: 

de nieuwbouw voor de school. Hoe dat moet met 

het kunstgrasveld voor de voetbal is nog 

helemaal niet duidelijk. Het verlossende woord 

zal, hopelijk, voor de kerst nog gesproken 

worden. Hou Lettele.nl in de gaten!

2023 wordt een uitdagend jaar voor Lettele. 

Maar voor we daar onze schouders onder 

zetten, eerst nog even genieten van de lichtjes, 

de warmte van kerst en de oliebollen. 

  

Namens de redactie

Wilma Schepers

Een uitdagend 2023!
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Over vier jaar viert Tennisvereniging Lettele (TVL) het vijftigjarig jubileum. 

Om er straks nog eens vijftig jaar bij aan te plakken, wordt er nu al volop 

nagedacht over de toekomst. Waar heeft TVL al in geïnvesteerd en welke 

ontwikkelingen staan er nog op de agenda? Milou spreekt met Elles Klein 

Koerkamp en Frans Huisman, bestuursleden van TVL.

In Lettele kun je altijd tennissen

gebruiken en mensen die het leuk vinden kunnen in 
de hal in Bathmen tennissen. Als vereniging huren 
wij zelf ook de banen in Bathmen om daar in de win-
ter met de club te tennissen.’
Tennis is heel vrijblijvend. Je kunt – zoveel en zo 
vaak je maar wilt – spelen met en tegen iedereen die 
lid is van de vereniging. Als je mee wilt doen met de 
competitie moet je zorgen dat je een team van mini-
maal vier spelers samenstelt. Dit team wordt vervol-
gens opgegeven bij de KNLTB en dan wordt het team 
ingedeeld voor de competitie. Elles: ‘Veel leden doen 
mee met de competitie, afgelopen voorjaar hadden 
we zeven seniorenteams en drie juniorenteams. Af-
hankelijk van de competitie waarin je speelt, speel je 
enkel-, dubbel- of mix-partijen.’ 
Verder organiseert TVL ieder jaar een drietal club-
kampioenschappen, zowel voor senioren als junio-
ren, er is een openingstoernooi op de eerste zondag 
van april, twee keer in de week zijn er toss-momenten 
en wordt er een ouder-kind toernooi georganiseerd. 
Frans: ‘Daarnaast hebben we veel gezelligheid op de 
club, zoals de jaarlijkse feestavond, we hebben een 
ladiesnight voor de vrouwen en een bokavond voor 
de mannen. Dus er zijn best veel activiteiten en het 
grote voordeel is: je kunt altijd spelen.’
 
Ontwikkelingen
Na ruim 27 jaar krijgt de tennis een nieuwe voor-
zitter. Gerard Gerritsen heeft er dan in totaal meer 
dan 32 jaar voorzitterschap op zitten, want ook 
bij de oprichting van de club is hij al enkele jaren 
voorzitter geweest. In de eerstvolgende Algemene 

Het ledenaantal van TVL is de afgelopen vijf jaar 
stabiel met ongeveer 125 leden. Alleen de samenstel-
ling van het ledenbestand baart het bestuur zorgen. 
Elles Klein Koerkamp: ‘De helft van de leden is in-
middels 65+, we willen graag wat verjonging in ons 
ledenbestand. Afgelopen jaar hadden we 28 jeugdle-
den maar helaas blijven ze vaak niet allemaal door-
lopend lid en stoppen ze vanwege studie.’
Het grootste probleem zit hem in de doelgroep van 
20-35 jaar, TVL heeft nog geen handvol leden in deze 
leeftijdscategorie. Een belangrijke reden is dat er 
weinig huisvesting is voor jonge Lettelenaren. Zij 
vertrekken uit Lettele en blijven hier ook niet ten-
nissen. Toch probeert de tennis daar op in te spelen. 
Frans Huisman: ‘We proberen jaarlijks een soort 
acquisitie te doen om een driemaandsabonnement 
aan te bieden als de competitie bij de handbal en 
voetbal zijn afgelopen. Dan kan je drie maanden on-
beperkt tennissen voor een half lidmaatschap. Dat 
is aantrekkelijk voor de groep leden die nog actief 
sporten.’ 

Een actieve vereniging
In april start het tennisseizoen en dan beginnen de 
lessen en de competities. Jeugdleden krijgen stan-
daard tennisles door een gecertificeerde KNLTB-trai-
ner. De lessen lopen door tot de zomervakantie en 
jeugdleden kunnen ervoor kiezen om ook in het na-
jaar nog 4 of 5 extra lessen te krijgen. Maar ook in de 
winter kan er nog getennist worden. Frans: ‘Vanwe-
ge zachte winters zijn de gravelbanen in december 
nog regelmatig open. Het omniveld kunnen we ook 

DOOR MILOU OOSTERWIJK

De Tennis bereidt zich voor 
op nog eens vijftig jaar
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Leden Vergadering zal Peter van Eerdt als nieuwe 
voorzitter worden benoemd. Frans: ‘Met vijf leden 
is het bestuur weer helemaal bemand. We zijn een 
financieel zeer gezonde club en de leden zijn erg zelf-
werkzaam. Het huidige clubgebouw staat er sinds 
2002 en is grotendeels door eigen mensen gebouwd. 
Gasloos is de vereniging al sinds de oprichting en vo-
rig jaar is het tennispark helemaal verduurzaamd. 
We zijn overgegaan op led-verlichting, we hebben 
zonnepanelen op het dak en we hebben elektrische 
verwarmingsunits.’

Vergeleken met andere verenigingen, heeft TVL re-
latief weinig commissies. Voor leden geldt slechts 
enkele keren per jaar een schoonmaakverplichting, 
waarbij je er samen voor zorgt dat het clubhuis er 
netjes uitziet. Bardienst heeft de tennis niet, het 
kantinebeheer doen de leden zelf. Elles: ‘We kunnen 
hier niet afrekenen voor elke consumptie, maar er 
liggen turflijsten en de slogan is: eerst noteren, dan 
verteren. Dat is soms best een uitdaging, want ook 
onze tegenstanders kunnen hier niet cash betalen 
en ze kunnen niet pinnen. We sturen gewoon een 
tikkie.’

Padel in Lettele?
Handhaving van het aantal leden en uitbreiding 
van het aantal leden is voor TVL essentieel. Om te 
investeren in de toekomst is het bestuur bezig om te 
kijken of het mogelijk is om padelbanen in Lettele te 
krijgen. Frans: ‘Met één padelbaan kunnen we niet 
meedoen aan competities, dus we gaan onderzoe-
ken of we twee padelbanen kunnen aanleggen. We 

hebben veel nieuwe leden nodig om padel financieel 
mogelijk te maken. We gaan onderzoeken of er vol-
doende belangstelling is om in Lettele te padellen. 
Ook moeten we kijken naar een nieuwe vorm van 
lidmaatschap en eventuele commerciële verhuur 
van de padelbanen.’
Wat betreft de vergunning geeft de gemeente De-
venter aan dat de tennis zich moet aansluiten bij de 
ontwikkelingen op het sportcomplex in Lettele en 
geeft het dringende advies om met één gezamenlij-
ke visie te komen. Momenteel is TVL in overleg met 
de andere verenigingen om te kijken hoe de padel-
banen op het sportterrein geïntegreerd kunnen wor-
den. Elles: ‘Het is allemaal niet zo simpel, alles hangt 

met elkaar samen. Wij zijn ook afhankelijk van alle 
plannen rondom de school, de uitbreiding van de 
Spil, de realisatie van een beachveld en het kunst-
grasveld bij de voetbal. Misschien moet TVL straks 
tot de conclusie komen dat padelbanen voor Lettele 
niet haalbaar zijn, maar we willen het zeker niet aan 
de kant zetten voordat we dat goed onderzocht heb-
ben.’  

‘We onderzoeken de 
mogelijkheden voor een 
padelbaan in Lettele.’ 

Een drone-beeld 
van de tennisclub 
in Lettele
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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.’



   NUMMER 6 • DECEMBER 2022 •  • 7

Gerard Huis in ’t Veld – Binnenkort starten 
we met de kaartverkoop! Ait Vedan is het 
motto. Vanaf zaterdag 17 december 10.00 
uur kunt u, zoals altijd al, terecht bij Bin-
nenenbuitenspeelgoed, Bathmenseweg 22. 
De kaarten kosten € 10 per stuk. Tja, ook 
voor ons is de inflatie van toepassing en 
dus hebben we te maken met gestegen 
kosten. ‘Doe dus maar een tientje’, zoals de 
legendarische Jens Spikker ooit zei tegen 
klanten die wilden betalen.  

Spelregels: 
⚫ een kaartje kost € 10,00;
⚫ maximaal 10 kaartjes per persoon;
⚫ je kunt alleen met pin betalen;
⚫ vanaf 19 december kunnen kaartjes 

tijdens de openingsuren gekocht 
worden in de winkel en online via de 
website www.binnenenbuitenspeel-
goed.nl;

⚫ kaarten die gereserveerd zijn (nog 
niet betaald) moeten binnen 2 dagen 
afgehaald zijn, anders gaan ze weer 
in de verkoop; 

⚫ telefonisch bestellen van kaarten bij 
Binnenenbuitenspeelgoed.nl of via 
de organisatie van de Lettelse revue 
is niet mogelijk. 

Wees er snel bij, want het is gebruikelijk 
dat meerdere voorstellingen heel snel zijn 
uitverkocht! Wij maken zowel in als buiten 
Lettele tegelijkertijd bekend dat de kaart-
verkoop op 17 december begint.
Mocht je onverhoopt niet kunnen komen 
op de datum van je gekochte kaartje, dan 
kun je proberen te ruilen of voor hetzelfde 
bedrag te verkopen via onze website 
www.revue-lettele.nl, onder prikbord. 

Kaartjes ruilen of aanbieden kan niet via 
Binnenenbuitenspeelgoed.nl of via onze 
organisatie. Ook niet op de voorstellings-
avond bij de kassa. Helaas moeten we 
– gezien ervaringen in het verleden – daar 
heel streng in zijn!

De speeldata in zaal Spikker
Vrijdagavond 27 en zaterdagavond 28 
januari, vrijdagavond 3, zaterdagmiddag 4 
(14.00 uur matinee), zaterdagavond 4, 
vrijdagavond 10 en zaterdagavond 
11 februari.
Alle avonden gaat het doek strak om 
20.00 uur open.

Sponsoring
Bernadette en Celeste hebben inmiddels 
contact met onze trouwe sponsoren. En 
dat levert behalve mooie reacties ook weer 
fijne ondersteuning voor onze revue op. En 
het mes snijdt aan twee kanten, zoals het 
zo mooi heet. Wij kunnen de revue weer 
houden met optimaal licht en geluid, dat 
we moeten inhuren. En de legendarische 
verloting met prachtige prijzen gaat ook 
weer door. 
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 Bernadette te 
Boekhorst via de mail 
revuesponsoring@gmail.com. 

Hoe staan we ervoor?
Goeoeoed, zeggen we dan. En dat is ook zo. 
Er moet nog best veel in de fijne afstem-
ming  plaatsvinden, maar dat is voor ons 
niks nieuws. 

En daar raken we dan ook niet van in 
paniek. Want ook voor ons geldt het gezeg-
de ‘onder druk wordt alles vloeibaar’. 
We weten ook dat we dat nodig hebben 
om tot een topprestatie te kunnen komen. 
Maar: ut kump goed! Want in al die 36 
voorgaande revue-jaren hebben we jullie 
nog nooit teleurgesteld, toch? Dus de lat 
ligt hoog, en we springen eroverheen. 
 
Wij wensen jullie alvast alderbassent fijne 
feestdagen en een goed en vooral gezond 
2023! Tot ziens op de Lettelse Revue 
‘Ait Vedan!’ onder het motto met de Kjels 
van Lettele: ‘a-j d’r bint, dan muj d’r wezen’. 
Blijf gezond!

Ait Vedan
37ste Lettelse Revue

Levende Kerststal Lettele
Dorette de Vos, team Sancta Maria – De 
levende kerststal van basisschool Sancta 
Maria in Lettele is een prachtige kersttra-
ditie die we graag in ere houden. Je kunt 
het wel een dorpsfeest noemen…

Van heinde en ver hoor je woensdagavond 
21 december vanaf 18.15 uur het geschal 

van de midwinterhoorns. Zij kondigen het 
begin aan van deze sfeervolle kerstavond.
Rond 18.30 uur zal er met de kinderen een 
lampionoptocht worden gelopen door het 
dorp. Dit wordt muzikaal ondersteund 
door More Music Orkest en het zangkoor.
De route komt uit op het schoolplein bij de 
levende kerststal. Daar wordt het kerst-

verhaal opgevoerd door leerlingen van 
de school. Aansluitend is er buiten op het 
plein een gezellig samenzijn met glühwein 
en warme chocolademelk. 
We nodigen u van harte uit deze avond bij 
te wonen en een kijkje te komen nemen bij 
de levende kerststal.
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Op 1 oktober 2022 werd bij het kruispunt in ons dorp het nieuwe restaurant 

Bras-Koer geopend, de horecazaak van Michael en Elsemiek Spikker en hun 

twee kinderen. Een mooi moment om eens in de archieven te duiken, op 

zoek naar de geschiedenis, de bewoners en de bedrijvigheid op de plek ach-

ter de oude kastanjeboom.

Van kleermaker tot kastelein, van bakker tot 
brasserie en van Spikker tot Spikker

Korenmaalderij, bakkerij en koffiehuis
In 1898 huwt Hermine met de 14 jaar jongere Ger-
hardus Braakhuis. Gerhardus kwam van oorsprong 
uit het Twentse Tubbergen en was al een paar jaar 
als molenaar in dienst bij de familie Gerritsen op 
de Zandbelt. In de huwelijksakte staat vermeld dat 
Hermine van beroep winkelierster is. Samen begin-
nen ze daarnaast nog een korenmaalderij, bakkerij 
en koffiehuis (later café genoemd). Op de topografi-
sche kaart uit die tijd wordt de bebouwing als her-
berg aangeduid.
In 1899 krijgt het echtpaar een zoon: Hein. Gerhar-
dus overleed in 1905 op 31-jarige leeftijd. Hermine 
zet het bedrijf voort onder de naam Weduwe G.J. 
Braakhuis en ze nam bakkers- en molenaarsknech-
ten in dienst. Al doende en lerende wordt zoon Hein 
opgeleid tot molenaar en bakker.
In 1923 dient Hein Braakhuis een verzoek bij de ge-
meente in om in het koffiehuis/café sterke drank te 
mogen schenken. De gemeente was echter gebon-
den aan een maximum aantal drankvergunningen. 
Pas in 1928 zag Hein zijn eerdere verzoek verzilverd 
worden. Vanaf dan mag hij in de ‘voorkamer’ die ge-
legen is aan de noordwestelijke zijde van het pand 
en een oppervlakte heeft van 51 vierkante meter, 
naast bier en wijn officieel ook een stevige borrel 
schenken. 

In 1855 wordt er bij het kruispunt van de Oerdijk met 
de weg van Bathmen naar Wesepe in de buurtschap 
Lettele (De Koerkamp genoemd) druk gebouwd. 
Aan de ene kant verrijst de eerste parochiekerk met 
pastorie en aan de andere kant bouwt Evert Spikker 
er een boerderijtje. In 1856 trouwt hij met Everdina 
Borgelink. Evert was van beroep kleermaker en hij 
had door de jaren heen verschillende kleermakers 
en leerling-kleermakers in dienst. Voor de armen-
zorg van de parochie maakte hij kleding voor de 
minderbedeelden. Een aantekening in het  archief 
van de kerk leert ons dat de pastoor in 1871 met de 
kleermaker overlegd heeft dat Everts oudste zonen, 
Jan en Jans geheten, misdienaar worden. Everdina 
en Evert stierven helaas  jong (in 1870 en 1872), zes 
minderjarige kinderen achterlatend.
Een broer van Evert kwam inwonen en samen met 
een dienstmeid werd het huishouden draaiende ge-
houden. Jan, het oudste kind vertrekt voor een paar 
jaar uit huis om op verschillende plaatsen in Gelder-
land het vak van kleermaker onder de knie te krijgen. 
In 1877 keert hij terug in Lettele om in de voetsporen 
van zijn vader te treden. Bijna twintig jaar blijft hij 
het kleermakersvak uitoefenen tot zijn overlijden in 
1896. In die jaren vormde hij samen met twee zus-
sen een huishouden. Hermine, de oudste zus, dreef 
daarnaast een winkeltje.

DOOR JOSÉ DISSELHORST 

EN BEN VERWOOLDE

HET DORPSARCHIEF

Het kruispunt van 
buurtschap De Koerkamp
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In 1933 overleed Hermine, waarna zoon Hein het 
veelzijdige bedrijf met behulp van knechten, dienst-
meiden en familieleden onder zijn eigen naam voort-
zet. 
Hein Braakhuis was volgens oudere dorpsgenoten 
een markant figuur. En bovendien gezegend met 
een muzikaal talent. Als schooljongen al speelde hij 
op het orgel in de Nicolaaskerk, eerst op het zondag-
se lof. In latere jaren werd hij ook gevraagd om in 
grotere plaatsen in de regio tijdens bijzondere ker-
kelijke feesten het orgel te bespelen. Bekend zijn ook 
de verhalen over zijn overhaaste verschijnen ach-
ter het orgel vlak voor het begin van een viering in 
werkoverall onder het meelstof. In 1951 viert hij zijn 
veertigjarig jubileum als organist en wordt hij door 
de parochie gehuldigd in zijn eigen café. De pastoor 
roemt niet alleen zijn muzikale kwaliteiten maar 
ook zijn nobele karakter. Hein overlijdt in 1957. We 
citeren uit een krantenartikel dat een dag na zijn be-
grafenis verscheen: ‘De overledene was een bekend 
figuur voor en rondom het dorp Lettele. Hij exploi-
teerde hier nog een gezellige oude dorpsherberg op 
het mooiste punt van Lettele.’
In de wijk de Bosrand werd later een straat naar hem 
vernoemd. 
Een paar weken na zijn overlijden wordt de inven-
taris van winkel, maalderij en bakkerij publiekelijk 
verkocht. Ook privé-stukken gingen onder de hamer, 
waaronder een harmonium. 

De gebouwen verkocht 
De maalderij wordt verkocht aan de Firma Schepers, 
die er enkele verbeteringen in aanbrengt en het later 
gebruikt als opslag. Tot halverwege de jaren zestig 

lagen de oude molenstenen in het gras naast de 
maalderij die nu ‘de Schure van Schepers’ genoemd 
wordt.
Het café wordt verkocht aan de familie Kleine Koer-
kamp. Er volgt een flinke verbouwing in het hele 
pand en door middel van schuifdeuren wordt een 
bescheiden vergaderkamer bij het café gecreëerd. 
Het interieur krijgt een flinke opknapbeurt en er 
komt een biljart in te staan. 
Zo blijft de oude dorpsherberg behouden. Volgens 
een krantenartikel uit die tijd trekt dit punt vooral 
zomers veel toeristen die in deze streek genieten 
van het vele en mooie natuurschoon.
Het café gaat verder onder de naam De Koerkamp, 
een verwijzing natuurlijk naar de familienaam maar 
óók naar de naam waaronder de buurtschap Lettele 
vroeger bekend stond.

Kruispunt Lettele 
1958

Hein Braakhuis was in de jaren voor en 
na de oorlog een bekend figuur voor en 
rondom het dorp Lettele. 
Hij exploiteerde een gezellige oude 
dorpsherberg op het mooiste punt van 
Lettele. In de Bosrand is een van de 
straten naar hem vernoemd.
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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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Nieuwbouw
Het gebrek aan ruimte in het café, gezinsuitbreiding 
en de slechte staat van het meer dan honderd jaar 
oude gebouw (rietdekker Endendijk komt diverse 
keren langs om het dak te repareren!), doen Joop en 
Riek Kleine Koerkamp in 1963 besluiten tot nieuw-
bouw. De beoogde plek van het nieuwe café valt bui-
ten het bestemmingsplan, maar planologisch levert 
dit volgens de gemeente geen bezwaar op en aange-
zien door de afbraak van het oude café de verkeers-
veiligheid op het kruispunt aanzienlijk verbeterd 
wordt, staat niets een bouwvergunning in de weg. In 
oktober 1964 wordt het nieuwe café met bovenzaal 
geopend. 
Midden jaren zestig is er vraag naar overnachtings-
mogelijkheden en wordt er gestart met een pension. 
Er komen zeven kamers op de zolderverdieping en 
die waren een groot deel van het jaar bezet.
Het waren niet alleen vakantiegangers die de weg 
naar Lettele vonden. De aanleg van de E8/A1 en de 
ruilverkaveling brachten hele groepen werknemers 
deze kant op, die kost en inwoning zochten. Het wa-
ren drukke tijden in het pension en zo nodig werd 
ook de bovenzaal met bedden ingericht om iedereen 
te herbergen. Aangezien er steeds meer bruiloften, 
partijen en bijeenkomsten buitenshuis plaats gaan 
vinden, volgen de verbouwingen en uitbreidingen 
elkaar in de loop der jaren op.
In De Letter 4|2022 vertelt Rikie Schutte-Leerkes 
over haar herinneringen aan Cafe-Restaurant De 
Koerkamp. Ze vertelt onder andere dat Joop en Riek 
Kleine Koerkamp in 1993 de zaak overdragen aan 
hun zoon Freddie en zijn partner Anita van Gurp. 
Freddie en Anita besluiten niet verder te gaan met 
het pension. Wel kopen zij in dat jaar de Schure van 
Schepers. Ze laten deze afbreken om er een nieuw 
terras met vijvers aan te leggen. De oude stenen van 
de maalderij van Gerhardus Braakhuis worden afge-
bikt en hergebruikt bij het metselen van een muur 
langs het terras. In de muur krijgt de gevelsteen uit 

1855 met de initialen van Evert Spikker een mooi 
plaatsje. 
Op zomerse dagen is het een komen en gaan van 
mensen die het terras aandoen en dat zorgt voor een 
gezellige drukte aan het kruispunt.

2022 
Onder de kastanjeboom staat nu het promotiebord 
van Bras-Koer. Een nieuwe onderneming op oude 
grond. Wat mooi voor het dorp dat de bedrijvigheid 
en gezellige drukte doorgaat. Een nieuwe geschiede-
nis begint.
In het volgende nummer van De Letter zullen we in 
een overzicht laten zien hoe beide herbergen in Let-
tele met elkaar verbonden zijn via de naam Spikker.

Bronnen:
Bevolkingsregister gemeente Diepenveen
Kerkelijk archief Nicolaaskerk Lettele
Familie Kleine Koerkamp
Overijsselse Courant en Deventer Dagblad
Dorpsarchief Lettele

Oproep: film afbraak van het oude café 
Ben Verwoolde – Naar aanleiding van het ver-
haal over de geschiedenis van de Bras-Koer 
doe ik deze oproep: ik kan me herinneren als 
kleine jongen een film gezien te hebben over 
de afbraak van het oude café ‘De Koerkamp’. 
Het mooiste wat ik me kan herinneren is, dat 
de film ook nog eens werd teruggedraaid. Wat 
wonderbaarlijk, dat het kon.
De vraag van het archief is: wie  kan zich deze 
film herinneren en liever nog, wie weet of deze 
film nog bestaat? Misschien leest de eigenaar 
deze oproep. Neem dan alstublieft contact op 
met het archief 
Lettele via info@archieflettele.nl.

Café de Koerkamp
1958
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Jeffrey Kleine Koerkamp – onze revue-ster – heeft de stap gemaakt naar het 

professionele werk als cabaretier. Hij bijt zich steeds verder vast in de thea-

terwereld. Hij pakt alles aan om meters te maken. Op een vrijdagmiddag is 

Jeffrey, die tegenwoordig in Deventer woont, even in Lettele en heeft hij tijd 

om zijn verhaal te vertellen.

Van DHL-koerier naar podiumdier

Deventer Schouwburg als theatermedewerker aan 
de slag te gaan. Inmiddels ben ik nu, na een interne 
opleiding, floormanager met een vast contract. Als 
floormanager ben je verantwoordelijk voor wat er 
rond het podium gebeurt. Ik zorg dat de artiesten 
hun werk goed kunnen doen. Door mijn eigen podi-
umervaring, kan ik goed meedenken. Hoewel niet 
het belangrijkste, is het een mooi netwerk. Een baan 
met zekerheid was voor mij de hoofdzaak.’ 

Van stress naar succes
Naast zijn baan bij de Deventer Schouwburg heeft 
Jeffrey zijn eigen artiestenwerk. Hij heeft inmiddels 
talrijke voorstellingen gegeven op bedrijfsfeesten, 
verenigingen en organisaties. Ook werkt hij vaak 
samen met andere artiesten. ‘Ik probeer van alles. 
Het geeft me energie om steeds nieuwe dingen uit 
te proberen. In september mocht ik de start van het 
theaterseizoen in de Deventer Schouwburg presen-
teren. Ook heb ik samen met muzikanten in okto-
ber het project Ruimte in een Deventer winkelpand 
gedaan. Dat was elke dag een lied maken over een 
onderwerp uit de Stentor van die dag. In de ochtend 
songteksten schrijven die je een paar dagen later al 
ten gehore moet brengen. Heel intensief en creatief, 
en het gaf een ontzettend goed gevoel dat het een 
prachtig succes is geworden.’

Meters maken en netwerken  
Jeffrey krijgt het steeds drukker met optredens. ‘On-
danks de coronaperiode heb ik dit jaar al veel aan-
vragen gekregen. Daar ben ik heel blij mee. Want het 
is in dit vak dom doorzetten en meters maken. Een 

Als kind houdt Jeffrey van Jeroen van Hein van 
Mans van Mies van de winkel er al van mensen te 
vermaken met leuke voordrachtjes in de huiskamer. 
Als beroepsopleiding kiest hij voor sportvisserij en 
waterbeheer, maar kwam er al snel achter dat dat 
niet de juiste richting was. Mede door zijn ervarin-
gen bij de Lettelse Revue meldt hij zich aan voor de 
opleiding Artiest & Drama aan het Deltion College in 
Zwolle en daarna volgt hij de vooropleiding Cabaret 
aan de Koningstheateracademie in Den Bosch. ‘Dit 
is de enige HBO-cabaretopleiding in Nederland. Een 
geweldige opleiding, maar erg duur. Ik was al lekker 
bezig met allerlei optredens hier in de regio en voor 
zo’n opleiding moest ik in Den Bosch gaan wonen en 
mijn opgebouwde netwerk loslaten. Dat ging me te 
ver. Daarom besloot ik mijn doel om cabaretier te 
worden op eigen houtje na te jagen.’

De Deventer Schouwburg
Terwijl Jeffrey in zijn vrije tijd her en der op de plan-
ken staat, werkt hij na zijn studie een paar jaar als 
koerier. ‘Dat werk begon me steeds meer tegen te 
staan. Bij weer of geen weer, altijd op pad. Ik wilde 
liever het artiestenvak in. Daarvoor had ik ten slot-
te ook gestudeerd. Toen kreeg ik de kans om bij de 

DOOR: YVONNE HAAXMAN

De opmars van Jeffrey Kleine 
Koerkamp in het theater

‘Elke dag een nieuw lied 
schrijven: van stress 
naar succes.’
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‘Dom doorzetten en 
meters maken.’ 

optreden bij RTV Oost, social media en mijn eigen 
website helpen enorm om meer mensen te berei-
ken,’ vertelt Jeffrey. ‘Het is netwerken. Via cabaret-
festivals krijg je de kans om bij een artiestenbureau 
aan te sluiten. Ik heb in 2017 aan het Groninger stu-
dentencabaretfestival meegedaan. Daar leer je colle-
ga’s kennen. Ik speelde daar voor 800 man en kreeg 
de bloemen uit handen van Jochem Myer. Mooie 
belevenis.’ 

Acteren, regisseren en presenteren 
Jeffrey heeft een paar keer in Lettele en omgeving 
het Comedy Quartet georganiseerd. Meerdere ca-
baretiers hielden op verschillende locaties een kor-
te voorstelling. ‘Samen met cabaretcollega Jasper 
Nieuwenhuis hebben we onze krachten gebundeld 
in een voorstelling van twee keer drie kwartier. 
We geven binnenkort een voorstelling in Ommen, 
Vroomshoop, tijdens de dialectweek in Enschede en 
op Texel.’ Ook gaat Jeffrey binnenkort de kerstvie-
ring in Mariënheem regisseren. ‘Of het acteren, re-
gisseren of presenteren is, ik pak alles aan en geniet 
ervan. Behalve acteren in films, dat is niet mijn ding. 
In theater is alles veel echter, puur en onverwacht. 
Juist wanneer iets misgaat, dan ziet het publiek je 
echt aan het werk. Dat is de magie van het theater en 
bloopers horen erbij.’

Eigen voorstelling
‘Allemaal leuk om te doen, maar een eigen cabaret-
voorstelling heeft de voorkeur. Het spelen en men-
sen entertainen vind ik prachtig, terwijl het schrij-

ven van een voorstelling moeizaam gaat. De ideeën 
zijn er, maar om ze achter de laptop op te schrijven, 
stel ik steeds uit. Ik heb tijdsdruk nodig.’ 
‘In 2020 heb ik voor het laatst meegedaan aan de 

Lettelse Revue. Ik kwam erachter dat ik mijn eigen 
koers wilde bepalen. Ik heb veel geleerd en veel lol 
gehad met een fantastische groep mensen. Daar ben 
ik iedereen erg dankbaar voor. Maar ik moet mezelf 
een kans geven. Op dit moment schrijf ik een nieuwe 
voorstelling. Ik zit in een andere fase van mijn leven 
en dat heeft invloed. Ook ben ik erachter gekomen 
dat ik meer muziek in de voorstelling wil. Het stre-
ven is om daar in 2023 mee op de planken te staan. 
Het is investeren in jezelf, maar zonder publiek be-
gin ik niks. Daarom ben ik altijd dankbaar naar mijn 
publiek. Als alles goed blijft gaan, hoop ik ooit een 
keer in Carré te staan.’  

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.

Jefrey Klein Koerkamp tijdens het Residentieproject 'De Ruimte' in de Deventer schouwburg.

Foto: Lieke Kooym
an
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SPECIALIST IN VERF, BEHANG, VLOEREN, 
GORDIJNEN EN RAAMDECORATIE
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Boxbergerweg 82 - 7412 BG Deventer
T (0570) 613 730
E info@vanmourikdeventer.nl
I www.vanmourik.voorverfenwonen.nl



Bij binnenkomst in de woonkamer 
word ik gelijk naar een albasten 
beeld getrokken in de vensterbank. 
De foto hierboven is een detail van 
het midden van het beeld. De steen 
was inmiddels zo dun geworden in 
het midden, dat er een gat ont-

stond. Albast is een transparante 
steen en wanneer het kunstwerk 
niet al te dik is, schijnt het invallen-
de licht er doorheen, vertelt Joke 
me.
Aan de hand van een plakboek met 
foto’s van haar beelden word ik 

Joke Meijerink
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De Passie van...

Voor deze De Letter, heb ik een afspraak met Joke

Meijerink. Joke woont aan de Oerdijk, op de grens met

Okkenbroek. Een keer in de veertien dagen gaat ze

naar beeldhouwster Elly Provoost aan de Spanjaards-

dijk. Daar heeft ze zich de techniek van beeldhouwen

eigengemaakt.

ingewijd in de verschillende soor-
ten stenen – van het bikkelharde 
marmer tot het zachte speksteen 
– en het proces waarin ze tot een 
beeld komt. 

De afwisseling van bikken, beite-
len, schuren en raspen vindt Joke 
heerlijk. Elke steensoort heeft een 
eigen 
gebruiksaanwijzing en elk beeld 
heeft een eigen verhaal. Soms is 
ze er wel een half jaar, een jaar of 
zelfs twee jaar mee bezig voordat 
een beeld af is. Tot slot laat ze 
me haar beelden zien, ze staan 
verspreid door haar hele huis en 
tuin. Wat een creaties allemaal. Ik 
word er stil van… Verbinding en 
ontmoeting voel ik als thema’s van 
haar beelden, maar het gaat dieper: 
achter de werkelijkheid ligt een 
andere dimensie verborgen. 
Het is me duidelijk dat Joke geluk-
kig wordt als ze 
door het beeldhouwen daar een 
glimp van mag 
opvangen. 
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Sint en Piet in Lettele
Het was een gezellige bende, onder het tentdak bij Bras-
Koer. Kinderen uit Lettele en Okkenbroek zaten lekker warm 
onder een dekentje vol spanning te wachten op Sinterklaas 
en zijn Pieten. 
Er stond een grote doos met een verrassing voor de kinde-
ren. Maar die mocht niet eerder open dan nadat de kinderen 
– en entertainers Noortje en Paulien – de longen uit hun lijf 
gezongen hadden. Begeleid door discopiet, Jelle Huis in ‘t 
Veld. 
Om de doos te openen, moest er een code gekraakt, vertel-
de Sinterklaas. Met zoveel knappe kinderen om te helpen, 
moest dat lukken!

Michael Spikker – van Bras-Koer – nam het initiatief voor dit 
Sinterklaasfeest. Na rondbellen en appen was er snel een 
enthousiaste groep gevonden van vrijwilligers uit Lettele 
en Okkenbroek die mee wilden helpen bij de organisatie. De 
gymbankjes van de basisschool, Noortje en Paulien be-
dachten een act, de revue werd opgetrommeld om Pieten te 
leveren en de enige echte disco-Piet kwam ook. 
Het is toch weer echt Lettele (en Okkenbroek): we willen 
wat... en dan gebeurt het ook.

De foto's zijn gemaakt 
door Abby de Waal
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E liane@yourtravel.nl  
M 06 55 34 28 66  

W www.yourtravel.nl/liane 

Reisadviseur, voor ál uw reizen 

Tel.: 06-20 27 07 30

Engestraat 20  
7411 LD  Deventer

Oerdijk 115 
7434 RA  Lettele
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info@drukkerijevers.nl

www.drukkerijevers.nl

Familiedrukwerk, huisstijl  
drukwerk, groot formaat,  
folders, flyers, printwerk

Speciaal voor u gemaakt.
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Beste Lettelenaren,

 
  

 

We hebben een dorpskerstboom! Om de plek van ‘De Boom’ weer (tijdelijk) op te 
vullen leek het ons mooi om er kerstverlichting te plaatsen. Dat is gelukt! In sa-
menwerking met de gemeente Deventer, de kerk en Sign Solutions hebben we een 
prachtige fairybell kunnen plaatsen op de kruising. De aanschaf is gesubsidieerd door 
de gemeente, het spandoek met de kerstwens is ontworpen door Sign Solutions, de 
plek en de stroom is beschikbaar gesteld door de kerk en de fairybell zelf is door een 
paar handige vrijwilligers geplaatst. We zijn er erg blij mee, allen dank voor de hulp en 
bijdragen!  

Rest ons u allen fijne feestdagen toe te wensen en een gezond en gelukkig 2023

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang,
Martin Obdeijn, voorzitter

Nieuwbouw Lettele Oost 

Dorps-
ondersteuner

Ongeveer 90 belangstellenden hebben 
1 december de informatieavond van de 
gemeente Deventer in de Spil bezocht. 
Gemeente Deventer heeft bureau 
Ruimtevolk in de arm genomen om de 
plannen voor Lettele Oost samen met de 
inwoners van Lettele en belangstellen-
den verder uit te werken. Samen naden-
ken en meepraten over de invulling van 
het nieuwe woningbouwplan. Welk type 
woningen, waar willen we een wandel-
pad en wat is de veiligste ontsluiting? 

Met deze input komt de gemeente op 
dinsdagavond 17 januari terug naar Let-
tele voor de volgende inspiratiesessie. 
Als u belangstelling heeft voor een 
huurwoning of deelname aan het 
Collectief Particulier Opdrachtgever-
schap (CPO) kunt u een mail sturen aan 
woningbouwlettele@deventer.nl. Begin 
2023 wordt u dan uitgenodigd voor een 
informatieve bijeenkomst. Vergeet niet 
te vermelden of u belangstelling heeft 
voor een huurwoning of het CPO.

In de vorige Letter schreven we over 
het project dorpsondersteuner. We 
zijn alweer een paar stappen verder 
nu. Er wordt in december een stichting 
opgericht waarin twee afgevaardigden 
uit Bathmen, twee uit Lettele en één uit 
Okkenbroek plaats gaan nemen. Voor 
Lettele zijn dat Christian Selk en Fien 
kleine Koerkamp. De vacature is inmid-
dels verspreid in de Bathmense krant 
en websites van Lettele, Okkenbroek en 
Bathmen. Als alles volgens plan verloopt 
zijn de gesprekken met de kandidaten 
hiervoor inmiddels geweest. Hopelijk 
kunnen we u in de volgende De Letter
 voorstellen aan de nieuwe dorps-
ondersteuner!

Woensdag 23 november werd de 
waarderingsprijs voor vrijwil-
ligersorganisaties uitgereikt in 
het stadhuis van Deventer. Vorig 
jaar heeft Plaatselijk Belang de 
prijs gewonnen voor bestuur-
lijke verjonging. Ons werd nu 
gevraagd om in de jury plaats te 
nemen. Welke vrijwilligersorga-
nisatie verdient extra waar-
dering voor alles wat zij doet? 
Er waren 4 genomineerden. 
Heel uiteenlopend van muziek, 
natuur, sport tot… onze eigen 
Super Lettele!
Iedere organisatie hield een 
pitch van vijf minuten, veel te 
kort want elk onderwerp was 
interessant en het was moeilijk 
kiezen wie de prijs verdiende. 
Alle genomineerden kregen een 
bokaal en oorkonde en mini-
maal 100 euro. De winnaar werd 
uiteindelijk de natuurwerkgroep 
De groene knoop. 40 vrijwilligers 
zetten zich al meer dan 30 jaar in 
voor natuurbehoud en biodiver-
siteit in en rondom Deventer, 
waaronder de Oostermaet in 
Lettele. Een terechte winnaar… 
hoewel we het de Super Lettele 
natuurlijk ook van harte hadden 
gegund!

Waardering 
voor 
vrijwilligers
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‘Is het leuk om een artikel te schrijven over wat we doen met onze nieuwe 

grond?’, vroeg Anne Marie van Oldeniel toen we haar vroegen of ze nog idee-

en had voor De Letter. ‘Wil je het dan zelf schrijven?’, was de tegenvraag. 

Vond ze een beetje gek, maar ze wilde wel, om haar enthousiasme te kunnen 

delen en dorpsgenoten uit te nodigen mee te genieten van hun project.

Zelfvoorzienend op één hectare

plek en de oorspronkelijke begroeiing. Het bosje van 
Sia is een heel oud geriefbosje. Er staan dikke eiken 
in en het was er dus al toen het huis werd gebouwd in 
1929. De familie Streppel heeft de omliggende grond 
ontgonnen en er een boerderijtje op laten bouwen. 
Door de tekeningen weten we nu hoe het er hier uit-
zag voordat Wilfried’s opa, Schotman’s Frans, naar 
de Boskamp verhuisde. Zijn broer, Schotman’s Ger-
rit, bouwde de boerderij. Een leuk weetje is ook dat 
er zand aan de grond is onttrokken voor de uitbrei-
ding van het kerkhof in Lettele. Wat veel Lettelena-
ren nog weten is dat er in het bosje een kippenhok 
heeft gestaan. En wij komen er steeds meer achter 
waar dat geweest moet zijn.

Wat hebben we gedaan?
Het land is geploegd en ingezaaid met droogtere-
sistente grassen, kruiden en bloemen. We hebben 
grondmonsters genomen. Dat herhalen we over een 
paar jaar zodat we kunnen zien wat het effect is ge-
weest op de bodem en het bodemleven.
Vorig najaar/winter hebben we 1000 struiken en 8 
bomen geplant. Als deze De Letter uitgekomen is, 
hebben we alweer plantgoed opgehaald. ‘Met sub-
sidie zeker’, vragen veel mensen. Nee, geen subsidie 
en dat is een bewuste keuze. Dit najaar doen we 
wel mee met de actie ‘iedereen een boom’ van de 
gemeente Deventer en de provincie. Komend voor-
jaar hopen we weer veel bloemen te gaan zien en we 
hebben een weitje gemaakt. Welke dieren daarin ko-
men, weten we nog niet.
We hebben de notenboom, die in de tuin van Super 

Toen wij ons huis aan de Bathmenseweg kochten, 
lag de grond er natuurlijk al en ook ‘het bosje van 
Sia’. Wat we nog niet wisten is dat grond en het bosje 
bij de boerderij van de familie Streppel hoorden. ‘Als 
het ooit te koop komt…’, zeiden we tegen elkaar. In 
het voorjaar van 2021 kregen we de kans om te bie-
den en zo ‘buurvrouws’ grond te kopen. Dat deden 
we in samenwerking met André Huis in ’t Veld. Een 
win-win-situatie waar we heel blij mee zijn. We zijn 
nu trotse eigenaar van bijna een hectare grond. 
‘Wat willen jullie er eigenlijk mee?’, vroegen mensen 
ons. Al die tijd dat we naast het maisveld woonden, 
hadden we veel fantasieën en ideeën over hoe het 
anders zou kunnen. De rode draad was: zelfvoor-
zienend zijn. We wilden het maisland terugbrengen 
naar natuur, een voedselbos aanleggen en wat die-
ren houden. Wilfried is opgeleid als landbouwkun-
dige en werkt al jaren ecologisch. Het boek How to 
live from one acre (Hoe kun je leven van een halve 
hectare?) van John Seymour is voor hem altijd een 
inspiratiebron geweest. Daarnaast leest Wilfried 
veel over biodiversiteit, biologische landbouw en 
rentmeesterschap. Anne Marie deelt deze ideeën, 
maar wil vooral ook een mooie omgeving creëren 
met véél bloemen. 

Geschiedenis
Wij houden ervan om anderen te betrekken bij ons 
plan en zijn begonnen bij  Landschap Overijssel. 
Daar zit veel kennis over de historie van de omge-
ving en de landschaps- en natuurontwikkeling. Zo 
kregen we bijvoorbeeld oude tekeningen van deze 

DOOR: ANNE MARIE EN 

WILFRIED VAN OLDENIEL 

Het bosje van Sia
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Lettele stond, geadopteerd. Dat was een idee van 
Tom Wiggers, die ons vervolgens ook een aantal aca-
cia’s gaf. Goed voor de bijen was zijn motivatie. We 
zijn blij met dit ‘meedenken en doen’. Ook de bijdra-
ge van buurman Geert Obdeijn die beschermende 
reflectoren heeft geplaatst om overstekende reeën 
te beschermen en ons adviezen geeft op basis van 
zijn ervaring in natuurherstel, waarderen we enorm. 
Evenals het maaien door dorpsgenoot Leo Aarnink. 

Zelfvoorzienend zijn
Bij zelfvoorzienend denken veel mensen aan ener-
gie. Wij ook en daarom hebben we zonnepanelen. 
Maar er hoort meer bij. We verbouwen zelf groente 
en hebben een bloementuin aangelegd. Het fruit 
verwerken we tot jam en appelmoes. Ook het ge-
riefbosje draagt bij. Daar hebben we de vogelkers 
(bospest) weggehaald. Het hout gaat in de kachel 
of wordt gebruikt om takkenhagen van te maken, 
tegen erosie en voor beschutting van de dieren. 
Anne Marie ontdekte dat een ree met een jong er 
een schuilplek in vindt, net als de eekhoorns. Al het 
gemaaide gras wordt gebruikt om de bedden in de 
groentetuin af te dekken en vocht vast te houden. 
Dat heet mulchen. Volgend voorjaar is het compost 
geworden. Hier blijft al het groenafval op het erf. 
En last but not least: we gebruiken geen chemische 
bestrijdingsmiddelen. Zo ontstaat er een ononder-
broken kringloop op ons erf en werken we met de 
natuur mee. 

Het resultaat?
Er verandert van alles om ons heen. Er zijn veel meer 
insecten, waaronder hommels en bijen. Er zitten 

kikkers in de poel, er zijn meer paddenstoelen in het 
bos en we zien en horen meer spechten. In de zomer 
telden gasten in de B&B twaalf verschillende soor-
ten vogels! De reeën komen veel dichter bij en lopen 
zelfs voor de B&B. En dan zijn er nog de fietsers die 
afgelopen zomer op hun buik in de berm gingen lig-
gen om foto’s te maken van de bloemenweide.

We willen een erf realiseren waar veel te beleven 
valt voor planten, dieren en mensen. Vind je het leuk 
om een keer te komen kijken? Je bent van harte wel-
kom!  
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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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Het schoolschaatsen is al heel lang – meer 
dan 30 jaar – een traditie in Lettele. En 
Nico Langereis regelt ook al vele jaren pas-
sende schaatsen voor heel veel kinderen. 
Nico heeft opgemerkt dat de eisen aan 
de schaatsen en de maat van de voeten 
van kinderen toenemen. Daarnaast is het 
in deze tijd niet meer vanzelfsprekend 
dat ouders zich de aanschaf van nieuwe 
schaatsen kunnen permitteren. Vooral als 
je twee of meer kinderen uit één gezin wilt 

laten schaatsen. Heeft u, als oud leerling 
van de basisschool of als direct betrokken 
ouder in Lettele, nog een paar schaatsen op 
zolder liggen waar basisschoolkinderen fijn 
op kunnen leren schaatsen?
Het gaat hier om meegroei (in maat verstel-
bare) Combinoren, standaard Combinoren 
of lage Noren tot maat 42. Mocht u nog een 
paar schaatsen over hebben, neem dan 
contact op met Nico Langereis via de mail:  
nico@uni-coach.nl of bel 0630 609 742.

Dorette de Vos, team Sancta Maria – On-
danks de dynamiek rondom de locatie-
keuze voor de Sancta Maria, staan we als 
school niet stil. Op de achtergrond werken 
we aan de plannen voor de nieuwbouw. We 
geven jullie graag een inkijkje in het proces 
om te komen tot de allerbeste school voor 
onze kinderen. 

Van onderwijsvisie naar schoolgebouw
De onderwijsvisie van een school is altijd 
het vertrekpunt voor een nieuw schoolge-
bouw. Zo zijn thematisch werken, weten-
schap & technologie, bewegend leren en 
verbinding met de omgeving voorbeelden 
van onderwerpen die richtinggevend zijn 
bij de bouw van de Sancta Maria. 
Als team brengen we op basis van onze 
onderwijsvisie elementen in kaart die we 
belangrijk vinden om straks terug te zien 
in het gebouw. Denk aan plekken in het 
gebouw voor ontmoeting, samenwerken en 
groepsdoorbrekend werken. Deze ideeën 
vertalen we vervolgens in ruimtes. 
Ook maken we een vlekkenplan. Dat is een 
soort ruwe indeling van de ruimtes in het 

gebouw. Het is geen plattegrond maar een 
verdeling van alle ruimtes ten opzichte 
van elkaar. We maken de ruimtes in het 
nieuwe gebouw straks zo dat deze flexibel 
te gebruiken en in te delen zijn. Zo zorgen 
we voor voldoende bouwkundige flexibi-
liteit om gedurende de looptijd van het 
gebouw (gemiddeld 67 jaar) aanpassingen 
te kunnen blijven doen.

Programma van eisen
Als we bovenstaande allemaal in kaart 
hebben gebracht – zo ver zijn we nu nog 
niet – volgt een vertaling van al onze eisen 
en wensen in een zogenoemd ‘functioneel 
programma van eisen’. Er komt ook een 
‘technisch programma van eisen’ vanuit 
mijnplein waarin alle technische eisen 
staan waar het gebouw aan moet voldoen.  
Hoewel onze vorderingen nog niet heel 
concreet zijn, krijgen we veel energie van 
het nadenken over de toekomstige school. 
We kijken dan ook uit naar het moment dat 
de plannen daadwerkelijk in de praktijk 
vorm krijgen.

Schaatsen gezocht voor 
schoolkinderen

De allerbeste school

Hanneke Miedema – Eerder dit jaar 
werd het ‘Groentetuinproject voor de 
Voedselbank’ voorgedragen voor de 
Ariënsprijs. We schreven er al eerder 
een stukje over in De Letter. U heeft de 
afgelopen zomer wellicht via e-mail of 
Whatsapp een oproep voorbij zien ko-
men om op het project te stemmen. En 
daar hebben veel Lettelenaren gehoor 
aan gegeven. Het groentetuin project 
bereikte maar liefst de tweede plek in 
de categorie publieksprijs. We mogen 
heel erg trots zijn op dit prachtige 
project dat door een handvol daad-
krachtige dorpsgenoten wordt gerund. 
Gefeliciteerd met dit mooie resultaat! 
Het groentetuinproject is prachtig 
beschreven in een speciaal uitgegeven 
boekje genaamd {Er gebeurt meer dan 
je doet}, met daarin alle inspirerende 
projecten die dit jaar zijn aangemeld 
voor de prijs. Daarmee kan het project 
weer inspiratie bieden aan andere 
gemeenschappen. En voelt u zich nou 
geïnspireerd om ook iets bij te dragen 
aan dit prachtige project dat zoveel 
mensen van gezonde groenten voor-
ziet? Het team vrijwilligers is op zoek 
naar ondersteuning bij het onkruid 
wieden en oogsten van de groenten.

Groentetuin-
project wint 
net geen 
publieksprijs

Dit boekje kunt u downloaden op 
heiligelebuinus.nl. 
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KKuunnsstteennaaaarr  
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Creatieve naailes 
Creativiteitsontwikkeling 

Diverse workshops 
Healing 

www.josepraat.nl 
www.textielmeteenziel.nl 
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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

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
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Het kunstgrasveld

Snertactie Handbalvereniging

Gerard Huis in ’t Veld, voorzitter vv Lettele 
– Regelmatig bereiken het voetbalbestuur 
vragen hoe het toch staat met het geplande 
kunstgrasveld. In onze jaarvergadering van 
26 oktober hebben we onze leden geïnfor-
meerd en kort daarna in een Nieuwsbrief 
al onze leden en vrijwilligers. Graag stelt 
het bestuur met dit bericht het dorp op de 
hoogte van de stand van zaken rond het 
geplande kunstgrasveld. 
 
In het voorjaar is het besluit genomen door 
de gemeenteraad en college van B. en W. 
om de nieuwe basisschool te bouwen op 
ons trainingsveld en de voetbalvereniging 
te compenseren met de aanleg van een 
kunstgrasveld op een van de huidige wed-
strijdvelden. 

Vanaf juli hebben diverse gesprekken 
plaatsgevonden tussen ons bestuur en 
ambtenaren van de gemeente Deventer om 
een en ander nader uit te werken. 
Helaas zijn we er op dit moment van 
schrijven (zaterdag 26 november) samen 
nog niet uit onder welke voorwaarden de 
vervanging van ons trainingsveld gaat 
plaatsvinden. 
 
Wij gaan ervan uit dat het College van B. 
en W. van de gemeente Deventer nog voor 
de kerst meer duidelijkheid zal geven aan 
onze voetbalvereniging en dus ook aan 
onze dorpsgenoten.  
Reageren kan: mail naar bestuur@vvlet-
tele.nl.

Op 14 januari 2023 houdt de handbalvereni-
ging de jaarlijkse Snertactie. Tussen 10.00 
en 12.00 uur brengen de handbalsters de 
bestelde snert rond in het dorp.
De snert wordt geleverd door Slagerij 
Bouma uit Steenwijkerwold. De prijs is  € 
5,- per liter. Als u per mail of per formulier 
bestelt, dan graag aan de deur gepast 
betalen.

Tot 31 december kunt u snert bestellen op 
een van deze drie manieren:
1.  Maak het bedrag over op bankrekening-

nummer NL50 RABO 0146 2065 76 t.n.v. 
Handbalvereniging Lettele o.v.v. het 
aantal liters en uw adres.

2.  U kunt uw bestelling ook via de E-mail 
doorgeven op snertactiehandbal@
gmail.com

 Graag vermelden: aantal liters en uw 
adres.

3.  Doe een briefje in de bus bij Korenkamp 
68 in Lettele of Dijkmanstraat 8 in 
Okkenbroek en vermeld op dit briefje: 
naam, adres en aantal liters.

Wij willen alle inwoners van Lettele 
hartelijk bedanken en in het bijzonder 
de vele vrijwilligers en de bewoners 
aan de Bosrand voor al die jaren dat 
wij in Lettele hebben mogen wonen.
Wij bewaren er hele goede en fijne 
herinneringen aan! 
We doen jullie de hartelijke groeten 
vanuit Huize Salland.
Gerrit en Riek Daggenvoorde
p/a Huize Salland, Bloemendalsweg 5, 
Kamer 223, 7429AL Colmschate 

Bedankt, voor alle lieve mooie kaart-
jes, bloemen en attenties. Het mooie 
afscheidsfeest en de vele, vele jaren 
De Koerkamp. We kijken er goed op 
terug. 
Dank namens de hele familie Kleine 
Koerkamp van Café restaurant De 
Koerkamp 

Via deze weg willen wij iedereen 
hartelijk danken voor alle blijken 
van medeleven na het overlijden van 
Leo Westerbeek. Wij hebben de vele 
kaarten, prachtige bloemen en lieve 
berichten zeer gewaardeerd. 
Familie Westerbeek

Hartelijk
Dank
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ROB BRINKMAN
Woning & Projectstoffering

Oerdijk 78a - 7433 AD Schalkhaar - T: 0570 65 74 84 - M: 06 21 53 19 47
E: robbrinkman@live.nl - I: www.robbrinkmanstoffering.nl

tapijt
vinyl
pvc
marmoleum
laminaat
gordijnen
binnen zonwering
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Zullen we weer een  
dorpsquiz organiseren?

Stratenvolleybaltoernooi 
Bathmen

Biljarten en  
kaarten  
in Kulturhus 
De Spil

Irene Kleine Koerkamp en Anja te Boek-
horst – In coronatijd hebben wij, van de 
pubquiz, het initiatief genomen om de 
dorpsquiz te organiseren. De kermis kon 
niet doorgaan en daarom besloten we om 
in plaats van de pubquiz een dorpsquiz te 
organiseren. Dat was een groot succes! Het 
dorp, en ver daarbuiten, was vol reuring. 
Vriendengroepen, families, buren, iedereen 
kwam samen om een gezellige avond te 
puzzelen en opdrachten uit te voeren. 
Hilarische filmpjes, foto’s en opdrachten 
kwamen voorbij. Het was ontzettend leuk 
om dit te organiseren en te zien dat ieder-
eens er zoveel plezier in had. 
De corona is ‘zo goed als’ voorbij, de kermis 
kon weer doorgaan. De tent was tijdens de 
pubquiz  weer volle bak bezet. Super was 
dat! Zowel de pubquiz als de dorpsquiz 

organiseren wordt ons iets te veel. Dus 
vandaar deze oproep: Wie zou de organisa-
tie voor de dorpsquiz over willen nemen? 
Het zou zo leuk zijn als ergens in het jaar 
een dorpsquiz georganiseerd werd. De 
SECL staat ervoor open om hierin samen 
op te trekken. Trommel een clubje op, 
mogelijk met je vrienden, buren of familie 
en ga de uitdaging aan! Je maakt er vele 
mensen blij mee en je zorgt voor een avond 
super veel saamhorigheid, dat geeft echt 
veel voldoening! Wil je meer informatie, 
bel, app of mail gerust.

Mail/app naar 
Irene: theo-irene@home.nl, 0640 552 536  
of 
Anja: anjateboekhorst@gmail.com, 
0622 189 088.

Nadat het stratenvolleybaltoernooi  
Bathmen een aantal jaren helaas geen 
doorgang heeft kunnen vinden, is het in 
2023 gelukkig weer zover!
Heb jij zin in een actieve en gezellige 
volleybalavond samen met je collega’s, 
buren, vrienden of familie in combinatie 
met een afterparty in de kantine? Stel dan 
een team samen en geef je nu op voor het 
jaarlijkse stratenvolleybaltoernooi van 
ABS Bathmen.
Een team bestaat uit 6 mensen en je speelt 
meerdere wedstrijden in je poule. De teams 
die bovenin hun poule eindigen, strijden 
later op de avond in de finales voor de be-
kers. Het toernooi vindt plaats in Sporthal 
“De Uutvlog” in Bathmen. Het inschrijfgeld 
bedraagt € 15,- en je hebt keuze uit twee 

avonden: vrijdagavond 10 maart 2023 en 
zaterdagavond 11 maart 2023
Stel zo snel mogelijk je team samen en mail 
ons voor een avondje plezier en samen 
(volley)ballen!
Aanmelden kan tot 5 februari 2023 en gaat 
op volgorde van aanmelding.
Meld je aan via stratenvolleybalbathmen@
hotmail.com
Tot 10 en/of 11 maart!

Groeten,
Commissie Stratenvolleybal Bathmen

Irma Nijenkamp, Ontmoeten in Eigen Dorp 
– Sinds kort staat er een mooi biljart in 
het Kulturhus De Spil en het is natuurlijk 
prachtig als het veelvuldig gebruikt gaat 
worden. Wie herinnert zich niet de tijd dat 
broers en zwagers vroeger naar het café 
gingen om een potje te biljarten. Hoe leuk 
is het om dit weer op te pakken samen 
met dorpsgenoten? Net zo leuk is het om 
samen een kaartje te leggen.
Ontmoeten in Eigen Dorp is op zoek naar 
belangstellenden die zin hebben om op 
dinsdagmorgen of donderdagmorgen 
een gezellig potje te biljarten of een potje 
te kaarten. Spreek je buurman of goede 
vriend aan en kom gezellig biljarten. 
Misschien zijn er al wel kaartgroepjes die 
regelmatig met elkaar kaarten. Ik  zou zeg-
gen kom gezellig met z’n allen naar de Spil. 
Ontmoeten in Eigen Dorp zorgt van een 
natje en een droogje. Je kunt je opgeven bij 
Irma Nijenkamp: 0610 964 437 of i.nijen-
kamp@zgr.nl.

Pauline Ypma van Lettele Schoon 
– Op maandag 2 januari komen 
de mensen van Cambio tussen 
13 en 14 uur in het centrum van 
Lettele om het vuurwerkafval op 
te halen. U kunt alvast de zakken 
en dozen, met alleen vuurwerkaf-
val, neerzetten op het pleintje bij 
het oorlogsmonument. Wij hopen 
dat ook na 2 januari ons dorp en 
de wegen erbuiten mooi Schoon 
blijven. Helpt u mee?

Vuurwerk-
afval 
inzamelen
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Beste Lettelenaren,
Op de eerste dag van december en kerst en in het zicht schrijf ik de bijdrage van 
KDS voor deze De Letter.  
Een mooi moment om terug te blikken en om blij te zijn met het verloop van 2022. 
Eindelijk weer open, bijeenkomsten en regelmatig 'volle bak' bij activiteiten. En ook 
een gevoel van trots dat we dit samen doen. Mooi ook dat de minister van Binnen-
landse Zaken Hanke Bruins Slot  daar ook getuige van is geweest! Op naar 2023!

Wij wensen alle gebruikers, vrijwilligers en alle dorpsgenoten heel fijne kerstdagen 
en een gelukkig en gezond jaar.
 
Namens het bestuur van KDS
Anne Marie van Oldeniel

Loting Obligaties Compensatie verliezen 
door  corona 2021 

Energie(-besparing) 

Biljart

Zoals wel bekend is de vernieuw-
bouw van het Kulturhus finan-
cieel mede mogelijk gemaakt door 
de uitgifte van obligaties. Jaar-
lijks in de maand oktober vindt de 
loting plaats en daarbij wordt het 
bestuur van KDS ondersteund 
door de financiële commissie. 
Er wordt voor ongeveer € 5000 
per jaar uitgeloot en terugbetaald. 
Ook hebben de eigenaren de 
mogelijkheid om (een deel van) 
het bedrag te schenken. 

Dit jaar was dat 35 procent en 
daarbij past een woord van dank 
aan de gulle schenkers!  
Dit jaar zijn er 13 obligaties 
uitgekomen met de volgende 
nummers: 112-150-202-233-248-
294-353-379-386-391-398-409-416. 
Ben je eigenaar van een van deze 
obligaties en heb je nog geen 
bericht gehad? Mail dan naar 
onze penningmeester: lowieke.
oosterwijk@kulturhusdespil.nl

Ook voor het jaar 2021 heeft de 
gemeente Deventer een regeling 
aangeboden om de verliezen 
ten gevolge van coronasluiting 
te compenseren. Wij hebben 
als KDS een aanvraag gedaan. 
Kortgeleden heeft de gemeente 
laten weten dat wij ook over 

2021 in aanmerking komen voor 
een bijdrage ter dekking van het 
verlies. Het kan zijn dat we nog 
een kleine terugbetaling moeten 
doen aan clubs die huur hebben 
betaald zonder gebruik, maar 
dat is minimaal en betreffende 
partijen krijgen bericht.

Gelukkig heeft KDS tot eind 2022 
vrijwel vaste tarieven voor ener-
gie. Dit blijft ten dele zo in 2023. 
We horen dus bij de ‘gelukkigen’ 
die tot nu toe de energielasten 
redelijk in de hand kunnen hou-
den. Wel hebben we besloten tot 
behoorlijke energiebesparende 
maatregelen. Zo is bijvoorbeeld 
de temperatuur van het hele 

gebouw verlaagd. Gelukkig is het 
erg druk in KDS waardoor we het 
warm houden van het gebouw 
niet voor niets doen. Een goede 
ontwikkeling is dat de Rijksover-
heid nadenkt over een bijdragere-
geling voor gebouwen als de onze 
indien de energielasten heel erg 
gaan stijgen. 

Toch nog een kort voortgangsbe-
richt over het biljart. We kunnen 
wel zeggen dat het inmiddels een 
succes is. Het biljart wordt veel 
gebruikt en door bezoekers van 
alle leeftijden. Misschien goed om 
nog even te vermelden: 

de ruimte waarin het biljart staat 
is niet altijd vrij toegankelijk. Wil 
je overdag biljarten, neem dan 
even contact op via reserveringen 
(Liduin: reserveringen@kultur-
husdespil.nl ).

Vrijwilligersbijeenkomst
In en om KDS wordt veel vrijwilli-
gerswerk gedaan. Een deel van de 
vrijwilligers komt vanuit de Voet-
balvereniging en KDS heeft ‘eigen’ 
vrijwilligers. En voor die laatste 
groep hebben we eind november 
een bijeenkomst georganiseerd. 
Naast een avondje gezelligheid 

om hen te bedanken, hebben we 
aan de vrijwilligers ook gevraagd 
welke tips en aanbevelingen er 
leven. We zijn als bestuur blij met 
de uitkomsten en kunnen ermee 
aan de slag. Een win-win-situatie 
dus.
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AED en EHBO-middelen  

Geen  
nieuwjaarsreceptie 

Ideeën, wensen, 
vragen of tips?  

Bouwen voor ruimte: 
vergroten van de 
sportzaal   

Het Kulturhus beschikt over een 
AED. Die hangt bij de buitendeur 
In de gang bij de kleedkamers. 
Deze is geschonken door en ei-
gendom van de Ondernemersver-
eniging. De EHBO onderhoudt de 
AED en de kosten worden door de 
Ondernemersvereniging betaald. 
Een mooie vorm van sponsoring, 

waarvoor dank! 
In de gang bij de kleedkamers 
hangt ook een kastje met 
EHBO-middelen. KDS heeft een 
afspraak met de EHBO om de 
inhoud up-to date te houden. Ook 
de vrijwillige EHBO-ers hartelijk 
dank voor je inzet! 

Kulturhus De Spil, de handbal en 
de voetbal wilden samen weer 
de Nieuwjaarsbijeenkomst orga-
niseren voor alle inwoners van 
Lettele. Wij hebben besloten dit 
niet te doen omdat er al meerdere 
activiteiten zijn in het dorp begin 

januari. Maar… wij denken wel na 
over een vervangende activiteit in 
de loop van het nieuwe jaar. Voor 
nu wensen we alle dorpsgenoten 
fijne en gezellige feestdagen en 
een voorspoedig en gezond 2023!

Heb je zelf een idee voor een 
activiteit in of om KDS, schroom 
niet en laat het weten: info@kul-
turhusdespil.nl We kijken graag 

met je mee of zoeken anderen die 
jou verder kunnen helpen. Zoals 
je hiervoor hebt gezien is er veel 
mogelijk! 

In deze uitgave van De Letter
kunnen wij geen aanvullingen 
doen op het vorige bericht. Ons 
plan is in het stadium van het 

bijeen brengen van het benodigde 
geld. Hopelijk in de volgende De 
Letter meer.

 Dorpsstraat 18-20  |  7437 AJ Bathmen  |  T  (0570) 55 15 18  |  I  www.valans.nl
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Aftellen tot kerst…
27 november  De eerste adventskaars brandt. 
 Langzaam komen nu toch echt de eerste kerstkriebels.

1 december   Tijd om het eerste vakje van de adventskalender open te maken.

4 december  Tweede advent, nu branden er al twee kaarsen, 
 en wordt het net iets lichter in deze donkere dagen.

6 december   Sinterklaas is uit het land, dus de kerstspullen kunnen weer 
 van zolder gehaald worden.

10 december   Tijd om een kerstboom te kopen, en natuurlijk te versieren! 
 En de piek mogen we zeker ook niet vergeten!

11 december   Derde advent, nu zijn er drie lichtjes om ons leven weer wat 
 lichter te maken.

18 december   Vierde advent, er branden alweer vier kaarsen. 
 Het is nog maar één week tot kerst.

24 december  Kerst is nu toch echt aangebroken. 
 We vieren Jezu's geboorte en hopelijk valt er nog wat sneeuw!

 

Wij wensen u alvast een fijn en vrolijk kerstfeest!

Linde Somsen, Jante Bulthuis en Isa de Winter

COLOFON
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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


