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Van de voorzitter
DORPSGENOTEN:
Dat de paasdagen al zijn geweest en de klok een uur vooruit gezet, is een teken dat we wat het weer
betreft de goede kant opgaan.
De jaarvergadering van Dorpshuis “Ons-Centrum” is geweest en wel op 22 maart jl. We kunnen terug
kijken op een plezierige vergadering met goede belangstelling, waarbij diverse zaken aan de orde zijn
geweest en besproken. Dat we op de rente inkomsten van het Dorpshuis OC moeten schaven, aan de
kosten kant dan wel de inkomsten verhogen, is duidelijk en makkelijker gezegd dan gedaan. Denk aan
contracten afval, energie, verzekeringen en wat we nog meer tegenkomen. Huurverhogingen???
In de sporthal wordt de kachel op afstand ingesteld op tijden dat de sporthal is verhuurd om ook hier gas
te besparen, dus niet pas de kachel aan als de sporters en leerlingen school er zijn maar een uur voor die
tijd om de kou weg te nemen en het aangenamer te maken.
Vloerisolatie aangebracht onder de grote zaal, waar het toneel is, dit om energie te besparen en omdat we
nog geld over hadden van de Gemeente Deventer voor energiebesparende maatregelen, zoals eerder
tochtsluis, nieuwe entree, lampen en de zonnepanelen.
Annie Welgraven en Freek Kleiboer hebben een kleine attentie gehad omdat ze jaren, (zeker 15 jaar) de
horeca vergunning op naam hebben gehad. Door wetwijzigingen moet dit op naam van de pachter en dat
is gedaan. Dus Annie en Freek, nogmaals onze hartelijke dank.
Henk Kerkdijk is door het bestuur OC gevraagd om ons als notulist te komen versterken, hij draait al een
aantal maanden tot volle tevredenheid mee. Op het moment van dit schrijven heeft hij een oproep vanuit
het Zwolse ziekenhuis gehad om geopereerd te worden, dit omdat dat specialisme niet in het Deventer
ziekenhuis aanwezig is. Vanaf deze plaats een spoedig herstel gewenst.
De Koerier willen we ook graag digitaliseren om ook hier kosten te besparen, dat hoeven we niet uit te
leggen. Degene die de Koerier in de papieren versie wil blijven ontvangen vragen we om zelf actie te
ondernemen om bij het bestuur van Plaatselijk Belang of Dorpshuis “Ons Centrum” adres gegevens af te
geven zodat we in september hiermee van start kunnen gaan. Voor de digitale versie aanmelden via:
pbokkenbroek@gmail.com, of af te geven bij Monique in het Dorpshuis BVD
Tot slot: zoals hier eerder gemeld hebben we geld van de bazaar commissie gehad, te besteden met
Koningsdag. Vanaf 14.00 uur zal de Hoolter Korhanen optreden. We gaan er van uit dat u met velen
hierbij aanwezig wilt zijn.
Met vriendelijke groet namens het KH/Dorpshuis bestuur, Henk Stoevenbeld

Maandag 11 april: Opening bibliotheek op school
Op maandag 11 april om 13.00 uur vindt op het schoolplein van ICB WereldWijzer de feestelijke opening
plaats van de bibliotheek-op-school.
De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor het onderwijs, waarin bibliotheken en scholen
structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Hiermee
stimuleren we kinderen om thuis en op school meer te lezen en gebruik te maken van betrouwbare
digitale informatiebronnen.
Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Onderzoek toont aan dat lezers
niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij
lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede
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taalbeheersing zorgt er voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt. Zo kunnen
kinderen beter meekomen in de (digitale) samenleving en daar heeft iedereen belang bij.

In samenspraak met de school heeft de bibliotheek een volwaardige bibliotheek in basisschool
WereldWijzer gerealiseerd. Er is zelfs nog een extra toevoeging, want in augustus 2015 staat de hele
jeugdcollectie in de schoolbibliotheek. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de jeugdcollectie aan alle
kinderen van Okkenbroek kan worden uitgeleend. Daarom is er op school een bibliotheekcommissie in het
leven geroepen. In deze commissie kijken leerkrachten en ouders, bijgestaan door de
bibliotheekconsulent samen naar de mogelijkheden om de bibliotheek open te stellen voor alle
jeugdleden. Op school maken de kinderen goed gebruik van de boeken. Nu de rest van de jeugd van
Okkenbroek nog!
Bij een “nieuwe” bibliotheek hoort natuurlijk een opening. Die vindt op een feestelijke manier plaats op
maandag 11 april om 13.00 uur. Alle aanwezige kinderen (en misschien ook alle aanwezige ouders)
worden bij deze opening betrokken. We roepen de kinderen van stamgroep rood op mee te doen aan de
kleurwedstrijd en van stamgroep blauw met de boekomslag-ontwerp-wedstrijd. Er is al een aantal
inzendingen binnen. Die hangen we op in de bibliotheek-op-school. Op de openingsdag vindt de
prijsuitreiking plaats van de wedstrijd. Er zijn leuke prijzen te verdienen. Wij hopen op een grote
belangstelling bij de opening!

Nieuws uit 't Noaberhuus.
We zijn van plan om de koffie-ochtend wat uit te bereiden. Hierbij wordt gedacht om na de koffie samen
een activiteit te doen en we sluiten af met een gezamenlijke warme maaltijd.
Een aantal belangstellenden heeft aangegeven hier wel aan mee te willen doen.
Heeft u ook belangstelling, dan bent u van harte welkom onze informatieavond op Dinsdag 19 April
om 20.00 uur in de huiskamer van 't Noaberhuus.
Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers die ons daarbij willen helpen, ook zij zijn van harte welkom.
Want samen staan we sterk.
Diana (pedicure) en Betsie.
Zaterdag 14 Mei is er in 't Noaberhuus een rommelmarkt voor jong en oud.
Ergens tussen 10 uur en 17 uur kun je in je eigen kraam, of op de eigen kleedje de boel verkopen of
ruilen. Dus ruim je zolder op en kom op onze gezellige "inlooprommelmarkt".
En onthoud goed: Voor de één is het zooi, voor de ander is het mooi.
Of ben je creatief en ben je een echte knutselaar, ook je eigen gemaakte creatie kun je natuurlijk
verkopen.

Sporten op dinsdag!
Wil jij samen met vrienden op de dinsdagavond gebruik maken van de sporthal? Of ben
je op zoek naar een sport die wij op dit moment niet aanbieden? Stuur dan een mailtje
aan vl-okkenbroek@live.nl!
Met sportieve groet,
Bestuur V&L

Handwerkclub
Er wordt weer gehandwerkt in de huiskamer van het Noaberhuus op: 18 april en
9 mei 2016 van 14.00 – 16.00 uur onder het genot van een kopje koffie of thee.
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BIBLIOTHEEK EN WIJKWINKEL BATHMEN PER 11 APRIL TIJDELIJK NAAR
CULTUURHUUS BRAAKHEKKE
Tijdens verhuizing van vrijdag 1 tot en met zaterdag 9 april gesloten

In verband met de nieuwbouw van de bibliotheek Bathmen verhuizen de Bibliotheek en Wijkwinkel tijdelijk
naar Cultuurhuus Braakhekke aan de Schoolstraat 6-A in Bathmen. De verhuizing duurt een week, de
Bibliotheek en Wijkwinkel zijn van 1 t/m 9 april gesloten. Vanzelfsprekend kunt u tijdens de sluitingsweek
in alle andere vestigingen van de Bibliotheek en Wijkwinkel Deventer terecht. De adressen en
openingstijden vindt u op de websites www.obdeventer.nl en www.wijkwinkeldeventer.nl.
Bibliotheekbus en Infopunt
Vanaf maandag 11 april kunt u van de bibliotheekdienst gebruik maken in een grote en speciaal hiervoor
ingerichte Bibliotheekbus. Deze staat op de parkeerplaats voor Cultuurhuus Braakhekke. Naast de
bemenste uren is er zelfservice voor het halen en terugbrengen van bibliotheekmaterialen.
Voor Wijkwinkelvragen over wonen, welzijn en zorg kunt u bij het Infopunt in Cultuurhuus Braakhekke
terecht. De vrijwilligers van het Infopunt helpen u graag. De openingstijden van de Bibliotheekbus en
Infopunt Bathmen zijn: maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 10.00 tot
13.00 uur. De Bibliotheek en Wijkwinkel hopen tijdens de sloop en nieuwbouw van de Bibliotheek en
Wijkwinkel Bathmen iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Vragen over de nieuwbouw kunnen inwoners van Bathmen stellen aan:
Contactgegevens:
- De Bibliotheek
Telefoon
0570-675700 E-mail info@obdeventer.nl
- De Wijkwinkel
Telefoon
0570-675704 E-mail wijkwinkel@obdeventer.nl
- Cultuurhuus Braakhekke
Telefoon
0570- 542420 E-mail info@cultuurhuusbraakhekke.nl
Website
www.cultuurhuusbraakhekke.nl
- Infopunt Bathmen
Telefoon
0570-540839 E-mail infopunt@bathmen.nl

Beste bewoners van Okkenbroek,
Om te beginnen zullen we ons voorstellen.
Wij zijn vier studenten die studeren bij het Saxion te Deventer: Luc Jansen (student Planologie), Isabel
van Veen (student Planologie), David Peter (student Bestuurskunde) en Roxan Berghuis (student
Planologie). Wij doen een onderzoek naar de leefbaarheid in jullie dorp: Okkenbroek!
Een aantal van u hebben wij al op verschillende avonden gesproken om informatie te verzamelen.
Uiteindelijk zullen wij deze informatie samenvatten in een rapport. Deze uitslag zullen we presenteren op
donderdagavond 14 april om 20:00 in dorpshuis “Ons Centrum”. Vanaf 19:30 is er een inloop met thee en
koffie. Na afloop zal er nog een borrel worden aangeboden.
U bent van harte welkom!
Hopelijk tot dan!
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Activiteiten, De Zonnebloem afd. Lettele /Okkenbroek.
Mei- juni:
19 mei:

28 mei:

14 juni:
20 juni:
19 juli:
16 aug:

11 sept.:

Lotenverkoop huis aan huis. Lettele: 29 mei t/m 4 juni, Okkenbroek: 7 t/m 11 juni.
Rododendrontocht van natuurmonumenten op de sprengenberg.
Donderdagmiddag, 1,5 uur rondrijden op de heide. Opgeven vóór 11 mei.
Reiskosten incl. koffie/thee, € 5.-. Vertrek 13.30 uur.
Dagboottocht Rode Kruis, zaterdag 28 mei. De kosten zij € 15.-.
Opstappen tussen 9.00 en 9.45 uur, Aan de scheepvaartstraat 13 Deventer.
De boot vertrekt om 10 uur. Opgeven vóór 9 mei. Reiskosten € 3.-.
Bezoek aan Tropische dierentuin Taman Indonesia in Kallenkote, gaat vanwege de hoge
kosten niet door.
Wandelen in en rond Okkenbroek. Zelf of in een rolstoel. Maandagmorgen om 9.30 uur
vertrekken bij ’t Noaberhuus. Na afloop koffie/thee. Opgeven vóór 14 juni.
Wandelen in en rond Lettele. Zelf of in een rolstoel. Dinsdagmorgen vertrekken om
9.30 uur bij ’t Kulturhuus De Spil. Na afloop koffie/thee. Opgeven vóór 12 juli.
Met de Heideslak over de Sallandse Heuvelrug. We gaan dinsdagmorgen en ’s middags
met 7 personen in de electrokar. Vertrek 8.45 ?/ 13.45 uur? Reiskosten € 3.Heideslak € 5.-. Opgeven vóór 2 augustus.
Nationale Ziekendag.

Opgeven kan bij de vrijwilliger die bij u op bezoek komt, of bij Gerda Oosterhuis tel. 0570-551425
Gerrit Haverslag tel. 0572-321331 of Agnes Spikker tel. 0570-551583.

Potje Grøsrock is verdeeld!
Zoals we in de vorige Koerier hebben gemeld wordt de Stichting Grøsrock opgeheven en het resterende
bedrag dat we in kas hadden wilden we schenken aan mensen/groepen die iets gaan organiseren op
muzikaal gebied in Okkenbroek. We dachten nog vijfhonderd euro te hebben maar soms zit het mee: het
bleek achthonderd te zijn! En dat bedrag hebben we verdeeld over vier organisaties van activiteiten die
allemaal tweehonderd euro krijgen:
Hemels Feestje (Hemelvaartsdag)
Haksel Party
Jeugdclub de Guppies voor muzieklessen
Activiteiten Commissie Okkenbroek voor een muzikale activiteit in O.C.
We wensen iedereen heel veel succes met de organisatie van de diverse activiteiten!
Stichting Grøsrock Okkenbroek

Fietstocht Okkenbroek
De jaarlijkse fietstocht word gehouden op zondag 4 september a.s.
Starten kan tussen 10.00 uur en 12.30 uur. Inschrijfgeld bedraagt Euro 5.- Kinderen tot 12 jr. onder
begeleiding gratis. Afstanden zijn +/- 43 km en +/-10 km. Dit onder voorbehoud. Tijdens de lange tocht is
er een koffiestop. Hier kunnen de E-bikes eventueel ook worden opgeladen
Fietsgroeten van de organisatie

Volleybaltoernooi
Op 8 oktober vanaf 19.00 uur organiseert gymnastiekvereniging Vlug en Lenig een
recreatief volleybaltoernooi. Aanmelden kan via een mail bij Bertus Jeurlink, vlokkenbroek@live.nl. Een team mag maximaal bestaan uit 6 personen. Dus nodig je
(sport)vrienden, buren en/of collega’s uit! Verdere informatie volgt in de volgende
koerier.
Met sportieve groet, Bestuur V&L
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Toneelvereniging V.O.P. Okkenbroek
Misschien is het u opgevallen dat er geen aankondiging verscheen voor de jaarlijkse toneelvoorstelling
van de VOP. Wegens omstandigheden hebben wij onze jaarlijkse voorstelling uit moeten stellen tot in het
najaar.
ZATERDAG 12 NOVEMBER 2016 zullen wij weer voor u op de planken staan met de klucht
“Een hele badkuip vol”
Het beloofd een hilarische middag en of avond te worden dus noteer deze datum in uw agenda!
We hopen u deze dag graag op een van de voorstellingen te mogen ontmoeten.

Vereniging Begraafplaats Okkenbroek
Op de begraafplaats Okkenbroek komt de familie- geschiedenis van vele
geslachten tot leven.
Geslachten met namen die door de jaren de ontwikkeling in Okkenbroek en
omgeving vorm en inhoud hebben gegeven. Al die families liggen daar naast
elkaar begraven. Voor velen van ons geldt dat er naaste familie dan wel kennissen zijn begraven.
Op 7 oktober 1926 verleende B&W van de gemeente Diepenveen verlof aan de toenmalige Kerkstichting
Okkenbroek om een begraafplaats aan de Okkenbroekerveldweg aan te leggen. In juli 1928 vond de
eerste begrafenis plaats. Inmiddels zijn er bijna 500 mensen ten ruste gelegd.
De Vereniging Begraafplaats Okkenbroek is op 9 maart 2016 opgericht om de begraafplaats van de
Protestantse Gemeente te Okkenbroek over te nemen.
De vereniging (bestuur en leden) gaat het beheer, onderhoud en exploitatie uitvoeren.
In het bestuur zitten de volgende personen: Aart Evers – voorzitter; Marian Jansen-Grotentraast secretaris/penningmeester; Gerrit Haverslag, Ria Klein Lebbink en Hans Toorneman.
Om de betrokkenheid van de mensen uit Okkenbroek en omgeving te bevorderen en om het huidige
karakter van de begraafplaats zo veel mogelijk te behouden is unaniem (kerkenraad en vrijwilligers
begraafplaats) gekozen voor de verenigingsvorm.
Daarom is het bestuur op zoek naar verenigingsleden, om die toekomst samen te bepalen. Door lid te
worden van de vereniging ga je in die verantwoordelijkheid delen en kun je tijdens de vergaderingen het
beleid voor de toekomst mede bepalen. Binnenkort starten wij met de ledenwerving. In ieder geval in
Okkenbroek en omgeving gaan wij persoonlijk, huis aan huis bij u aanbellen met de vraag: lid te worden
van de Vereniging Begraafplaats Okkenbroek. Daarnaast gaan wij ook alle ingeschrevenen van de kerk
benaderen met de vraag om lid te worden evenals de rechthebbenden die elders wonen. Wij hopen dat
velen van u “ja ik word lid” zullen zeggen, zijn wij immers niet aan onze dierbare overledenen verplicht
om samen zorg te dragen voor de begraafplaats.
Marian Jansen

Terras à la Monique
Hallo beste dorpsgenoten het terras staat weer bijna buiten, de vriezer is weer gevuld,
het appelgebak weer in de koeling, dus laat de zomer maar komen.
Een greep uit de komende activiteiten.
15 april rummycuppen
16 april kinderdisco met Dj Kevin
27 april Koningsdag De Hoolter Korhanen mede mogelijk gemaakt door de Bazaar
en noteer vast in Uw agenda 19 November de eerste try-out van 3koteboebo kaarten zijn vanaf
1 september te koop of kijk op www.cafe-okkenbroek.nl
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Gymnastiek
Elke vrijdagmorgen is er voor de 60+ m/v onder muzikale leiding van Erna Muil in Ons Centrum gymles.
(beter in beweging van Raster). Dit is van 9.15 tot 10.00 uur
Daarna gaan we samen gezellig koffie drinken.
Kom eens een keer vrijblijvend meedoen. U hebt geen gymkleding nodig.

Goed Bezig
Ja hoor, we zijn nog steeds Goed Bezig!!
Vrijdag 11 maart hebben we gelasergamed in het bos op de open plek. Met de veewagen werd iedereen
naar de open plek in het bos gebracht. Met maar liefst 60 jongeren hebben we daar gelasergamed in het
pikdonkere bos…. Elk potje duurde 5 minuten en uiteindelijk heeft iedereen 4 a 5 potjes gelasergamed. Bij
het kampvuur stonden ook vuurkorven en werden marshmellows uitgedeeld, voor wie wilde was er
frisdrank en chips.
Er was zelfs een groep van 26 jongeren uit Vilsteren, top! En natuurlijk hebben we hen ook uitgenodigd
voor de hakselparty in oktober ;-) !
Maar eerst hebben we 20 mei weer een avond, deze avond bestaat uit 2 activiteiten:
Fifa toernooi, speel fifa en de beste wint!!
Pimp yourself, make up avond verzorgd door Beauty by Linda.
Let op!! Bij het fifa toernooi kunnen max. 20 personen meedoen! Dus meld je snel aan!!
Dit kan via: info@hakselparty.nl Dus tot de 20e mei!
Groetjes
Beau, Sanne, Lian, Jessica, Annelieke, Lize

Hemels Feestje!!
Zet m in je agenda, 5 mei wees erbij! De tweede editie van het Hemels
Feestje op Hemelvaartsdag. Dit jaar met een andere invulling dan
afgelopen jaar, nl. the battle of the bands! Drie bands verzorgen een optreden en de beste wint een
optreden in de feesttent tijdens het Okkenbrooks Feest. Dit gebeurt allemaal in de Bargeboersweide.
Natuurlijk zijn er genoeg attracties voor de kids evenals eten (Jiannis en Esther van de Griekse Olijf,
snackwagen, Oans ijs) en een goed gevulde bar.
De bands die de battle gaan doen zijn:
Gust
Fools Gold

The Rousers

Het publiek is de jury, via een originele stemprocedure kan iedereen stemmen wie de beste is…en het
publiek heeft dus ook zelf in de hand welke band er optreedt tijdens het feest!
Hier moet je bij zijn! Want zelfs Dauwpop heeft hun feest ervoor verzet…;-)
Voor meer info: hou de website in de gaten!! www.okkenbroeksfeest.nl!

Okkenbrooks Feest
Alles en iedereen is weer in rep en roer om een superleuk programma in elkaar te zetten, activiteiten te
bedenken en vrijwilligers te regelen.
Naast de vertrouwde onderdelen zoals de kindermorgen, 55+ middag, revue, optocht, brunch en
tentdienst is er dit jaar is ook weer de pubquiz, dus zet m alvast in je agenda en zoek een team bij
elkaar….want de hoofdprijs van dit jaar wil je niet missen!! En natuurlijk weer het overheerlijke varken
aan spit maar ook andere culinaire items…
De zaterdagmiddag verzorgd de activiteitencommissie een spectaculair spel wat velen van jullie kennen
en hilarisch is om aan tafel te spelen laat staan levensgroot tijdens het feest! Wat dat is….hou de
website in de gaten!
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De zaterdagavond wordt muzikaal ingevuld door de bands Livin’Room (uit de Achterhoek) en Alive (uit
Holten), een geweldige mix van alle muzieksoorten dus voor elk wat wils!
Demonstratie sterkste man
Op zondagmiddag zal Wout Zijlstra zijn kunsten vertonen als sterkste man van Nederland.
Wout Zijlstra is Oudnederlands kampioen en was van 2002 tot 2009 wereldrecordhouder "gewicht hoog
gooien 25 kilo" en is nog altijd actief tijdens internationale Highland Games.
Wout zal een 2,5 uur durende show opvoeren waarin hij jou meeneemt in de wereld van de sterkste
mannen van Nederland. Hij zal uitleg geven over zijn leven als sterkste man, de diverse onderdelen
bespreken en natuurlijk een spetterende demonstratie geven.
Voor wie durft, is er natuurlijk ook de mogelijkheid om je te meten met Wout.
Kortom, een fantastische show voor jong en oud!
Ennnnnnnnnnnn…de muzikale invulling van de zondagmiddag/avond; tja, daar beslissen jullie zelf over!
Komt allen naar het Hemels Feestje en stem!!
Natuurlijk kan het feest niet zonder vrijwilligers! Lijkt het je leuk om te helpen met:
-het opbouwen van het terrein
-tent inrichten
-bardienst (dit zijn blokjes van 2 uur, dus prima te doen naast je eigen feestschema!)
-afbouwen van het terrein na het feest
Meld je dan gezellig aan op okkenbroeksfeest@gmail.com of bij
Frank Klein Koerkamp tel: 0610950833

Seniorensoos Okkenbroek en omstreken
De Paasdagen zijn geweest, de klok een uur vooruit. Het mooie weer laat nog op zich wachten, maar
toch nog met een paar mooie dagen. Dat was lekker genieten. Zo komt onze laatste seniorenmiddag van
het seizoen al weer inzicht namelijk 20 april. Het belooft weer een gezellige middag te worden.
Wij kunnen terug zien op de mooie middagen van het seizoen met als grote succes het stamppot eten.
Het was reuze gezellig. Het reisje voor dit jaar is gepland op woensdag 1 juni. U hoort hier meer van op
de laatste middag. Zijn er nog mensen die graag met het reisje mee willen U kunt zich opgeven graag
voor 15 april bij J. Hoornenborg tel: 0570-551469.
Ook hopen wij op mensen die onze seniorenmiddagen willen bezoeken U bent altijd van harte welkom
als lid. Het zal ontzettend mooi zijn.
Dit seizoen is bijna afgerond. We hopen U het volgende seizoen weer te mogen begroeten de derde
woensdagmiddag in sept. 2016
Het bestuur.

Oud papieractie Okkenbroek en omstreken
Uw oud papier wordt voortaan opgehaald door Fanfare Beatrix en de stichting
“Vrienden van de kerk” in Okkenbroek. Zij sloegen begin dit jaar de handen in
elkaar. De Protestantse Gemeente te Okkenbroek heeft haar actie overgedragen aan de stichting. Vanaf
21 mei verzamelen zij al uw oud papier en verdelen zij de opbrengst. Oud ijzer wordt niet meer opgehaald
in en om Okkenbroek.‘De Vrienden van de kerk’ zullen het geld gebruiken voor het onderhoud van het
Okkenbroekse kerkgebouw. De oud papier actie vindt elke twee maanden plaats, de data zijn op
www.okkenbroek.net te vinden en worden aangekondigd door de borden aan de rand van het dorp.
21 mei staat er tussen 9:00 en 11:30 uur een container bij ‘Ons Centrum’ in Okkenbroek voor al uw oud
papier. Voor uw gemak, staan er vrijwilligers bij de container die u het zware werk uit handen nemen.
Daarnaast rijdt er net als voorheen een wagen door het dorp die al uw oud papier ophaalt. Mensen in het
buitengebied, die een grote hoeveelheid papier bewaard hebben, kunnen bellen naar Freek Kleiboer
(0570-381867), zodat er overlegd kan worden hoe het papier naar de container gebracht wordt.
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Voor al uw papier zeggen wij u hartelijk dank!
“Vrienden van de Kerk in Okkenbroek”
Fanfare “Beatrix”

Muziekvereniging Beatrix, muziekagenda 2016
Op de website www.fanfare-beatrix.nl vind je de laatste informatie van de muziekvereniging van Lettele en
Okkenbroek. Onder de knop agenda vind je de ‘muziekagenda’ voor 2016. Noteer vast de belangrijkste
data in jouw agenda, bijvoorbeeld het Pater Jan Brinkhof concert op zondag ochtend 5 juni bij De
Koerkamp in Lettele en het Najaarsconcert op zaterdag 12 november in Lettele.
Papier inzamelen
Zoals je elders kunt lezen in de koerier gaan de muziekvereniging en de stichting ‘Vrienden van de kerk in
Okkenbroek’ gezamenlijk het oud papier ophalen in het dorp Okkenbroek en omgeving.
Het papier kan voor 09.00 uur in handzame pakken, dus niet te groot en vooral niet te zwaar, aan de
openbare weg worden gezet in de dorpskern, s.v.p. niet in plastic verpakken. Het oud ijzer s.v.p. naar de
parkeerplaats van “De Spil” brengen. Ook kun je voor 11.00 uur zelf het papier naar de container brengen.
Het hergebruiken van het oud papier (op 21 mei dus ook oud ijzer), is bovendien ook nog eens goed voor
het milieu. Daarom kunnen we de muziekvereniging Beatrix best bestempelen als een “groene”
vereniging. En het is bovenal gezellig, onder andere vanwege het koffie drinken na de tijd.
Oud papier en ijzer:
21 mei
9.00uur
16 juli
9.00uur
10 september
9.00uur
5 november
9.00uur
24 december
9.00uur

oud papier en oud ijzer (de Spil Lettele)
oud papier
oud papier
oud papier
oud papier

Zoektocht naar muzikanten.
Natuurlijk ken je de muziekvereniging van haar optredens op straat tijdens de kermissen in Okkenbroek en
Lettele, de Palmpasen optocht in Okkenbroek of 4 mei in Lettele. Of misschien wel van een van de
concerten. Maar wist je dat nog veel meer mogelijk is. Zo spelen een aantal muzikanten mee in het
dweilorkest. Het orkest kan een opstap zijn naar meer professioneel muziek maken. Een van de ex-leden
van onze muziekvereniging speelt inmiddels samen met professionele muzikanten in een ander orkest.
Een van leden heeft zelfs al met een saxofoonkwartet een CD geproduceerd. Sommige leden spelen
meerdere instrumenten. Maar ook gewoon gezellig samen muziek maken is ook voor velen al voldoende.
Wil je gewoon een keer een instrument proberen? Dat kan van blokfluit tot de grote Es of Bes Bas,
trompet, saxofoon, drums, alles is mogelijk. Stuur gewoon een bericht naar info@fanfare-beatrix.nl en we
nemen contact met je op voor een afspraak.
Muziekonderwijs.
Daarnaast zijn we in gesprek met de basisschool in Okkenbroek om te onderzoeken of er ander/beter
muziekonderwijs op school kan worden verzorgt, dit ook m.b.v. de subsidieregeling 'Impuls
muziekonderwijs' http://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/impuls-muziekonderwijs.html. We richting ons
op het schooljaar 2017-2018.
Uitnodiging.
Natuurlijk mag je op maandagavond ook gerust een keer komen kijken, of aanschuiven bij de repetitie van
ons orkest. Zeker als je al een instrument kunt bespelen. De dirigent en orkest passen zich dan gelijk aan,
aan jouw niveau van spelen, tenzij je uiteraard beter bent dan het orkest. De repetitie is elke
maandagavond vanaf half acht in Café Spikker in Lettele in de grote zaal. Durf jij de uitdaging aan?
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WANDELEN OP DE VIERDE ZONDAGMIDDAG VAN DE MAAND.
Zonder opgave vooraf kan er door jong en oud gewandeld worden op de vierde
zondagmiddag van de maand. De komende maanden wandelen prominenten mee, gekoppeld aan een
thema. Dat houdt in, dat tijdens de wandeling uitleg wordt gegeven over bijvoorbeeld zonne-energie,
waterschap en nog veel meer. Vertrek vanaf Ons Centrum om 14.00 uur.

Nieuws van de Wereldwijzer!
Zoals u elders in de Koerier al kunt lezen hebben we de bieb in school, een
mooie aanwinst! Maar er gebeuren heel veel leuke en leerzame dingen op school. Dankzij een bijdrage
van de ACO hebben we voor de kinderen op school en voor de clubjes in het dorp techniekkisten
aangeschaft van Stichting Zwaluwstaarten. De kinderen leren hierdoor veel over techniek en maken zo
ook dingen; zoals een zenuwspiraal en knikkerbaan. Groep 7 is naar Rijssen geweest voor de
Techniekweek en hebben daar een supermiddag gehad! Ze mochten van alles doen: boren, zagen, vijlen,
machines bedienen en kregen goede begeleiding over de gang van zaken in de techniek. Ook hebben ze
een creatief voertuig gemaakt, alle scholen moesten wat inleveren en hier kon je een prijs mee winnen.
Gewonnen hebben we niet maar wel 2 erg leuke middagen gehad! En de kinderen worden steeds
creatiever! Een paar vrijdagmiddagen werden besteedt aan breien! Dit onder leiding van oma Janny, oma
Betsy en Willy. Vol enthousiasme heeft stamgroep blauw zelf een polsbandje gebreid. Op dit moment zijn
de leerlingen van groep 5 t/m 8 druk aan het trainen voor het schoolvoetbaltoernooi op 6 april in
Schalkhaar!
Dit jaar was er ook weer de grote talentenshow! Alle kinderen deden wat met hun groep, en groot was de
aanmelding voor de optredens! Mooie combinaties van zang en dans wat geweldig was om naar te kijken!
Grote artiesten waren het allemaal! Maar er kan er maar 1 de winnaar zijn, al was de keuze erg moeilijk
volgens de jury! Maar de dames van het Heksenlied waren de winnaar! Alle kinderen kregen wat lekkers
en degenen die meededen aan de talentenshow kregen een mooie oorkonde. Het was een hele leuke
middag.
We hebben ook weer gezellig met z’n allen palmpaasstokken versierd met de peuters erbij, dit was weer
erg lekker en gezellig! De palmpaasviering, paasontbijt en paasviering op school waren ook erg geslaagd.
De winnaars van het eierzoeken waren Wouter Brands en Bram Wunderink. Het eitje tik met het
paasontbijt is gewonnen door Ruben Gerritsen.
Stamgroep rood is ook druk bezig met allerlei leuke thema’s. Na het winterthema kwam het het thema:
ziek zijn. Er zijn diverse juffen ingezwachteld, lekgeprikt en weer beter gemaakt. Er kwam zelfs een echte
dokter (moeder van Annelie en Bram) in de klas om alles in de dokterstas te laten zien en uit te leggen.
Op dit moment werken we aan het thema: prinsen en prinsessen.
Sinds een aantal weken in ook de nieuwe website in de lucht: www.wereldwijzerokkenbroek.nl , neem
gerust een kijkje, het is de moeite waard en zo kunt u zien wat we allemaal doen. Ook proberen we
regelmatig wat op okkenbroek.net te zetten.
Heeft u vragen, ideeën of iets dergelijks, onze deur staat altijd open! Weet u welkom!
Hartelijke groet namens het hele team, Wilma Krol

‘Een ander Mens’, theatervoorstelling over niet-aangeboren-hersenletsel.
In samenwerking met de Deventer Schouwburg ontwikkelt de Wijkwinkel Deventer een voor iedereen
toegankelijke, informatieve theaterserie. Het belangrijkste doel is het beeld over kwetsbare mensen in
onze samenleving op een positieve manier te beïnvloeden. ‘Een ander mens’, een voorstelling over NietAangeboren-Hersenletsel en vindt plaats op 1 juni om 19.30 uur in de Deventer Schouwburg.

Okkenbroeker Koerier, April 2016

Pagina 10-11

NAH in de spotlights
Jaarlijks worden in Nederland circa 135.000 mensen getroffen door hersenletsel. Meer dan 600.000
mensen ondervinden dagelijks de gevolgen van hun Niet- Aangeboren- Hersenletsel (NAH). In ‘Een ander
mens’ delen vijf mensen met NAH op bijzondere wijze hun ervaringen. In al hun kwetsbaarheid, zetten zij
zichzelf in de spotlights om te laten zien welke invloed NAH op hun leven heeft. ‘Een ander mens’ wordt
gespeeld door Wiecher Wegenaar, Benhanan Gast, Annemarie van der Storm, Jacqueline Scheuter en
Cor Verhoef.
Samenwerking
De voorstelling is onderdeel van de theaterserie Meedoen en wordt ondersteund door Het Podium van de
stad, de gemeente Deventer en Interakt Contour en is voor iedereen toegankelijk.
Woensdag 1 juni aanvang 19.30 uur Deventer Schouwburg | Leeuwenbrug 2 Deventer
Kaarten á € 12,50 zijn verkrijgbaar bij de Deventer Schouwburg via www.deventerschouwburg.nl,
Telefoonnummer 05070-683500 en aan de kassa.
Website Wijkwinkel www.wijkwinkeldeventer.nl
Voorleesvrijwilligers gezocht voor de BoekStart inloopochtenden in de Bibliotheek
Okkenbroek
Sinds september 2014 wordt er wekelijks tijdens het BoekStart voorleesuurtje in de Bibliotheek
Okkenbroek voorgelezen aan dreumesen en peuters van 1 tot 4 jaar. Daarnaast bezoeken ook de
kleuters van basisschool WereldWijzer de BoekStartinloopochtend. Voorlezen aan kinderen is belangrijk.
Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en de woordenschat en bezorgt hun veel plezier. Het
voorlezen wordt gedaan door voorleesvrijwilligers.
De Bibliotheek Deventer zoekt voor de vestiging Okkenbroek enthousiaste voorleesvrijwilligers die het
BoekStart team in Okkenbroek willen gaan versterken.
Tijdens deze ochtenden laat de vrijwilliger zien hoe leuk en gezellig voorlezen kan zijn.
De vrijwilliger heeft een passie voor (voor)lezen en affiniteit met kinderen tussen de 0 en 6 jaar.
De BoekStart inloopochtenden vinden wekelijks op woensdag plaats van 10.00 tot 11.00 uur.
Op woensdag 27 april, 4 mei en tijdens de zomervakantie wordt er niet voorgelezen.
De voorleesvrijwilligers worden begeleid door medewerkers van team educatie van de Bibliotheek
Deventer en krijgen de mogelijkheid de training “Interactief voorlezen” en “Boekkeuze” van de Bibliotheek
Deventer te volgen. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Jutta Beusink van de Bibliotheek
Deventer, e-mail jbeusink@obdeventer.nl , telefoonnummer 0570–675773 of met Hermien Nieuwenhuis,
e-mail hermiencnieuwenhuis@gmail.com
De Okkenbroeker Koerier wordt uitgegeven door Dorpshuis “Ons Centrum”
De uiterste inleverdatum is:

Dinsdag 6 september 2016
Noteer deze datum alvast in uw agenda
U kunt uw kopij inleveren bij de onderstaande personen:
Gerda ten Have,
Oerdijk 133c, 0570-551448
e-mail: gm.tenhave@hetnet.nl
Willy Bieleman,

Hemmekens marsweg 12, 0572-321757
e-mail: j.bieleman@kpnplanet.nl

Advertenties

Roy Klein Koerkamp, 0570-551525
e-mail: roy@bargeboer.nl

De koerier wordt verspreid door Plaatselijk Belang Okkenbroek.
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