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OKKENBROEKER KOERIER 8 september 2016
Hier de allereerste Okkenbroeker koerier nieuwe stijl.
In deze koerier kunt u de laatste en meest belangrijke nieuwtjes lezen over Okkenbroek.
Veel Leesplezier!

Aankomende evenementen en gebeurtenissen
Oud papier halen, Fanfare Beatrix
Van 10.09.2016 09:00 tot 10.09.2016 11:00
in Okkenbroek

handwerken
Van 12.09.2016 14:00 tot 12.09.2016 16:00
in huiskamer noaberhuus

Gezellig, "goedemorgen" koffie drinken (50+)
Van 13.09.2016 09:30 tot 13.09.2016 10:30
in Noaberhuus Okkenbroek

Gezellig, "goedemorgen" koffie drinken (50+)
Van 20.09.2016 09:30 tot 20.09.2016 10:30
in Noaberhuus Okkenbroek

Seniorensoos Okkenbroek
Van 21.09.2016 14:00 tot 21.09.2016 17:00
in Dorpshuis Ons Centrum, Okkenbroek

Nieuwsartikelen van de afgelopen periode
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Glasvezel buitenaf
Glasvezel dichtbij voor inwoners buitengebied Okkenbroek en omgeving!
We hebben goed nieuws te melden! Zoals u wellicht gelezen heeft in de media, wil CIF
glasvezel aanleggen in het buitengebied van Zuid-Salland.
In verschillende buitengebieden in de Achterhoek, Twente en Salland heeft 50% van de
inwoners al “Ja” gezegd tegen glasvezel en het dienstenaanbod. Glasvezel buitenaf staat
te popelen om ook in ons gebied aan de slag te gaan.
'Glasvezel buitenaf' is de campagne van CIF om glasvezel aan te leggen in het
buitengebied, dat wil zeggen voor woningen die nog GEEN glasvezel én geen KABEL
(COAX) hebben.
Informatieavonden
Glasvezel buitenaf organiseert vier informatiebijeenkomsten. U ontvangt daarvoor begin
september een uitnodiging. Wij willen u aanmoedigen een van deze avonden te bezoeken
om u te laten informeren! Zeker ook wanneer u nog niet overtuigd bent van nut /
noodzaak.
De bijeenkomsten worden gehouden van 19.30 tot 21.30 uur en wel op:
19 september: Lettele: De Koerkamp, Bathmenseweg 18, Lettele;
20 september: Den Nul: Zaal Ripperda, Rijksstraatweg 97, Den Nul;
21 september: Heeten: Brasserie dertien, Dorpsstraat 17, Heeten;
22 september: Wesepe: Wapen van Wesepe, Dominee E. Kreikenlaan 8, Wesepe.
Het kan druk worden, dus wees op tijd! Gezien de verdeling van de avonden willen we
Okkenbroekers vragen indien mogelijk naar Heeten te gaan.
Samenwerking met SallandGlas
Om de inschrijfdoelstelling van 50% te halen (de termijn sluit 14 november) werkt CIF
samen met SallandGlas. Dat is het bewonersinitiatief binnen de gemeenten Raalte,
Olst-Wijhe en Deventer dat zich als doel heeft gesteld het buitengebied van Salland te
voorzien van glasvezel.
Dit initiatief wordt ondersteund door Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving. Omdat
we er van overtuigd zijn dat snel internet noodzakelijk is voor de leefbaarheid en
daarmee de toekomst van het platteland.
Ongestoord televisie kijken en supersnel internet zijn ook voor u binnen handbereik. Als
50% van de inwoners een abonnement via glasvezel neemt kan de aanleg van glasvezel
beginnen. Naast een abonnement betalen de bewoners een Vastrechtvergoeding van €
9,95 per maand.
Salland Noord wist 60% te behalen. Laten wij er samen als Salland Zuid voor gaan!
Namens de ambassadeurs van SallandGlas voor Okkenbroek en omgeving,
Paul Disselhorst & Erwin van Schooten

Goed bezig
Afgelopen jaar hebben de dames en heren van Goed Bezig weer een aantal succesvolle
avonden verzorgd…Lasergamen in het bos was een van de aktiviteiten waar meer dan 60
deelnemers waren, geweldig!! Maar ook de FIFA en pimp yourself avond waren een
succes.
Dit jaar zullen er weer activiteiten georganiseerd worden, hou daarom je mail en
okkenbroek.net en onze facebookpagina in de gaten!

Hakselparty
Hakselparty part two!!
Na het grote succes van vorig jaar is er ook dit jaar weer de Hakselparty op vrijdag 7
oktober vanaf 21.00 uur. Gratis entree! Dit jaar in de Feestweide aan de Oerdijk.
De band Alive en de Headphone Players zullen deze avond de tent op de kop zetten!
Dus zet de datum vast in je agenda, dit wil je niet missen. Meer informatie vind je op
onze website en facebookpagina. Dus ff liken met z'n allen.

Datum derde editie 'De 200 van Okkenbroek'
Voor wielerliefhebbers is zondag 3 september 2017 een datum
om vast in de agenda te zetten. Die dag zal de derde
uitvoering van 'De 200 van Okkenbroek' worden gereden.
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Hoe de tweede editie van afgelopen zondag is verlopen kunt u
elders op deze site lezen.

Toneelvereniging Voor Ons Plezier
Zaterdag 12 november brengt Toneelvereniging VOP voor u de klucht "EEN HELE
BADKUIP VOL" op de planken. Dit hilarische schouwspel mag u niet missen! Dus kom
zaterdag 12 november naar Ons Centrum te Okkenbroek, aanvang 14.00 uur en 20.00
uur.

Aan tafel bij…
‘Aan tafel bij…’ zet Deventenaren in de schijnwerpers
Hoe vergaat het inwoners van Deventer in verschillende levenssituaties? Wat is hun
beperking of hun probleem en hoe en bij wie hebben ze zorg en ondersteuning geregeld?
Wat hebben ze zelf gedaan om hun probleem op te lossen en wat is hun kracht?
‘Aan tafel bij….’ , een zesdelige serie portretten is ontwikkeld in samenwerking met de
gemeente Deventer, de Bibliotheek en Deventer Radio en Televisie (DRTV).
De zes TV- en radioportretten hebben elk een eigen thema. DRTV zendt deze van
september 2016 tot en met februari 2017 maandelijks uit. In de eerste uitzending
stonden autisme, WMO en dagbesteding centraal. De TV-uitzending wordt altijd herhaald
in het eerstvolgende weekend, op zaterdag en zondag, ieder uur. In de week na de
TV-uitzending is er op donderdag een live radio-uitzending over hetzelfde thema, van
17.00 uur – 18.00 uur op Deventer Radio.
Voor informatie over alle portretten houdt u maandelijks de pers, wijk- en dorpsbladen
en de sociale media van DRTV, de Bibliotheek en gemeente Deventer in de gaten.

Oud papier inzameling
Muziekvereniging Beatrix en de stichting ‘Vrienden van de kerk’ halen gezamenlijk het
oud papier op 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.
Ophalen oud papier:
Zaterdag 10 september, zaterdag 5 november, 24 december

Fanfare Beatrix
Noteer vast in de agenda: 12 november een muzikale avond met muziekvereniging
Beatrix Lettele-Okkenbroek en het Etty Hillesum Orkest.
Muziekvereniging Beatrix, vernieuwend, op zoek naar nieuwe mogelijkheden,
muziektalenten en aansprekende muziek samen met de leerlingen van Etty Hillesum. Dus
reserveer deze avond voor een leuke show en orkestmuziek in De Spil in Lettele.

Samen eten 25 jaar
Dit jaar in November bestaat "Samen Eten Okkenbroek" 25 jaar.
Tijd om dit te vieren met een feestelijk tintje.
Dit willen we doen met oud kookgroepsleden, genodigden en natuurlijk de vaste gasten
die op elke 2e dinsdag van de maand bij "Samen Eten" aanwezig zijn. De huidige
kookgroepsleden zijn al volop bezig met de voorbereiding.
Door een financiële bijdrage van Wij Deventer is het mogelijk om een passend cadeau te
maken als herinnering aan dit jubileum.
Hartelijke groet, De kook groep.

Collecte voor blinde en slechtziende mensen
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Nederland telt 350.000 mensen die blind of slechtziend zijn. Niets of bijna niets kunnen
zien heeft ingrijpende gevolgen. Daarom collecteert Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
van 17 t/m 22 oktober in Deventer om geld in te zamelen voor blinde en slechtziende
mensen.
De opbrengst van de collecte wordt besteed aan twee onderwijsprojecten voor blinde en
slechtziende kinderen. Een project voor het ontwikkelen van digitaal onderwijs en een
project voor de aanschaf van voelbare prentenboeken.
Bert van Leeuwen, ambassadeur van Bartiméus Sonneheerdt: “Blinde en slechtziende
kinderen hebben onze hulp hard nodig, om net als ieder ander kind te kunnen leren,
spelen en sporten. Tachtig procent van de informatie die je binnenkrijgt, komt binnen via
je ogen, stel je voor dat je dat moet missen… Dat maakt concrete hulp zo belangrijk en
daarvoor maakt Bartiméus Sonneheerdt zich sterk.”
Ook in Lettele, Oude Molen en Okkenbroek zullen er enthousiaste collectanten langs de
deuren gaan en vragen om uw bijdrage.
Voor vragen of aanmelden als collectant, dan kunt u contact opnemen met Marian
Jansen-Grootentraast, marianhbj.jansen@gmail.com ; tel.0570-551675
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Meer informatie: steunBartimeus.nl

De Zonnebloem afd. Lettele/Okkenbroek
Activiteiten:
28 september: Winkelen in Raalte, woensdagmorgen. Reiskosten € 3.00 vertrek 9.00
uur.
Opgeven voor 21 september.
15 oktober: De theatermiddag wordt verzorgt door het duo Man en Muis met een
show
van
muziek,
dans,
voordracht
en
zang
gebaseerd
op
bekende
Nederlandstalige liedjes. Het progamma is van 14.00 t/m 17.00 uur. Deze middag wordt
verzorgt door de regio, in Wijhe. Kosten € 12.50. € 3.- reiskosten.
Opgeven voor 28 september.
28 november: Maandagmorgen, tuincentrum in kerstsfeer. Reiskosten € 3.00 Koffie €
2.00 Opgeven voor
21 november. Vertrek 9 uur.
Opgeven kan bij: Gerda Oosterhuis tel: 551425, Gerrit Haverslag 0572-321331 en Agnes
Spikker 551583

Wandelen in Okkenbroek
Elke vierde zondagmiddag van de maand
Vertrek vanaf Ons Centrum om 14.00 uur.
Een activiteit voor jong en oud.
Tevens een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Opgave van te voren is niet nodig.

Volleybaltoernooi
Op 8 oktober vanaf 19.00 uur organiseert gymnastiekvereniging Vlug en Lenig een
recreatief volleybaltoernooi. Aanmelden kan tot 1 oktober d.m.v. een mail aan
vl-okkenbroek@live.nl
Een team mag maximaal bestaan uit 6 personen, minimaal 2 dames. Dus nodig je
(sport)vrienden, buren en/of collega’s uit! Inschrijving bedraagt €10,Met sportieve groet,
Bestuur V&L

Wordt u opgetrommeld?
Binnenkort kan het maar zo gebeuren dat uw buurman of buurvrouw bij u op de stoep
staat om jou een trommel te geven. Jouw straat en dorp worden even letterlijk
opgetrommeld. Het moment om jouw idee of talent kenbaar te maken. En als resultaat
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een trommel vol met ideeën en wensen voor jou buurt of dorp. In elke trommel zit een
route waarmee duidelijk wordt wie de volgende is die opgetrommeld wordt, of dat het
eindpunt bereikt is. Na ongeveer twee weken zijn alle trommels op hun
eindbestemmingen en worden alle tips en ideeën geïnventariseerd. Als slot is er een
avond waar iedereen die nieuwsgierig is naar de uitkomst van de optrommelactie
uitgenodigd is.

Activiteiten bij Café en Terras à la Monique
Rummikub:
23 september, 7 oktober en 11 november 2016.
We beginnen om 19.30 uur.
17 september: kinderdisco van 19.00 - 21.30 uur
01 oktober:
de band Leuck in het café
18 en 19 nov. 3koteboebo
09 december kerstmarkt met mooie prijzen
18 december kerstbrunch met medewerking van zanggroep "Just for fun" uit Nieuw
Heeten

Hart voor Salland
Jouw stem is geld waard. Actie Hart voor Salland van de Rabobank.
Rabobank Salland draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom
stelt de Rabobank jaarlijks een bedrag beschikbaar ( in 2016 € 150.000,-) voor Hart voor
Salland.
Dit bedrag wordt verdeeld onder de aangemelde verenigingen. Als lid van de Rabobank
mag u/jij mee beslissen waar deze bijdrage naartoe gaat. De actie vindt in de maand
maart plaats.
Zowel man als vrouw kunnen lid zijn. Kinderen mogen ook lid zijn. Als u zich vóór 1
januari 2017 aanmeldt als lid, mag u in maart 2017 meestemmen.
Hoe meer stemmen een vereniging krijgt, hoe meer geld zij krijgen.
Steun de Okkenbroekse verenigingen WORDT LID van de Rabobank en stem mee!
Marian Jansen secr. Vereniging Begraafplaats Okkenbroek

Barbeque bij de kerk
Op zaterdagavond 17 september om 17:00 uur is er op de bult bij de kerk een
smakelijke en gezellige BBQ die openstaat voor iedereen die mee wil doen ( je hoeft echt
geen lid te zijn van de kerk). De kosten voor de BBQ zijn €10,- p.p. en voor kinderen tot
en met 12 jaar €5,Aanmelden voor deze activiteit kan via telefoon of mail bij Thea Meijerink 0572-382898
theameijerink@hetnet.nl
Geef uw dieet of andere wensen voor de BBQ even door!

Activiteiten Noaberhuus
KOFFIE - OCHTEND
Elke Dinsdagmorgen van 9.30 tot 10.30 is er een inloop voor iedereen van 50 jaar en
ouder om gezellig samen koffie te drinken. Je hoeft je niet op te geven, dus schuif
gezellig eens een keertje aan.
KOERSBAL
Op Donderdagmorgen gaan we met een groep koersballen in het Noaberhuus.
We beginnen om 9.45 uur met koffie of thee, en rond 10 uur beginnen we met een uurtje
koersballen. Heb je zin om mee te doen, of wil je gewoon een even kijken hoe of het
gaat? Kom dan vrijblijvend een keertje langs.
BINGO
Op Dinsdag 29 November is er een sinterklaasbingo voor iedereen van 50 + .
De toegang is € 2.50 p.p. inclusief koffie / thee. Vanaf 1 November ligt er een
opgaveformulier in de huiskamer of je kunt je opgeven bij Betsie Leerkes. tel: 551642.
A.O.W. -dag. (Altied Onder Weg)
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We zijn inmiddels gestart met een daginvulling voor ouderen, dit noemen we de A.O.W.
-dag.
Elke vierde Dinsdag van de maand, komen we om half 10 bij het vaste koffie-uurtje.
Vanaf half 11 doen we samen een activiteit.
Dat kan een spel zijn, of we kunnen wat fröbelen of gaan kaarten of dobbelen.
Rond 12 uur komt Gotink maaltijdverzorging en sluiten we af met een gezamenlijke
warme maaltijd.
We zijn inmiddels met 7 personen, maar er is nog plaats voor meer.
De kosten zijn 11.50 p.p. Als het je wat lijkt, kom gerust een keertje binnen en proef het
gezellige sfeertje bij de A.O.W. in ut Noaberhuus.

Seniorensoos Okkenbroek en omgeving
De vakanties zijn weer achter de rug. De scholen, verenigingen, clubs ,enz. alles is weer
begonnen, tijd weer in het normale ritme te komen. Zo ook bij de seniorensoos. Wij zijn
al weer druk bezig met de planning voor de woensdagmiddagen om een mooi programma
te maken. De eerste woensdagmiddag van het seizoen is
21 sept. 2016. Als er nog mensen zijn die het lastig vinden om vervoer te krijgen naar
het Centrum en weer terug, dan kunt u zich de desbetreffende dag opgeven bij Jannie
Hoornenborg voor 12.00 uur tel: 0570-551469. Zij zal zorg dragen voor het vervoer. De
seniorenmiddagen zijn elke derde woensdagmiddag van de maand van
14.00 tot ongeveer 17.00 uur in Ons Centrum. Nieuwe leden zijn altijd welkom.
De woensdagmiddagen zijn:
2016: 21 sept. 19 okt. 16 nov. ? dec. 14 december Kerstviering
2017: 18 jan. 15 febr. 15 mrt. 19 apr.
Voor vragen kunt u altijd terecht bij het bestuur:
Voorz. Jannie Hoornenborg, Secr. Ria Alferink, Pen. Jan Nijland
Anton Kloosterboer, Jannie Kleiboer
Graag begroeten wij u allen op 21 sept. ‘s middags om 14.00 uur in Ons Centrum zoals
altijd met een kopje koffie/thee.
Het bestuur.

Ook voor het handwerken is vakantie voorbij
Op 12 september starten we weer met iedere 2 weken onze handwerkmiddag in de
huiskamer van het Noaberhuus. Het is van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Iedereen die zin heeft om gezellig samen een handwerkje te doen is van harte
uitgenodigd. Opgeven is niet nodig. Een eigen handwerkje meenemen wel.
Gezamenlijk worden
handwerken.

patronen

doorgenomen

en

ideeën

opgedaan

voor

diverse

Kern met Pit
Heb jij een idee voor Okkenbroek? Dan kun je aan de slag met 'Kern met Pit'. Tot en met
31 oktober kun je je inschrijven. Maak van jouw idee of droom werkelijkheid!
Houd de site www.kernmetpit.nl in de gaten, of laat een berichtje achter zodat we je op
de hoogte kunnen houden.

Bazaar
Bazaar
Houd 2 november vrij. Dan is weer de Bazaar.
Het duurt nog even, de herfst moet nog beginnen, maar wij willen jullie er alvast aan
herinneren dat op 2 november weer de jaarlijkse bazar is. Een traditie in Okkenbroek.
We beginnen om 14.00 uur met spelletjes voor de kinderen, het rad van fortuin en leuke
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koopjes.
Er is natuurlijk koffie met gebak en niet te vergeten heerlijke oliebollen.
We stoppen even om 17.00 uur om ’s avonds om 20.30 uur weer verder te gaan. Dan
wordt er weer stevig aan het rad van fortuin gedraaid.
De opbrengst van deze dag gaat naar Okkenbroekse verenigingen of initiatieven die een
financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Weet je een vereniging of is er iets anders voor, of in ons dorp waarvan je denkt die zou
ik graag wat hulp geven, laat het ons weten.
En weet je iets leuks aan activiteiten of spelletjes voor de jeugd die we op 2 november
zouden kunnen doen laat je dan horen.
Noteer in uw/jouw agenda:
2 NOVEMBER BAZAAR!!!!
Namens de bazaargroep,
Anny Soeteman

Wijkwinkel info
Wijkwinkel, schakel tussen vraag en antwoord voor inwoners van Deventer
“Ik heb een zorgvraag, waar kan ik naartoe?, “Zijn er beweegactiviteiten in mijn wijk?”
“Ik heb een laag inkomen, welke regelingen zijn er voor mij?”, ”Ik kan mijn tuin niet
meer snoeien, “regel ik dat met weinig geld?” “Waar vind ik informatie over het huren
van woningen?”
Met deze en alle andere vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg kunnen
inwoners van Deventer terecht bij de Wijkwinkel, onderdeel van de Bibliotheek Deventer.
Informatie is verkrijgbaar via medewerkers in de vestigingen van de bibliotheek of in een
wijkcentrum bij u in de buurt (Rivierenwijk, De Hoven en Zandweerd). Maar ook tijdens
themabijeenkomsten, via de website www.wijwkinkeldeventer.nl en via telefoon of e-mail
geeft de Wijkwinkel graag antwoord op uw vraag.
Wijkwinkel als verbindende schakel
Wijkwinkel is de verbindende schakel tussen burgers en hulpverleners , participeert in
alle belangrijke zorg- en welzijnsnetwerken binnen Deventer en werkt nauw samen met
de Sociale Teams. Door het stellen van een vraag op www.wijkwinkeldeventer.nl kan
iedereen algemene en specifieke informatie vinden.
Wijkwinkel helpt u graag verder!
Telefoon 0570-675704
E-mail wijkwinkel@obdeventer.nl
Website www.wijkwinkeldeventer.nl

Wijkwinkel nieuws
Vervolg maandelijks spreekuur JPR Advocaten in Wijkwinkel Centrum
Voor juridische vragen over bijvoorbeeld uw arbeidsovereenkomst, een echtscheiding of
advies over letselschade kunnen inwoners ook de komende maanden terecht in de
Bibliotheek en Wijkwinkel Centrum aan de Brink. Dat kan van september t/m december
iedere tweede donderdag van de maand bij het juridisch spreekuur van JPR Advocaten,
van 17.00 uur tot 19.00 uur.
U kunt voor situaties komen te staan waarbij u juridisch advies nodig hebt. Bijvoorbeeld
als ontslag dreigt of als u vragen heeft over alimentatie bij een echtscheiding. Ook bij
diverse andere vraagstukken kan het raadzaam zijn juridisch advies in te winnen.
Gratis
Tijdens het maandelijkse spreekuur van JPR Advocaten zijn meerdere advocaten
aanwezig om u te adviseren. Het spreekuur komt tot stand in samenwerking met de
Wijkwinkel en is gratis.
WijkwinkelInwoners van de gemeente Deventer kunnen in hun eigen wijk, buurt of dorp
bij de Wijkwinkel terecht met al hun vragen over wonen, welzijn en zorg. Er zijn
Wijkwinkels in Keizerslanden, Colmschate, Bathmen, Centrum, Diepenveen, Lettele,
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Okkenbroek, Schalkhaar, Zandweerd, Rivierenwijk en de Hoven. Deskundige
medewerkers beantwoorden de vragen of verwijzen door naar bijvoorbeeld de
spreekuren van aangesloten organisaties. De Wijkwinkel heeft een goede samenwerking
met deze maatschappelijke organisaties en is voor hen het loket in de wijk.
Wat: juridisch spreekuur JPR advocaten
Waar: Wijkwinkel Centrum, Brink 70, 7411 BW Deventer
Wanneer: iedere 2e donderdag van de maand van 17.00uur tot 19.00 uur

Meld je aan voor GRATIS aed/reanimatiecursus
REANIMAATJE
Kunt u al reanimeren?
Dit is de kans om het te leren.
Meld je snel aan voor de GRATIS AED/reanimatiecursus!
De regionale reanimatiedag is een initiatief van GHOR IJsselland. Zij werkt daarbij samen
met gecertificeerde instructeurs van o.a. EHBO-verenigingen en Rode Kruis-afdelingen.
In vier uur tijd leer je reanimeren en het omgaan met een AED-apparaat.
Wat leer je?
* hoe je een hartstilstand herkent en wat je dan als eerste doet
* hoe je moet reanimeren en in welk tempo
* hoe je een AED aansluit en bedient
Samen met andere cursisten oefen je alle reanimatiestappen op oefenpoppen en maak
je gebruik van een oefen-AED.
Meer informatie?
De Reanimatiedag vindt plaats op 1 oktober 2016.
Hoe meld ik mij aan voor een cursus?
Ga naar de site reanimaatje.nl
Selecteer eerst de locatie waar je een cursus wilt volgen. Je krijgt dan een overzicht van
beschikbare cursussen op de gekozen locatie. Klik de cursus van je keuze aan, vul de
gevraagde gegevens in en klik op bevestigen. Daarna ontvang je een e-mail met het
verzoek je aanmelding nog eenmaal te bevestigen.
Let op: je kunt je alleen in tweetallen aanmelden.
Geef u snel op zodat u in de buurt een cursus kunt volgen.
Graag tot ziens op de cursus
EHBO Lettele/Okkenbroek

220 leden melden zich bij Vereniging Begraafplaats Okkenbroek
Tijdens de ledenwervings weken hebben wij ruim 220 leden mogen inschrijven.
Het bestuur is hier heel content mee en weet zich zo gedragen
in het geen zij in gang hebben gezet.
Mochten er mensen zijn die geen lid zijn maar zich toch
betrokken voelen, dan kunnen ze altijd nog lid worden. Zij
kunnen dan contact opnemen met het secretariaat van de
vereniging.

Ook jouw artikel of evenment in deze nieuwsbrief?
Maak dan een account aan op okkenbroek.net, daarna kun je een nieuwsartikel en/of een
evenment aanmaken.
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