OKKENBROEKER KOERIER 11 januari 2018
In deze koerier kunt u de laatste en meest belangrijke nieuwtjes lezen over Okkenbroek.
Veel Leesplezier!

Voorwoord
DORPSGENOTEN:
De beste wensen en een gezond 2018 gewenst. Al eerder gezegd dat de jaren voorbij
vliegen en of dat met leeftijd te maken heeft dat wil ik niet zeggen, maar als je
terugkijkt, de tijd vliegt.
Het is misschien beter om niet terug te kijken, maar toch heel even. 50 Jarig bestaan van
ons dorpshuis ”Ons-Centrum”. Dat was op 27 april jl. en getuige de opkomst, zowel ’s
middags als ‘s avonds kunnen we van een geslaagde verjaardag spreken.
Dan weer vooruit; het Stichting bestuur van “Ons-Centrum” is dit jaar 40 jaar geleden
opgericht. Daar zullen we op de komende jaarvergadering het een en ander over gaan
vertellen. Verwacht geen festiviteiten in de zin van 50 jaar Dorpshuis.
Afgelopen winter zijn er weer diverse (nieuwe) en bestaande activiteiten georganiseerd,
waaraan hulde en ook de opkomst was goed te noemen. Het is toch heel belangrijk dat
het verenigingsleven goed bezocht wordt, en zeker voor de vitaliteit van ons dorp. Alle
vrijwilligers verdienen hier ook weer een grote pluim, dank jullie wel allemaal.
De riolering was toe aan groot onderhoud en dat is ook gedaan, dus het loopt
weer……..vanzelf.
Regulier onderhoud gaat maar door, er zijn roosters vervangen aan de buitenkant van
het gebouw, voegwerk gedaan, lood onder de ramen is verlengd en schilderwerk komt in
het voorjaar weer.
We zijn bezig om de grote zaal met het toneel wat op te frissen, eenvoudig met weinig
middelen. Iemand met een goed idee, kom het vertellen en wie weet………………!!!
Tot slot de jaarvergadering van Dorpshuis “Ons-Centrum” staat voor 27 maart op de
agenda, dat we u allen hier graag welkom heten.
Als altijd ontmoeten we u graag in en om het Dorpshuis en het Kulturhus.
Met vriendelijke groet, Henk Stoevenbeld.

Agenda

Januari:
13 Snertactie 10.00-12.30 uur handbal Lettele
14 Wandelen in Okkenbroek 14.00-16.30 uur Café en Terras a La Monique
16 Gezellig "goedemorgen" koffie drinken (50+): Noaberhuus 9:30 tot 10.30 uur
17 Seniorensoos 14.00-17.00 uur Café en Terras a La Monique
19 Rummikub Café en Terras a La Monique 19.30 uur
22 Handwerken in huiskamer van noaberhuus 14.00-16.00 uur
23 Gezellig "goedemorgen" koffie drinken (50+): Noaberhuus 9:30 tot 10.30 uur
30 Gezellig "goedemorgen" koffie drinken (50+): Noaberhuus 9:30 tot 10.30 uur
Februari:
2 Damessoos midwinterborrel 21.00-0.00 uur Ons Centrum
5 Handwerken in huiskamer van noaberhuus 14.00-16.00 uur
6 Gezellig "goedemorgen" koffie drinken (50+): Noaberhuus 9:30 tot 10.30 uur
13 Gezellig "goedemorgen" koffie drinken (50+): Noaberhuus 9:30 tot 10.30 uur
16 Rummikub Café en Terras a La Monique 19.30 uur
19 Handwerken in huiskamer van noaberhuus 14.00-16.00 uur
20 Gezellig "goedemorgen" koffie drinken (50+): Noaberhuus 9:30 tot 10.30 uur
21 Seniorensoos 14.00-17.00 uur Café en Terras a La Monique
23 Wereldwijzer grote talentenshow
24 Oud papier ophalen Vrienden van de kerk, More Music Orkest 9.00-11.30 uur
26 - 2 maart Wereldwijzer voorjaarsvakantie
27 Gezellig "goedemorgen" koffie drinken (50+): Noaberhuus 9:30 tot 10.30 uur
Maart:
2 Mens erger je niet, Café en Terras a La Monique 19.30 uur
3 Rommelmarkt noaberhuus 10.00-12.30 uur
5 Handwerken in huiskamer van noaberhuus 14.00-16.00 uur
6 Gezellig "goedemorgen" koffie drinken (50+): Noaberhuus 9:30 tot 10.30 uur
9 Rummikub Café en Terras a La Monique 19.30 uur
13 Gezellig "goedemorgen" koffie drinken (50+): Noaberhuus 9:30 tot 10.30 uur
16 Damessoos 20.00-23.30 uur Ons Centrum
19 Handwerken in huiskamer van noaberhuus 14.00-16.00 uur
20 Gezellig "goedemorgen" koffie drinken (50+): Noaberhuus 9:30 tot 10.30 uur
20 Wereldwijzer schoolfotograaf
21 Seniorensoos 14.00-17.00 uur Café en Terras a La Monique
24 VOP 14.00 uur "Een rits te ver"
24 VOP 20.00 uur "Een rits te ver"
27 Gezellig "goedemorgen" koffie drinken (50+): Noaberhuus 9:30 tot 10.30 uur
29 Wereldwijzer paasviering en paaslunch
April:
3 Gezellig "goedemorgen" koffie drinken (50+): Noaberhuus 9:30 tot 10.30 uur
9 Handwerken in huiskamer van noaberhuus 14.00-16.00 uur
10 Gezellig "goedemorgen" koffie drinken (50+): Noaberhuus 9:30 tot 10.30 uur
17 Gezellig "goedemorgen" koffie drinken (50+): Noaberhuus 9:30 tot 10.30 uur
18 Seniorensoos 14.00-17.00 uur Café en Terras a La Monique
20 Wereldwijzer koningsspelen
20 Damessoos 20.00-23.45 uur Ons Centrum
21 Oud papier ophalen Vrienden van de kerk, More Music Orkest 9.00-11.30 uur
23 Handwerken in huiskamer van noaberhuus 14.00-16.00 uur
24 Gezellig "goedemorgen" koffie drinken (50+): Noaberhuus 9:30 tot 10.30 uur
30 - 11 mei Wereldwijzer meivakantie

Nieuws
Oud papier data 2018, bewaart u het voor de verenigingen?
Ook in 2018 wordt het oud papier weer regelmatig opgehaald door leden van More Music
Orkest en Vrienden van de kerk. De data waarop het papier wordt opgehaald, zijn te
vinden in de kalender van www.okkenbroek.net. De eerstvolgende datum is zaterdag 24
februari.
Het oud papier levert een leuke opbrengst op voor de verenigingen (ruim EUR 1.000 per
jaar). Het is dan ook fijn dat er zoveel mensen zijn die het papier alleen op zaterdag aan
de weg zetten als de verenigingen het komen halen en niet als Sallcon het op de
maandag komt halen.

Het More Music Orkest heeft een geweldig jaar gehad!
We mogen zeggen dat we een geweldig jaar hebben gehad. We zaten er al een poosje
tegen aan te hikken, maar we hebben in onze jaarvergadering in januari 2017 besloten
onze vereniging te gaan veranderen en dat heeft z'n vruchten afgeworpen.
De uniformen zijn aan de kant gelegd, we hebben voor heel andere muziek gekozen met
meer muziekinstrumenten, daarom lopen we niet meer op straat en zijn we geen fanfare
meer. Het belangrijkst is dat we enthousiast muziek kunnen maken, in welke vorm dan
ook. We zijn dit gestart met een bigband bezetting. Dit betekende op zoek naar zangers
en/of zangeressen, toetsenist, gitaristen en slagwerkers. Ons doel was dit op 5 juni op
het Pater Jan Brinkhof bij de café De Koerkamp in Lettele te presenteren. Dat is ons
gelukt! Het weer zat mee en het publiek was enthousiast.
Naderhand hebben zich nieuwe leden bij ons orkest gemeld. Het zijn 4 volwassenen en 4
kinderen. Zij volgen allemaal muzieklessen via onze vereniging, wij huren daarvoor
gekwalificeerde docenten in. Er worden lessen gevolgd op saxofoon, trompet, gitaar,
piano/keyboard. Dat hadden we lange tijd al niet meer gehad en daar zijn we trots op.
Tevens organiseren we muzieklessen op de scholen in Lettele en Okkenbroek in
samenwerking met het MuziekNetwerkSalland. De kinderen van die basisscholen geven
respectievelijk op 22 en 15 januari een concert, waar zij laten horen wat zij de afgelopen
maanden hebben ingestudeerd.
We hopen op een goed vervolg in 2018. Mocht je ook graag willen meespelen of zingen,
laat het ons dan weten via info@moremusicorkest.nl

Seniorensoos Okkenbroek en Omstreken
Allereerst wenst het bestuur U allen een Goed en Gezond 2018 toe. Alle goede
voornemens voor uzelf en dat ze ook uitkomen in 2018. Woensdagmiddag 17 jan. 2018
hopen we U allen weer te mogen begroeten in Ons Centrum om 14.00 uur. De volgende
data’s zijn: 21 febr. 2018, 21 mrt. 2018 en 18 apr. 2018. Voor evt. vervoer voor de
seniorenmiddagen kan gezorgd worden, men wordt ook weer thuisgebracht tegen een
kleine vergoeding. Wel graag contact opnemen met Janny Hoornenborg tel:
0570-551469 de desbetreffende woensdag voor 12.00 uur. Nieuwkomers zijn altijd
welkom.
Tot woensdagmiddag 17 jan. om 14.00 uur in Ons Centrum.
Het Bestuur.

Rommelmarkt noaberhuus
Op Zaterdag 3 Maart willen we weer een rommelmarkt houden in het noaberhuus. Dus
ruim de zolder of de schuur eens op en breng je spullen aan de man. Kun je eindelijk je
babyspullen verkopen of het speelgoed van de kinderen, omdat ze er te oud voor zijn. Of
je bent creatief en maakt dingen die je dan kunt verkopen, en misschien heb je nog
stekjes of plantjes over, ook die kun je daar verkopen, zodat je ze ergens in het voorjaar
op verschillende plekken in Okkenbroek kunt zien bloeien. Kortom...vele mogelijkheden.
Het moet gewoon een gezellige ochtend worden waar iedereen zowel koper als verkoper,
jong en oud spontaan binnen kan lopen. De spullen die je niet verkoopt moet je zelf
weer meenemen.
Voor iedereen is er koffie, thee of ranja gratis (mede dankzij de kerstmarkt).
Dus noteer in je agenda: Rommelmarkt noaberhuus Zaterdag 3 Maart 2018 van 10 tot
12.30 uur.
Vanaf 9.30 uur kunnen mensen die hun spullen willen verkopen, alles uitstallen op een
plek in het noaberhuus en bij mooi weer buiten. En onthoud één ding......VOOR DE ÉÉN
IS HET ZOOI, VOOR DE ANDER IS HET MOOI.

• • Taijiwuxigong® ,nu ook in Okkenbroek
Taiji lessen in Ons Centrum
In 1990 ben ik als acupuncturist in aanraking gekomen met Taijiwuxigong®, de
oefenmethodiek van dr. Shen Hongxun. Hij was een Chinees (en westers) arts, taiji- en
qigong meester en Boeddhist lama. (zie www.taijiwuxigong.com). Hij interesseerde mij
zeer met zijn systeem en kennis van buqi en taiji. Na veel geduld en oefeningen kan ik
zijn systeem uitdragen; Taiji kennis (oorspronkelijk voor vechten bedoeld) is nu gericht
op de gezondheid en het welzijn.
Taiji Lessen
Bij Taiji worden oefeningen gecombineerd met ademhaling en meditatieve rust. De
eenvoudige oefeningen kunnen worden uitgevoerd in stand, zit-lighouding en in het
voortbewegen. Zowel individueel als gezamenlijk. Taiji is ideaal voor het herstel en voor
het voorkomen van klachten, geestelijke rust, ontspanning en voor uw hersel van balans.
Daarnaast zijn deze lessen voor iedere leeftijd geschikt; zeker ook voor ouderen!
Kenmerkend aan Taiji is het gebruik van spontane bewegingen, waardoor het lichaam
zich sneller herstelt. Omdat de oefeningen ook thuis gedaan kunnen worden, zie je snel
resultaat.
De lessen worden elke donderdagavond gegeven in de sportzaal van Ons Centrum. Bij
voldoende aanmelding kan het ook op andere tijdstippen gegeven worden.
Ik zie u graag in mijn lessen!
Met vriendelijke groet,
J.A.J. (Jos) Nollen
(Acupuncturist, Buqi- Taiji therapeut en Fysiotherapeut)
Alferinklaan 59
7437DD Bathmen
info@acupunctuur-nollen.nl
Tel. 0570544016

Sportvereniging V en L
Sportvereniging V en L,
Allereerst wensen wij u als V en L bestuur een gezond en sportief 2018 toe.
Als bestuur kunnen we terugkijken op een gezellig en sportief 2017. De Jan
Bakkerochtend op 8 april en het volleybaltoernooi op 8 oktober waren twee van de
activiteiten van 2017.
We hebben 4 mobiele dansspiegels aangeschaft en hiervoor een speciale bergruimte
gemaakt mede dankzij Klusbedrijf Herman Nijland.
Met Sinterklaas hebben alle kinderen een snoepzakje gehad en alle trainers hebben voor
al hun inspanningen een mooi kerstpakket gehad.
Bij diverse sporten hebben ook wij helaas te maken met afnemende ledenaantallen.
Vooral bij spinning, volleybal en gym verwelkomen wij graag nieuwe leden.
Ook zijn we nog op zoek naar een spinninginstructeur voor de woensdagavond.
Dus als je iemand weet, geef het door!!
Beoefent u nog geen sport kom dan gerust eens een kijkje nemen in de sporthal van Ons
Centrum. Bovendien kunt u gebruik maken van 2 gratis proeflessen.
V en L heeft de volgende takken van sport:
Maandagavond spinning en volleybal
Woensdagmiddag gymnastiek voor de basisschoolkinderen
Woensdagavond aerobic/bodypump en spinning
Donderdagavond Streetdance, zaalvoetbal
Donderdagmorgen Peutergym
De Jaarvergadering wordt gehouden op dinsdag 20 februari om 20.00 in Ons Centrum,
noteer dit alvast in uw agenda.
Zaterdag 23 december om 19.00 werd weer het jaarlijkse Bertus Jeurlink
zaalvoetbaltoernooi gehouden in de sporthal van ons Centrum. Dit werd georganiseerd
door 2 leden van ons zaalvoetbalteam ( Arjan Bouwman en Arjen Tuitert). Het was weer
een sportieve avond waar 6 teams streden om de wisseltrofee. Winnaar werd het team
Oost West Thuis Best uit Nieuw Heeten. Na afloop was het nog lang gezellig.
Wilt u meer informatie over onze vereniging
www.okkenbroek.net/venl
of stuur een mail naar vl-okkenbroek@live.nl

ga

dan

naar

onze

website

Namens het bestuur van V en L, Bertus Jeurlink

Damessoos Okkenbroek
DAMESSOOS OKKENBROEK
Hierbij het programma voor de Damessoos voor komend jaar!
We hebben ons best gedaan om een mooi programma neer te
zetten, en naar ons idee is dat gelukt!! Dus: zet de data alvast
in jullie agenda (meer info over de avond volgt t.z.t.)!!

21 september
9 november

2 februari
16 maart
20 april
22 juni
Monnikenwerk
Verrassingsavond

Midwinterborrel
Op safari
Knor knor
"Uut de kokkepot"

Nog nooit bij de damessoos geweest maar wel nieuwsgierig of ‘t wat voor je is? Kom
gerust een kijkje nemen tijdens de avonden of neem voor meer informatie contact op
met een van de bestuursleden. We proberen avonden te organiseren met voor elk wat
wils, sommige avonden zijn bij “Ons Centrum”, andere op locatie. Meer informatie over
de damessoos kun je ook vinden op Okkenbroek.net. onder “Verenigingen”
Groeten van het bestuur,
Erna, Desiree, Monika, Anke en Gerda

Handwerken in noaberhuus
Op 8 januari, 22 januari, 5 februari, 19 februari, 5 maart,19 maart, 9 april, 23 april en 7
mei 2018 mag iedereen aanhaken om van 14.00-16.00 uur onder het genot van een
lekker kopje thee/koffie een steekje te breien, of laten vallen of welk handwerkje bij je
past uit te voeren.
Neem je eigen handwerkje mee en we helpen elkaar om er allemaal iets moois van te
maken.
Weet je nog iemand die wel eens wil komen kijken, van harte welkom.

Vrijwillige coaches gezocht
Het Sociaal team zoekt vrijwillige coaches
Help je van nature al mensen om je heen met praktische alledaagse zaken?
Ben je een netwerker en wil je dit graag aan anderen leren?
Heb je veel levenservaring en breng je dit graag over zodat de ander het na een tijdje
zelf kan?
Wil je graag een ‘maatje in het alledaagse’ zijn voor bewoners die even extra steun en
uitdaging nodig hebben?
Of voor bewoners die eigenlijk weinig mensen kennen en dat graag willen veranderen?
Dan zijn wij op zoek naar jou. Wij zoeken mannen en vrouwen die zich vrijwillig als coach
willen inzetten voor een ander. In de eigen buurt of in de stad. Als vrijwillige coach staat
de vraag van de ander, op welk terrein dan ook, in het contact centraal. Dus dat
betekent dat je goed kunt luisteren en dat je mensen graag op weg wilt helpen. Zonder
dat je het overneemt: je leert een ander het zelf te doen.
Wat bieden wij?
- coach training verzorgd door Raster
- ontwikkeling voor jezelf
- humor en plezier
- vergroten van je netwerk
In februari 2018 geeft Raster voor de Sociale Teams een nieuwe training vrijwillige
coach.
Heb je interesse, het Sociaal Team Deventer Buiten hoort graag van je.
Aanmelden kan via: buiten@socialeteamsdeventer.nl
Termijn van sluiting is: 24 januari 2018.

Sociaal team Deventer Buiten stelt zich voor!
Introductie Sociaal team Deventer Buiten
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om
mijzelf aan u voor te stellen en iets te vertellen
over de werkwijze van de Sociale Teams.
Ik ben Toine Kappert en ben uw contactpersoon voor
het Sociaal Team Deventer Buiten Okkenbroek en Lettele
Sociale Teams
Net als in de rest van het land zijn ook in Deventer Sociale Teams gestart in 2015. Alle
vragen die bewoners van Deventer hebben op het gebied van zorg komen terecht bij
deze teams.
Het buitengebied van Deventer heeft een team gekregen, waarin 4 medewerkers
werkzaam zijn.
Het team Deventer Buiten bestrijkt de dorpen Diepenveen, Bathmen, Schalkhaar en
Lettele en Okkenbroek. Ik ben aangewezen als de contactpersoon voor Lettele en
Okkenbroek. De medewerkers zijn afkomstig uit verschillende instellingen uit de stad.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld Raster, de ouderenconsulenten, het wijkopbouwwerk, het
maatschappelijk werk en ook de afdeling Zorg en welzijn van de gemeente Deventer.

Waarvoor kunt u bij het sociale team terecht?
U kunt met alle vragen die u heeft op het gebied van zorg en welzijn terecht bij het
sociaal team. De medewerker van het Sociaal Team komt bij u op huisbezoek, en als dat
niet kan, wordt er op een andere plaats een afspraak met u gemaakt. U kunt uw vragen
stellen en de medewerker onderzoekt samen met u wat u nodig heeft om uw vragen
en/of problemen op te lossen. Wij kijken wat het team voor u kan doen en onderzoeken
samen met u wat de mogelijkheden in uw naaste omgeving zijn. Dan moet u denken dat
we bekijken of uw familie kan inspringen of dat u een beroep op uw buren kunt doen. Of
het vrijwilligerswerk in de omgeving. Kan dat allemaal niet allemaal niet dan zal het
Sociaal team samen met u op zoek gaan naar een specialistische oplossing. Dit noemen
we een maatwerkvoorziening. Deze aanpak geldt voor alle vragen over dagbesteding,
maatschappelijk werk, persoonlijke ondersteuning, huishoudelijke ondersteuning en
andere WMO voorzieningen enz. Voor deze voorzieningen geldt een eigen bijdrage. De
hoogte hiervan is inkomensafhankelijk.
Iedere tweede dinsdag van de maand ben ik aanwezig op de koffieochtend in het
Noaberhuus van Okkenbroek. Van 10.00 -11.00 uur. Indien u vragen heeft kunt u ze
daar aan mij stellen.
Team Buiten is ook bereikbaar via e-mail. Twee keer per week worden de
binnengekomen vragen behandeld en opgepakt door het team.
buiten@socialeteamsdeventer.nl
Ik ontmoet u graag tijdens de koffieochtend in het Noaberhuus van Okkenbroek.
Met vriendelijke groet,
Toine Kappert

Wandelen in 2018
Hallo allemaal,
Graag nodigen wij (Arnold, Jannie, ondergetekende), jullie uit om zondag 14 januari om
14.00 uur samen te wandelen. Het thema van de wandeling is:
Waar wandelen we in 2018 naar toe en wat gaan we samen doen?
Het doel is om samen met iedereen die een warm hart heeft voor Okkenbroek, stil te
staan bij wat er goed gaat in het dorp, maar ook aandacht hebben voor de dingen die
beter kunnen. Kortom, een start om samen plannen te maken voor een mooi en leefbaar
dorp.
Tot zondag 14 januari om 14.00 uur in Café en Terras à la Monique. Voor wat lekkers
wordt gezorgd.

Fietstocht 2018
Beste fietsers,
Op zondag 2 september 2018 wordt de jaarlijkse fietstocht weer gehouden.
De tochten zullen net als andere jaren ongeveer 12 km. en 45 km.zijn.
Nadere info komt op een later tijdstip.
De organisatie

Snertactie op 13 januari 2018
Zaterdag 13 januari is er in Lettele, Okkenbroek en de
buitengebieden weer de jaarlijkse SNERT-actie van de
handbalvereniging Lettele. Leden van de vereniging komen vanaf
10.00 uur ’s ochtends langs de deur in en om Lettele/Okkenbroek.
De erwtensoep is kant en klaar per liter ingevroren in een handige
platte verpakking.
Wederom is de snert natuurlijk goed gevuld! U betaalt voor 1 liter
snert 3,50.

Opbrengst Bazar 2017
Het is alweer bijna 2 weken geleden dat de jaarlijkse Bazar werd gehouden in "Ons
Centrum".
Er was een fantastische opkomst. Om 14.00 uur veel kinderen met ouders en/of
grootouders. Er werd gestreden om de plankjes voor het jeugdrad. De oliebollen
verdwenen als sneeuw voor de zon en de ballonnen waren binnen de kortste keren kapot
geprikt. De sposoren hadden weer voor prachtige prijzen gezorgd.
's Avonds deden de volwassenen niet onder voor de kinderen en werden die plankjes
voor het rad goed verkocht.
De door Ep Tuitert voor de verloting aangeboden koelvriescombinatie werd gewonnen
door Bertha en Manny (Lensink en Wegen).
De netto opbrengst van de bazar was € 1830.-.
We hebben de opbrengst weer verdeeld onder een aantal verenigingen en organisaties in
het dorp.
Feestcommissie i.v.m. het 60jarige bestaan in 2018 € 1000.Guppy's voor diverse activiteiten € 400.Vrienden van de kerk € 350.AED € 80.Dank aan alle bezoekers en sponsoren. Zonder jullie was dit natuurlijk niet gelukt. Dank
van ons als organisatie maar zeker ook van diegene die dit jaar een bijdrage mochten
ontvangen.
Namens de bazargroep
Anny Soeteman

Een dankjewel namens de Feestcommissie
Afgelopen woensdag 1 november waren wij met een aantal Feestcommissie-leden
vertegenwoordigd bij de Bazar bij Monique. Niet alleen een gezellige avond, maar het
meedoen voor de verenigingen in Okkenbroek stond voorop. Namens alle leden willen we
de organisatie van de Bazar 2017 bedanken voor jullie inzet, de organisatie en de
gezellige avond.
Wij willen Monique, de Bazar en alle Okkenbroekers bedanken voor een bijdrage die wij
hebben mogen ontvangen doordat de Bazar weer een heus succes was. Deze bijdrage
komt voor aankomend jaar in goede handen en wij zullen dit gaan gebruiken voor extra
versiering in het dorp ter ere van de 60e editie van het Okkenbrooks Feest. Dank Jullie
Wel.

Vrijwilliger gezocht
ICB WereldWijzer is de basisschool in Okkenbroek. Onlangs hebben we het vernieuwde
gebouw in gebruik genomen. Met alle goede faciliteiten die het werken in zo’n nieuw
gebouw prettig maakt, hebben we toch nog een wens:
Gezocht:
Een enthousiaste vrijwilliger die ons team 2 ochtenden in de week wil versterken
Werkzaamheden:
verschillende conciërge taken zoals:
• Zetten van koffie en thee
• Opruimen van de keuken/ personeelskamer
• Kleine reparaties
• Vegen van het schoolplein
• Andere voorkomende klusjes
Belangstelling?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Margriet van Duren, directeur van
ICB WereldWijzer. Tel: 06-16118577. e-mail: directieokkenbroek@stichtingquovadis.nl

25 jarig jubileum Herensociëteit
De Herensociëteit Okkenbroek bestaat 25 jaar. Dit werd op vrijdagavond 24 november
jl. goed gevierd.
De leden werden net als 25 jaar geleden verwelkomd door twee mannen in zwart pak en
met hoge hoed.
Onder het genot van een drankje en hapje werd men vermaakt door een goochelaar en
met gezellige muziek.
Ook werd er weer een groepsfoto gemaakt.

Bibliotheek open in basisschool Wereldwijzer
De Bibliotheek Deventer heeft een servicepunt geopend in basisschool de
WereldWijzer in Okkenbroek. De bibliotheekcollectie voor de jeugd van 4 t/m
12 jaar was al langer in de school geplaatst. Nieuw is de aanwezigheid van een
kleine collectie grootletterboeken voor volwassenen.
Openingstijden
U kunt in beide collecties zoeken op maandag, woensdag en donderdag van 14.00 14.30 uur.
Overige materialen kunt u reserveren via de online catalogus op www.obdeventer.nl Dit
kan thuis maar er is ook een publieks pc in de school. Als de reserveringen binnen zijn,
staan ze klaar in de kast in de hal. U kunt ze meenemen nadat u ze gescand heeft bij de
uitleenautomaat.
Gereserveerde materialen kunt u altijd ophalen als de school open is, ook buiten de
openingstijden van het servicepunt.
Het servicepunt is gesloten tijdens schoolvakanties.

Nieuwbouw in Okkenbroek
Waarom gebeurt er zo weinig? Waarom horen we maar niets? Wanneer kunnen wij onze
nieuwe buren verwelkomen? Allemaal vragen waar we in spanning het antwoord van
afwachten.
Het gaat goed met de verkoop van de nieuw te bouwen woningen in Okkenbroek. Op dit
moment zijn alle kavels (3) waar vrijstaande woningen op gebouwd mogen worden onder
optie en 2 kavels uit de rijtjeswoning onder optie.
Wat betekent dat nu "onder optie"? Onder optie betekent niets meer dan dat er een
wachttermijn is. Binnen deze termijn worden er veelal gemeentelijke procedures
doorlopen. Dit zal ongeveer driekwart jaar in beslag nemen. Daarna kan er gestart
worden met de bouw van de woningen. Gedurende deze gemeentelijke procedures is er
goed contact met de kopers zodat deze weten waar ze aan toe zijn, wat de wensen zijn
en wanneer de woningen gerealiseerd zijn.
Kortom, in 2018 kunnen wij onze nieuwe Okkenbroekers verwelkomen en staan er nog 2
woningen in de verkoop!
(Nicole Hofman is voorzitter van Plaatselijk Belang Okkenbroek. Red.)

60e editie Okkenbrooks Feest 2018
Na lang wikken en wegen (kwartiertje vergaderen) hebben we een datum kunnen prikken
voor ons Okkenbrooks Feest, ook wel 60e editie genoemd dit jaar.
Trots (onmeunig bliej) zijn we met dit bestaan en dat we dit met jullie mogen vieren.
Zet het alvast in je agenda (bel je vrouw om dat te doen) en kom feesten op 6,7 en 8 juli
in Okkenbroek. Wij zeggen maar zo.. Liever te dik in de kist, dan een feestje gemist!
https://www.youtube.com/watch?v=eg8YHJmmLfc

Ook jouw artikel of evenement in deze nieuwsbrief?
Maak dan een account aan op okkenbroek.net, daarna kun je een nieuwsartikel en/of een
evenment aanmaken.
Begin april 2018 komt de volgende nieuwsbrief uit. De uiterste plaatsingsdatum
op de website is dinsdag 3 april 2018. Dan wordt uw tekst automatisch in de
Okkenbroeker Koerier geplaatst.

