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Van de voorzitter

Beste inwoners,
Het is weer voorjaar, tijd om de winterspullen weer op te ruimen en te genieten van de mooie
natuur om ons heen.
De afgelopen tijd is een roerige tijd geweest. Er is veel overleg geweest m.b.t. de bestuurlijke
fusie van Ons Centrum en het Kulturhuus. In een goed bezocht jaarvergadering is de fusie
uitgebreid besproken. Op dit moment is er het één en ander nog in de afwikkelende fase.
Op korte termijn zal er door een kleiner bestuur de dagelijkse gang van zaken geregeld
worden wat betreft ons Centrum en het Kulturhuus.
Ook het toekomstige bestuur zal niet kunnen functioneren zonder de hulp van vrijwilligers.
Alle hulp, klein of groot zal onmisbaar zijn in ons dorp Okkenbroek.
Op dit moment worden er schilderwerkzaamheden uitgevoerd in de toiletten en kleedruimtes.
Heeft u nog een vrij uurtje over dan bent u van harte welkom om te komen helpen.
Per 1 april leg ik mijn functie als voorzitter neer. Ik heb het ervaren als een leuke en gezellige
tijd, en veel dank aan alle medebestuursleden van de afgelopen jaren voor hun inzet.
Het is nu tijd om plaats te maken voor het nieuwe bestuur en daarom zal er op 5 april de
voorzittershamer overgedragen worden aan Henk Stoevenbelt. Het nieuwe bestuur wens ik
veel succes met het uitvoeren van hun taken.
Rest mij u allen nog een gezellige afsluiting van het activiteitenseizoen toe wensen en een
fijne zomervakantie.
Namens het stichtingbestuur,
Frans ten Have, voorzitter
Beste inwoners,
Op zaterdagmorgen 16 april is er weer de jaarlijkse Jan Bakkerochtend, georganiseerd door
sportvereniging V en L. Onder leiding van Erna Muil willen de kinderen graag aan u laten
zien wat ze het afgelopen jaar zoal geleerd hebben tijdens de gymnastieklessen. Daarom
nodigen wij u als inwoners van Okkenbroek e.o. van harte uit om tussen 10 en 11 uur te
komen kijken in de sporthal van ons Centrum.
Als uw kind 3 jaar of ouder is kan hij of zij al deelnemen aan de gymnastiek op
maandagmiddag. De jongens hebben les van 15.15 uur tot 16.00 uur en de meisjes van
16.00 uur tot 16.45 uur. Loopt u gerust een keertje binnen om te kijken of het leuk is voor uw
kind om hieraan deel te nemen.
Verder willen wij u erop attent maken dat de spinning en de volleybal op maandagavond nog
wel enige versterking kan gebruiken. Ook voor de andere sporten zijn nieuwe leden natuurlijk
altijd van harte welkom.
Heeft u interesse, kijk dan op de website www.okkenbroek.net/venl of stuur een mail naar
vl-okkenbroek@live.nl . U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met één van de
bestuursleden.
Namens het bestuur van V en L,
Karin ten Have, secretaris. Tel: 0570-551768
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Hoe wonen de bewoners in en rond de kernen Bathmen,
Lettele, Loo en Okkenbroek?
Hoe waarderen ze hun woonsituatie En wat zijn hun woonwensen? De gemeente wil
antwoord op deze vragen om een goed woonbeleid in het buitengebied te kunnen voeren. In
maart en april wordt daarom het ‗Woonbehoefteonderzoek kleine kernen‘ uitgevoerd. De
bewoners van het buitengebied wordt om hun medewerking gevraagd.
Het onderzoek gaat over hoe mensen in het buitengebied wonen en hoe ze willen wonen. De
gemeente en de plaatselijke belangengroepen vinden het belangrijk dat bewoners van het
buitengebied hun mening geven over wensen op woongebied om het woonbeleid te laten
aansluiten bij hun behoeften. Daarom worden bewoners van Bathmen, Lettele, Loo en
Okkenbroek benaderd voor het onderzoek. Zij worden persoonlijk met een brief uitgenodigd
om mee te doen aan het onderzoek. Zij kunnen een vragenlijst op internet invullen of
telefonisch vragen beantwoorden over hun woonsituatie, hun plannen om te verhuizen en de
wensen die ze daarbij hebben.
Het onderzoek is een verfijning van het in 2010 uitgevoerde regionale
woonbehoefteonderzoek. De internetvragenlijst en de telefonische interviews worden
verzorgd door medewerkers van team Kennis en Verkenning van de gemeente Deventer.
De uitkomsten van het onderzoek zijn begin mei bekend en worden later die maand
gepresenteerd tijdens een aantal dorpsgesprekken in Bathmen, Lettele en Okkenbroek. De
gemeente gebruikt de uitkomsten van het onderzoek en de dorpsgesprekken voor het
opstellen van plannen op het gebied van bouwen en wonen in de kernen.
Eén punt voor al uw vragen over wonen, zorg en welzijn
In de Wijkwinkel kunt u als inwoner van Okkenbroek terecht met al uw vragen op het gebied
van wonen, zorg en welzijn.
Zo kunt u in de Wijkwinkel bijvoorbeeld informatie krijgen over de aanvraag van een
scootmobiel, hulp bij de huishouding, of een gehandicaptenparkeerkaart. Maar ook over
thuiszorg, het verpleeghuis of het snoeien van gemeentegroen en vuil op straat.
In Wijkwinkel Okkenbroek, gevestigd in de bibliotheek in het Noaberhuus, kunt u altijd terecht
voor folders en digitale informatie.
Hebt u een persoonlijke vraag en niet voldoende aan de folders, dan kunt u op verschillende
manieren contact opnemen met de Wijkwinkel.
- Teleloket Lettele (gevestigd in de bibliotheek in de winkel van Roessink,
Bathmenseweg 22) tussen 10.00-14.00 uur. Via het Teleloket krijgt u d.m.v. een
videoverbinding contact met een medewerker van de wijkwinkel. Zij kan uw vraag
beantwoorden, doorverbinden of bijv. een afspraak maken op een van de vele
spreekuren in de diverse wijkwinkels
Bellen met het algemene nummer van de Wijkwinkel 0570-67 57 00
- Mailen naar: wijkwinkel@obdeventer.nl
- Op woensdagochtend tussen 9.45 en 12.00 uur is er altijd een
bibliotheekmedewerker aanwezig. Zij kan u ook verder helpen of doorverwijzen naar
de juiste instantie.
Meer informatie kunt u vinden op : www.wijkwinkeldeventer.nl; dit is een uitgebreide digitale
informatiebron, die ook antwoord geeft op uw vragen. Naast tekstinformatie kunt u ook
beeld- en geluidsfragmenten raadplegen. Bovendien staan de spreekuren van aangesloten
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organisaties per Wijkwinkel vermeld en tevens de openingstijden van alle Wijkwinkels in de
gemeente Deventer.

VRAAG via de
Ik begrijp de brieven en formulieren niet, die ik met de post krijg. Kan iemand mij daarmee
helpen?
U krijgt in veel situaties te maken met brieven en formulieren waar u op moet reageren.
Formulieren of brieven over nieuwe regels of wetgeving zijn soms moeilijk te begrijpen. Het
is niet altijd even duidelijk wat er van u gevraagd wordt en wat u moet invullen.
Een paar voorbeelden
Er zijn allerlei onderwerpen, waarvoor formulieren nodig zijn. De vragen die aan bod komen,
zijn niet voor iedereen gemakkelijk te beantwoorden. Voorbeelden hiervan zijn:
 Ik heb recht op huurtoeslag, hoe vul ik de aanvraag in?
 Hoe regel ik zorgtoeslag?
 Ik kan belastinggeld terugkrijgen. Hoe regel ik dat?
 Mijn kind gaat naar een kinderdagverblijf. Hoe krijg ik kinderopvangtoeslag?
 Ik heb een brief gekregen en begrijp er niets van. Wie legt het mij uit?
 Hoe vraag ik een gehandicaptenparkeerkaart aan?
 Mijn partner heeft zorg nodig. Wie helpt mij met de papierwinkel?
Voor elke vraag een antwoord
Voor deze en veel andere vragen kunt u bij veel verschillende organisaties terecht voor hulp.
Welke organisatie u het beste kan helpen, is afhankelijk van uw vraag en uw persoonlijke
situatie. Ook als u hulp nodig heeft bij uw administratie of het uitleggen en schrijven van
brieven zijn er verschillende instellingen die u kunnen helpen. In de Wijkwinkel helpen
medewerkers u de juiste organisatie te zoeken. Vaak is er een spreekuur in de Wijkwinkel bij
u in de buurt, waar u verder geholpen wordt.
De Wijkwinkel helpt u verder
Er is ook een Wijkwinkel bij u in de buurt. Bel met 0570-675700 of kijk op de website
www.wijkwinkeldeventer.nl . E-mailen kan ook: wijkwinkel@obdeventer.nl. Inwoners van
Okkenbroek kunnen deze en andere vragen ook stellen via het Teleloket Lettele in de
Wijkwinkel (Bathmenseweg 22)
Activiteiten Commissie Okkenbroek (ACO) vanuit stichting Kulturhus.
Agenda voor de komende periode. Er staan een aantal leuke/interessante activiteiten
gepland in het voorjaar van 2011.
Zoals:
30 maart:10.00 tot 11.00 uur een lezing van Henk van Balen, hij komt in het dialect vertellen
over Deventer e.o., dit alles vind plaats in het Noaberhus
26 april 20.00 – 22.00 uur lezing in het OC met Bart van Campen (orthopedagoog)
Ouderavond: Herkent u dit gedrag 1
Met behulp van bespiegelingen en sketches worden de aanwezige ouders
geconfronteerd met herkenbare situaties en reacties tussen ouders,
opvoeders (leerkrachten) en hun kinderen (leerlingen):
Met als uitgangspunt:
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―De band tussen ouders en kinderen is onverbrekelijk – dat vinden zowel ouders als de
kinderen. Toch is het soms moeilijk om samen gemaakte voornemens in de opvoeding te
verwezenlijken. Niet zelden bestaat er een dubbele binding: in de dagelijkse omgang kunnen
de ouders of verzorgers het kind bijna doodknuffelen, terwijl ze het 5 minuten later ―achter
het behang‖ willen plakken‖. Relaties met andere mensen, de kwaliteit van deze relaties, de
mate waarin iemand deze
relaties als prettig ervaart, welke gevoelens en gedachten deze relaties oproepen ten
aanzien van anderen en zichzelf is grofweg gezegd de hoofdzaak van sociaal- emotionele
ontwikkeling. Een ontwikkeling van baby tot bejaarde.
Elke fase kent haar eigen verlangen. Welk opvoedingsgedrag is dan wenselijk om kinderen
tot prettige volwassenen te laten groeien?
11 of 18 Mei: Gaan kinderen iets van speksteen maken in het Noaberhus, zie voor verder
info de affiches
Kerkactiviteiten lente en zomer 2011
Na de volle winterperiode organiseert de Protestantse Gemeente alhier tot aan de zomer
nog de volgende activiteiten. Op 17 april is de traditionele palmpasendienst samen met CBS
de Dol-fijn. Aanvang 10:00uur. Na de eredienst zal het jaarlijkse eieren zoeken plaatsvinden
voor de basisschool kinderen.
De paascyclus begint op witte donderdag met een dienst en Heilig avondmaal om 19:30uur.
Op Goede vrijdag is er om 19:30uur een meditatie en op stille zaterdag om 09:00uur een
ochtendgebed. Diezelfde dag is er om 22:00uur de paasnachtdienst. Op eerste paasdag
vieren we feestelijk de opstanding om 10:00uur!
Op 4 mei om 19:30uur is er in samenwerking met Plaatselijk Belang de dodenherdenking in
de kerk met aansluitend de stille wandeling naar de begraafplaats en het neerleggen van de
rozen op de graven van de oorlogsslachtoffers. Op 29 mei is er om 19:00uur een
Thomasviering in de kerk. Deze viering is heel open van opzet. Na een gezamenlijk begin is
er gelegenheid om zelf invulling te geven aan het thema in een keuze programma.
De viering wordt ook gezamenlijk afgesloten en daarna is er wat te drinken.
De hemelvaartsdienst op 2 juni is dit jaar in Bathmen. De jaarlijkse openluchtdienst van BOL
(Bathmen, Okkenbroek, Lettele) wordt dit jaar in Okkenbroek bij Henk Stoevenbelt gevierd
op 26 juni om 10:00uur. De collecte is altijd voor pater Jan Brinkhof in Peru. Waarschijnlijk
doen alledrie de zanggroepen van BOL mee met deze viering en ook fanfare Beatrix geeft
acte de presence. Dan is er traditiegetrouw tijdens het Okkenbroeks feest de tentdienst op
zondagochtend 10:00uur. Ook deze dienst wordt altijd feestelijk opgeluisterd.
Goud van oud
Heel vaak geniet men van een bekend lied dat gespeeld werd voor, tijdens (als meditatief) of
na een kerkdienst. Met dat "bekend" gaat het dan over een lied dat zo langzamerhand aan
het verdwijnen is in het gebruik. Liederen die vaak iets vertrouwds hebben, en die soms
doen herinneren aan bepaalde gebeurtenissen. Om wat voorbeelden te geven: "De Heilige
Stad", "U kan ik niet missen", "Van U Heer is het Koninkrijk" (oud NCRV-lied), "Jezus zegt
dat Hij hier van ons verwacht" en zo kan ik nog wel even doorgaan. Wat te denken van de
liederen uit "Wie zingt mee", van de zondagsschool van jaren geleden? Maar ook muziek als
het Largo van Händel of het Ave Maria is vaak geliefd.
10 april a.s. speelt Ap Addink dergelijke liederen voor u en voor jou op het orgel in de kerk
van Okkenbroek. U en jij bent van harte welkom om te komen genieten.
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Het concert begint om 19:30 uur.
Enne: meezingen mag!
Oproep deelname werkgroep!
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente wil graag meer mensen betrekken bij het
instand houden van de kerk in Okkenbroek. Momenteel groeien de kosten, vooral door het
onderhoud dat aan de kerk gepleegd moet worden, ons boven het hoofd. Hierdoor worden
wij met tekorten geconfronteerd. De kerkenraad hoopt dat er binnen Okkenbroek meer
mensen zijn dan alleen de gemeenteleden die de kerk op de bult van groot en blijvend
belang achten. Daarom willen wij Vrienden van de Kerk opzetten. Wie wil er meedenken hoe
dit aan te pakken en vorm te geven? Voelt u daar voor, geef dit a.u.b. dan door via
scriba@pg-okkenbroek.nl of bel even 0570-551075.
J.P.Koldewijn
In gesprek op een zondagavond in Okkenbroek
Op zondag 15 mei wandelt de regionale commissie Vorming en Toerusting Zuid-Oost
Salland met u/jou in de prachtige natuur rond de kerk van Okkenbroek.
De avond begint om 18:45 uur met een kop koffie in de kerk. Daarna gaan we in kleine
groepen op pad. Onderweg praten we over het thema geloof en duurzaamheid. Om ons te
helpen gaan er prikkelende vragen over het thema mee. Hier kan naar hartenlust van
worden afgeweken. Ook wie minder goed ter been is, is van harte welkom. Voor hen is er
een plekje in of vlakbij de kerk. In ons gesprek gaan we niet op zoek naar antwoorden, het
gesprek is al voldoende. Al wandelend en pratend ontmoeten we zo ook eens andere
geloofsgenoten van buiten onze eigen kring.
Tegen 21:00 uur sluiten we onze avond af in de kerk met een korte vesper. Deze zal
ongeveer twintig minuten duren.
U/jij bent van harte welkom!
Berichten van/uit het bargedeelte van Ons centrum
Voor de komende tijd zijn de volgende activiteiten weer gepland:
16 april: Erwin Nyhoff
Deze zanger hoeft eigenlijk voor de echte muziekkenner geen introductie. Hij speelde
destijds in de band Prodigal Sons, heeft opgetreden op de festivals: Pinkpop, Lowlands en
Dauwpop. Hij zal op deze avond naast eigen materiaal muziek laten horen van o.a. Elvis,
Neil Young, Bruce Springsteen , Stones, Beatles etc etc
Palmpaasbrunch 17 april
Het lijkt Monique ( terras a la Monique) en mij een leuk idee om na de palmpaasfestiviteiten
van kerk en school een palmpaasbrunch te organiseren. Dit zal dan hoogstwaarschijnlijk bij
Monique plaatsvinden. Opgave t/m donderdag 14 april bij Monique
Kosten € 7,00 pp ( basisschoolleerlingen € 4,00 )
30 april Koninginnedag
Het dorpshuis is op deze dag geopend van 11.00 uur tot 15.00 uur ,want tussen 13.00 uur
en 13.45 uur zullen de Hoolter Korhanen gezellige ―nummers‖ laten horen. En wie ze nog
nooit heeft horen zingen: Als dit koor zingt, is het altijd feest
In mei/ juni
In deze maanden zal er nog een bierproefavond georganiseerd worden en we zijn nog in
bespreking met een band. Ook zit er (in samenwerking met Monique) nog een kinderdisco in
het verschiet. De juiste data hiervan zijn nog niet bekend, maar wanneer dit wel het geval is,
kunt u dit natuurlijk altijd zien op de site : www.onscentrum-okkenbroek.nl
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Ook kunt u altijd uw mailadres doorgeven aan de bar, zodat u per mail een herinnering krijgt
wanneer er in Ons Centrum een activiteit is!
Oproep Oproep Oproep
De Vrienden van Dol-Fijn hebben een oproep.
Zijn er nog mensen die oud materiaal hebben wat over de school gaat? Wij denken dan
bijvoorbeeld aan foto‘s, dia‘s en ander materiaal. Wij willen dit graag digitaliseren.
Als er mensen zijn die materiaal hebben dan kunnen ze zich melden bij Herman Bouwhuis
0572-321993.
Alvast bedankt, Bestuur Vrienden van Dol-Fijn.
Seniorensoos Okkenbroek en omstreken
Het seizoen tot de vakantie zit er al bijna op. De laatste seniorenmiddag is op 20 april.
Het reisje is vastgelegd op 8 juni. Een bus met lift is gereserveerd. Wie zich nog niet heeft
opgegeven en nog graag mee wil, kan zich op de laatste seniorenmiddag nog opgeven of bij
A. Kloosterboer tel: 0570-551270. We vertrekken om 11.00 uur en zijn ± 18.30 uur terug.
Aanwezig graag om 10.45 uur. Nieuwe leden zijn altijd welkom.
Graag tot ziens op 20 april.
Het bestuur
Kulturhus
Kantoor of Opslagruimte
Tijdelijk of permanent kantoor/ opslag ruimte nodig. Of omdat u thuis gewoon meer ruimte
wilt? In het Kulturhus is met de grote van 9 m2 kantoor/ opslag ruimte te huur. De ruimte is
verwarmd en goed geconditioneerd.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij Johan Brinks johan.brinks@hccnet.nl 0572 320848
Kunst van hier tot ginder
De kunstfietsroute valt altijd in het tweede weekend van juni. Doordat dit jaar
Pinksteren ook in dat weekend valt, hebben we besloten dat u dit jaar de
route op 4 dagen kunt fietsen. En wel van vrijdag 10 juni t/m maandag 13 juni. De route is dit
jaar ± 25 km lang. Tevens is er net als vorig jaar een verkorte route (± 10km) te fietsen.
De route en verdere informatie is te vinden op onze website: www.kunstvanhiertotginger.nl
DIENSTREGELING BUURTBUS per maandag 28-02-2011.
De bestaande dienstregeling is gewijzigd omdat de vertrektijden in Deventer te krap
aansloten bij de aankomst van de treinen NS. De meeste vertrek en aankomst tijden
schuiven 5 minuten op, behalve de ochtend ritten die blijven gelijk.
Er is doorlopend ook een folder, in beperkte hoeveelheid, in de bus verkrijgbaar.
Achterin deze Koerier vind je deze nieuwe dienstregeling.
Hemelvaartterras 2011.
Opnieuw is er dit jaar een hemelvaartsdagterras in Okkenbroek. Op 2 juni bent u van harte
welkom op het terras à la Monique, waar u kunt genieten van live muziek, tevens kunnen de
kinderen zich vermaken op het schoolplein. De opbrengst is voor zowel de
schoolpleincommissie, die spaart voor nieuwe speeltoestellen, de OR, als voor terras a la
Monique. Wij hopen u allen te mogen begroeten op hemelvaartsdag.
De schoolpleincommissie en Monique
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Kerstmarkt 2011.
De negende kerstmarkt wordt gehouden op vrijdag 9 december op de Dol-Fijnschool.
De zomer moet nog komen, maar regeren is vooruitzien. We zijn alweer aan het plannen
maken en richten ons daarnaast op het tweede lustrum in 2012.
Folklore 2011.
De Dorpsspeelpleincommissie organiseert samen met de school weer een fantastische
Folklore-middag op 23 juni. Voor de leerlingen van basisschool Dol-Fijn is dit festijn in de
eerste plaats bestemd, maar ook dit jaar is dit evenement weer toegankelijk voor jong en oud
uit Okkenbroek en omgeving.
De gelden hiervoor zijn beschikbaar gesteld door de gemeente Deventer,
Activiteitencommissie, Ouderrraad basisschool Dol-Fijn en Plaatselijk Belang.
We verheugen ons er alweer op, om samen met u/jou te genieten van zang, muziek en dans,
gebracht door een folklore groep uit Europa en een groep buiten Europa. We hopen in ieder
geval een kindergroep uit Oeganda naar Okkenbroek te halen.
Fietsvierdaagse vanuit Markelo
Op donderdag 23 juni 2011 komen onze routes van 45 en 60 km door Okkenbroek met een
controle in het Noaberhuus. Op die dag kan men vanaf ong. 10.30 uur ook starten in
Okkenbroek; het is niet noodzakelijk ook de andere dagen mee te doen.
Voor inlichtingen kan men bellen Namens de organisatie Fietsvierdaagse Markelo
met Dirk van der Kolk, 0547-362787. d.vdkolk@kpnplanet.nl www.fiets-vierdaagse.nl
Reumafonds
Het Reumafonds dankt de collectanten voor hun inzet en de inwoners
van Lettele en Okkenbroek voor hun bijdrage aan het mooie resultaat
van de jaarlijkse collecte, die heeft plaatsgevonden in de week van
27 februari t/m 5 maart j.l. In Lettele / Okkenbroek was de totale opbrengst dit jaar € 1054,67.
Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de reumabestrijding in Nederland.
Zoals zoveel goede doelen is ook het Reumafonds steeds op zoek naar nieuwe collectanten.
Hebt u jaarlijks een paar uurtjes tijd over, aarzel dan niet en meld u aan als collectant.
We kunnen uw hulp heel goed gebruiken.
Alvast hartelijk bedankt!
Marian de Brouwer Collecteorganisator Lettele / Okkenbroek
tel: 551527 mgdebrouwer@home.nl
Fanfare Beatrix
Als u deze agenda leest dan is de muziekvereniging hoogstwaarschijnlijk weer drie
gediplomeerde muzikanten rijker, waarvan 2 uit Okkenbroek.
Annelieke Bolink en Chantal Oostervelt gaan op 7 april op voor het muziekexamen van de
Deventer Muziekschool. Annelieke voor het A diploma en Chantal voor het C diploma.
Op zondag 17 april is het orkest weer paraat om voorop te lopen bij de Palmpasen optocht.
23 april gaan we oud papier inzamelen en dit keer kan iedereen ook het oud ijzer tot 11.00
uur naar De Spil in Lettele brengen. Het papier kan tussen 08.00 uur en 09.00 uur aan de
openbare weg worden gezet en wordt dan opgehaald. De pakketten svp in handzaam
formaat, niet zwaarder dan 10 kg en niet in plastic verpakt. Ook kunt u voor 11.00 uur zelf
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het papier naar de containers bij de Holvo in Lettele of naar de container in Okkenbroek
brengen. De opbrengst van het papier komt ten goede aan de muziekvereniging Beatrix. Met
de opbrengst kan de vereniging bijvoorbeeld nieuwe muziek partituren of instrumenten
kopen.
Op 4 mei verzorgen we de muzikale omlijsting bij de dodenherdenking bij het
gedenkmonument in Lettele.
En vlak voor Moederdag komen wij weer bij u langs voor de jaarlijkse ―Geranium actie‖.
Op 15 mei staat om 14.30 een kort koffieconcert gepland in het Naoberhuus als een soort
van opmaat naar het Pater Brinkhof concert op zondag 5 juni.
Voor meer informatie zie www.fanfare.beatrix.nl
Donderdag

7-apr-11

17.00

Zondag
Zaterdag
Woensdag
wo/do/vr
Zondag

17-apr-11
23-apr-11
4-mei-11
5/6/7mei-11
15-mei-11

10.30
9.00
18.30
14.30

Zondag
Zaterdag
Zondag

5-juni-11
25-jun-11
26-jun-11

10.45
9.00
10.00

20.10 examens muziek Annelieke, Sofie, Chantal
Palmpasen verzamelen in Okkenbroek (dolfijn)
2 halfjaarlijkse oud papier / oud ijzer actie
Dodenherdenking aanwezig 18.30 De Koerkamp
Geranium actie
Concert Naoberhuus Okkenbroek
Pater Brinkhof Concert 10.45 tot 12.15 uur
3 oud papier
Openluchtdienst Okkenbroek

Okkenbroeks feest 2011,
dat is natuurlijk weer groot feest de eerste drie dagen van juli. Ook dit jaar
zijn we er weer in geslaagd om een passend programma aan te bieden voor jong en oud.
Op de vrijdag begint het feest voor de kinderen van de basisschool met amusement in de
grote feesttent. 's Avonds kan iedereen weer genieten van een splinternieuwe revue.
De zaterdag staat in het teken van de optocht, de jaarlijkse stoelendans en natuurlijk samen
lekker genieten van een goed bord boerenkool. Ingrediënten die de basis leggen voor een
middag vol fantastische spelen en vermaak. Natuurlijk hebben we die dag wederom een
goed georganiseerde afwisselende markt. Na het middagprogramma is er tijd om even op
adem te komen en net even na 'koffietijd' starten we de avond met een borrel en lekkere
muziek. Even later zal de 'CU-ROCKBAND' met haar nieuwe formatie het tentzeil laten
trillen, menig man en vrouw laten swingen en jong en oud tot in de late uurtjes vermaken.
Zondags starten we natuurlijk met de kerkdienst, welke opgevolgd zal worden door de
brunch. De brunch is alweer enkele jaren een gelegenheid waarbij iedereen de dag van
gister doorneemt. Onder het genot van een goede maaltijd en de muziek van de Deventer
Deurbloazers is de energie zo weer op peil! Verder biedt de zondag weer divers amusement
en spel. Tegen het einde van de middag laten we de 'rocker' in ons los met de band Nix.
Deze band staat garant voor een leuk en af en toe een onbenullig feestje. Langzaam aan is
de energie dan echt op en sluiten we de tent rond de klok van negen en zeggen tot besluit:
'dat was weer een best feesie!!'
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Fietstocht Okkenbroek
De jaarlijkse fietstocht is gepland op zondag 4 sept. a.s. We drinken onderweg gezellig
koffie. Afstanden zijn +/- 15 km en +/- 45 km. Ook elektrische fietsen zijn uiteraard weer
welkom. Starten kan tussen 10.00 uur en 12.30 uur vanaf ―Ons Centrum‖
Kosten zijn 4 Euro p.p. en kinderen van het basisonderwijs gratis .
Tot ziens op zondag 4 september!
De organisatie
De Zonnebloem
Bezoek Intratuin Lochem. Vertrek 9.00 uur. Reiskosten € 2.50.
Opgave voor 7 mei.
23 mei t/m 31 mei:Lotenverkoop huis aan huis in Okkenbroek en Lettele.
14 juni: Bezoek camping ―De Ikkinkshof‖ in Okkenbroek. Yurts bekijken.
Bij goed weer wandelen. Vertrek 13.30 uur. Kosten € 2,50.
Opgave voor 5 juni.
20 juli:
Wandelen in een plantsoen in Deventer. Bij slecht weer hebben wij een andere
activiteit in gedachten. Vertrek 13.30 uur kosten € 5.00. Opgave voor 12 juli.
26 aug: Bezoek fuchsia boerderij ‖Erve Knopert‖ in Stokkum.Vertrek 13.30 uur.
Kosten € 5.00. Opgave voor 18 aug. Bij slecht weer gaan wij naar Raalte,
Corsowagens van de Stóppelhaene kijken in de tent.
11 sept: Nationale Ziekendag.
27 sept: Theatertournee m.m.v. Mariska van Kolck, Harry Slinger, Pamela Teves.
Vertrek 13.30uur. Kosten € 16.50. Opgave voor 3 september.
16 mei:

Opgave kan bij een van de vrijwilligers:
Bé Jonker
551541
Annie van der Tol
551686
Gerrit Haverslag
0572—321331
Agnes Spikker
551583.

UITNODIGING
OPEN DAG

Gerda Klein Lebbink
Gerda Oosterhuis
Jan Nijland

551264
551425
551548

OP DONDERDAG 21 APRIL ORGANISEERT DELAVAL
SAMEN MET ANDERE BEDRIJVEN EEN OPEN DAG
VAN ONZE NIEUWE MELK- EN RUNDVEESTAL.
ALS U GEÏNTERESSEERD BENT KUNT U EEN KIJKJE
KOMEN NEMEN TUSSEN 10.00 uur en 16.00 uur
AAN DE OKKENBROEKSTRAAT NR. 40 IN
NIEUW –HEETEN.
fam. Rodijk

Mens-erger-je-niet
Op 11 maart j.l. hebben we ons jaarlijks Okkenbroeks kampioenschap Mens-erger-je-niet
gehouden. Ditmaal werd deze oergezellige spannende wedstrijd gewonnen door Danielle
Oosterwaal. In 2012 wordt voor de 25e keer deze wedstrijd in Okkenbroek georganiseerd en
wel op 16 maart 2012. Noteert u allen alvast deze datum, want zo'n gezellige avond, zonder
ergernis, wilt u vast niet missen!!!
Jannie Groeneveld, Herman Bouwhuis en Willy Bieleman
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ZONDAG 31 JULI:

GRØSROCK!!!!!!

Van 14.00 tot 20.00 uur.
Terrein achter Ons Centrum.
Entree: 5,-- euro per persoon.
Kinderen t/m basisschool gratis.
Vrouwen van nu

Programma:

Op 13 april staat er de Paastafel op de agenda.
Op 4 mei is er een koffie ochtend, tijdens de koffie wordt er een film getoond.
En in juni is er weer een fietstocht.
Jaarlijks reisje kerk:
Dinsdag 10 mei gaan wij weer samen op reis. Een ieder is van harte welkom. Dit jaar gaan
wij niet met een grote bus maar met kleine busjes van 9 personen.
Het is een verrassingstocht. ‘s Morgens drinken wij bij aankomst op de eerste bestemming
een kop koffie met krentenwegge, daarna gaan wij daar iets bekijken. Tussen de middag
nuttigen wij ons zelf meegenomen brood in een kerkzaal, voor koffie en thee wordt gezorgd.
We gaan deze kerk natuurlijk ook bekijken.
‘s Middags gaan wij weer wat bezichtigen/bezoeken maar wat?????
Daarna is er nog gelegenheid om op een terrasje een drankje, voor eigen rekening, te
nuttigen. De kosten bedragen € 40,-- per persoon.
We vertrekken, zo het er nu uit ziet, rond kwart over negen ‘s morgens bij Ons Centrum in
Okkenbroek en sluiten om ca. 18.00 uur af met samen eten in Okkenbroek.
Na de Pasen komt er een opgave lijst achter in de kerk te hangen.
Voor nadere inlichtingen of aanmelding kunt u contact op nemen met
Mientje Bosman, tel. 0570-551208 of Marian Jansen 0570-551675,
email:marianhbj.jansen@gmail.com.
Namens de kerkenraad Marian Jansen
Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving
De jaarvergadering over het afgelopen jaar is inmiddels weer achter de rug. In het bestuur
hebben we 2 nieuwe leden welkom mogen heten, namelijk Willy Bieleman en Jacquelien
Brinkman. We hebben Erwin van Schooten mogen verwelkomen als nieuwe voorzitter,
hartelijk dank nogmaals voor Herman Diekman die hiervoor 4 jaar voorzitter is geweest.
In 1936 is onze vereniging opgericht, wat inmiddels 75 jaar geleden is. De jaarvergadering
had daarom een feestelijk tintje en dit is niet onopgemerkt gebleven, hiervoor mochten we
ook Burgemeester Heidema verwelkomen. Tijdens de jaarvergadering is terug gekeken naar
de ontwikkelingen die Okkenbroek heeft doorgemaakt, hoe het dorp geworden is zoals het
nu is. Dit door de inzet van vele vrijwilligers en ook door de inzet van Plaatselijk Belang, om
het zo te houden en mee te groeien in de tijd wil de vereniging nu en in de toekomst actief
blijven. Dit natuurlijk met de steun van zoveel mogelijk Okkenbroekers.
4 mei 2011 zal een herdenkingsdienst gehouden worden in de kerk van Okkenbroek met
aansluitend een herdenking op het kerkhof van Okkenbroek.
Vraagje: Wie weet de tekst van het liedje wat is gezongen bij de opening van de verharde
Koerselmansweg? Dit liedje zou ook op de basisschool aan de kinderen zijn geleerd. Als u
iets weet dan graag reactie naar onderstaand mail adres, of naar Agnes Westerhoek.
Hartelijke groet van het bestuur van Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving
pbokkenbroek@gmail.com
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Nieuws van Dol-fijn
De afgelopen tijd zijn we bezig geweest om te kijken hoe we de
verkeerssituatie voor school wat veiliger kunnen krijgen. Een aantal
mensen uit de OR heeft zich laten inspireren door enkele zogeheten schoolzones die in de
omliggende dorpen al gerealiseerd zijn. Tijdens de avond van de wijkaanpak is het plan
gepresenteerd en door veel mensen goed gewaardeerd. Hier krijgen we dus nog meer over
te horen en van te zien. Totdat die tijd zullen er slowpoppetjes langs de kant van de weg
staan om de verkeersdeelnemers te waarschuwen voor mogelijk overstekende kinderen.
De komende periode bereiden we ons op school voor op Palmzondag en Pasen. Op
palmzondag zal er na de dienst in de kerk, een Palmpasenoptocht plaatsvinden. Daarna
kunnen de kinderen deelnemen aan het eieren zoeken. De voorbereidingen zijn weer in
volle gang. Ieder jaar werken we op school aan een project. Het project waar we dit jaar aan
gaan werken zal gaan over kunst.
Verder staan ons nog een aantal leuke activiteiten te wachten. Met name het schoolreisje,
daar hebben de kinderen dit jaar weer veel zin in. We gaan dit keer met alle kinderen op pad.
Waarheen? Dat blijft nog even een verassing.
Dit jaar mogen we ook weer enkele dansgroepen verwachten. Op 23 juni zullen `s middags
weer enkele dansgroepen onze school bezoeken en zijn de mensen uit Okkenbroek van
harte welkom om te komen kijken en misschien ook zelf wel een dansje te mee te komen
doen.
Voor het Okkenbroeks feest zijn de voorbereidingen alweer opgestart. Ook dit jaar wordt er
weer hard gewerkt aan de kleuterwagen.
We sluiten het schooljaar af met het afscheid van groep 8 en de daarbij behorende musical
die door de kinderen van de bovenbouw zal worden opgevoerd.
Jolanda Jansman
Adjunct-directeur
CBS Dol-Fijn

De Okkenbroeker Koerier wordt uitgegeven door Dorpshuis “Ons Centrum”
De uiterste inleverdatum is:

Dinsdag 6 SEPTEMBER 2011
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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