Okkenbroeker
koerier
April 2012

Kijk ook op: www.okkenbroek.net

Van de voorzitter
Dorpsgenoten,
Wat wordt het weer mooi buiten, de klok vooruit gezet en daar gaan we weer richting een
mooie zomer !!!
De jaarvergadering van Ons-Centrum en het Kulturhuus (OC/KH) is net geweest als u dit
leest. Wij kunnen mededelen dat de bestuurlijke fusie wel doorgaat maar in een andere vorm
dan gedacht. Wat is er aan de hand, als we tot één bestuur willen komen dan moeten de
statuten aangepast worden enz. en goedkeuring van het College van B en W. Dat is mooi,
maar ook weer nieuwe regels en een forse verhoging van de erfpacht. Dit gaan we niet doen
omdat we hier geen voordeel mee kunnen behalen en al moeite genoeg hebben om de
exploitatie zonder verlies rond te krijgen. Het bestuur van zowel het OC/KH zal bestaan uit
dezelfde mensen en wel Frieda Volkerink, Katja Staartjes, Ewout Kleiboer, Roy Klein
Koerkamp en ondergetekende. Dus twee besturen. De vergaderingen zullen plaatsvinden op
hetzelfde tijdstip
Er is een stuk grond gekocht door het OC van G.H. de Jong grenzend aan de voorkant van
het OC om zodoende de inrit wat te verbeteren, wat de doorgang naar de parkeerplaatsen
achter het OC wat makkelijker moet maken en aan de voorkant meer parkeerplaatsen moet
opleveren.
Okkenbroek in Beweging (OIB) op 14 april de slotdag in en om OC/KH met de hele dag
activiteiten met voor elk wat wils en allemaal voor het zelfde doel. Met als slotstuk muzikaal
optreden van de bekende Powerband
Koninginnedag een optreden van de Hoolter Korhaanen.
Kinderopvang zijn ze volop mee bezig maar hoe en wat is nog niet duidelijk.
Tot slot, een mooie tijd gewenst en we zien u graag bij de diverse evenementen in en om het
OC/KH.
Henk Stoevenbeld
Plaatselijk belang
De Jaarvergadering is weer achter de rug, hierin hebben we onze leden bijgepraat over onze
activiteiten in het afgelopen jaar. We hebben niet stil gezeten en konden als vrijwilliger lekker
bezig zijn met verschillende zaken die in ons dorp spelen. Enkele voorbeelden zal ik hier kort
noemen: Kinderopvang zien we graag gerealiseerd in Okkenbroek, we hebben hierover
contact met ondernemers en instanties die ons hierin kunnen helpen. We zijn druk met de
vernieuwing van de dorpswebsite, tijdens de vergadering is een voorproefje getoond. We
hebben veel contact met Raster/wijkaanpak en op dit moment natuurlijk met DOP, dit speelt
op dit moment in Okkenbroek. Op 14 april kunt u op de ingebrachte onderwerpen uit DOP
stemmen, de onderwerpen met de meeste stemmen zullen verder uitgewerkt gaan worden.
Met de gemeente hebben we contact over de woningbouw in ons dorp en zij staat open voor
initiatieven van mensen die wel willen bouwen maar niet op de huidige indeling van kavels,
ook het opsplitsen van gebouwen voor bewoning in het buitengebied is bespreekbaar.
Voorwaarde is wel dat geïnteresseerden met plannen komen en niet dat de gemeente hierin
het voortouw neemt. Nieuwe inwoners hebben we een attentie gebracht met informatie over
ons dorp, als welkom namens het dorp. Okkenbroek kent een aantal wandelroutes en die
worden nu aangesloten op wandelroutes in de wijde omgeving.
4 mei is dodenherdenking gehouden in samenwerking met de kerk wat ook dit jaar weer
gehouden zal worden.
We zetten ons graag in voor Okkenbroek namens alle inwoners, bent u al lid?
Heeft u nog vragen dan kunt u ons per mail bereiken pbokkenbroek@gmail.com of via
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telefoonnummer 0570-545196
Hartelijke groet, Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving
Paasvuur 2012
Er is dit jaar geen paasvuur in Okkenbroek omdat men in Espelo bezig is met een record
poging. Oftewel World record Poasvuur sleppen 2012.
Getracht wordt het oude record, wat ook door Splo is neergezet, van 27,87m hoog, met
meters meer te verbreken.
Als alles meezit zal eerste paasdag de boake worden ontstoken tegen 20.30u.
Voor meer info, foto’s, verhalen en een live webcam, zie de site. www.paasvuurespelo.nl
Jaarvergadering muziekvereniging Beatrix heeft nieuw bestuur gekozen.
Muziekvereniging Beatrix Lettele-Okkenbroek heeft een nieuw bestuur
bestaande uit Gerrie Meijer (bestuurslid), Roy Klein Koerkamp (Penningmeester), Duco
Schilstra (Voorzitter) en Johan Obdeijn (bestuurslid). Er is uiteraard in een zorgvuldige
overdracht voorzien. Een en ander is in goede harmonie, tijdens de jaarvergadering, met
ronduit een goede sfeer besloten. En zowel Trees Brinkman (nu ex penningmeester) als
Gerard Verwoolde (nu ex voorzitter) hebben van de “lief en leed commissie” bestaande uit
Ria Stegeman en Joke Bijsterveld, een leuke attentie ontvangen. Trees en Gerard zijn beide
zeer verheugd dat de vereniging zo goed functioneert en weer een degelijk bestuur krijgt
waar de vereniging op verder kan bouwen. Trees en Gerard blijven uiteraard op de bugel,
respectievelijk bariton saxofoon spelen in het orkest. Bovendien blijft Trees de
muziekbibliotheek onderhouden en zal Gerard de communicatie blijven doen, maar ook het
beheer van de website www.fanfare-beatrix.nl waar alle informatie van de muziekvereniging
te vinden is. De volgende dagen kunnen we in ieder geval al niet optreden want dan gaan we
oud papier en ijzer inzamelen in de dorpskernen van Lettele en Okkenbroek. Dit is om
logistieke redenen een beetje afwijkend van voorgaande jaren. Noteer daarom onderstaande
data in de agenda’s:
1 april
Palmpasenoptocht Okkenbroek
4 mei
Dodenherdenking Lettele
30 juni
oud papier
5 mei
oud papier en ijzer
1 sept
oud papier
9-11 mei geranium actie
27 okt
oud papier en ijzer
20 mei Pater Jan Brinkhof concert
22 dec
oud papier
Oproep aan oud leden. Heb je vroeger ooit in een orkest, of wellicht in ons orkest gespeeld
en kriebelt het toch een beetje, schroom dan niet om op maandagavond gewoon een keer
met de repetitie binnen te vallen. Je zult merken dat het orkest een leuke vriendenclub is,
waar je gelijk in opgenomen wordt. Ongeacht je leeftijd. Natuurlijk is samen leuke muziek
maken het doel van onze vereniging, maar het moet ook een leuke hobby blijven. Daarom
hebben we respect voor elk speelniveau dat iemand heeft. Je zult verrast zijn hoeveel
mogelijkheden er zijn om toch mee te kunnen spelen in ons orkest. En uiteraard als je
vroeger ooit een instrument hebt gespeeld heb je een voorsprong. Bovendien zijn er van
allerlei mogelijkheden om via een aantal extra lessen je niveau bij te spijkeren, maar niets is
verplicht. Kijk ook eens op www.fanfare-beatrix.nl voor extra informatie.
Muziekvereniging Beatrix Lettele-Okkenbroek, elke maandagavond repetitie in Café Spikker
van 19.30 tot 21.30.
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Dol-Fijne berichten.
Ook dit jaar zijn we op school weer begonnen met een Nieuwjaars”borrel” en
Kniepertjes. Dat was een gezellige start van het nieuwe jaar. Dat lijkt alweer
een hele tijd geleden en inmiddels zijn we weer met van alles bezig.
Op 1 februari hebben we een open dag gehouden voor de nieuwe ouders. Over deze
opkomst waren we zeer tevreden.
Vlak voor de voorjaarsvakantie hebben we de soundmixshow gehouden. Dit keer waren er
twee winnaressen. Een duo, bestaande uit Lianne en Iris, ging er dit keer met de eerste prijs
vandoor.
Op dit moment zijn de kinderen op school bezig met de “Ontdekweken”. In deze weken gaan
kinderen met hun eigen leervragen zelf op zoek naar de antwoorden op hun vragen. Ze leren
dus iets wat ze zelf willen weten. Wat ze te weten gekomen zijn mogen ze presenteren aan
andere kinderen, zodat ze van elkaar leren.
We zijn nu bezig met de laatste week waarin de presentaties plaatsvinden.
Daarnaast zijn de voorbereidingen voor Palmzondag in volle gang. Voor de dienst, op
zondag 1 april, worden de liedjes geoefend en voor de optocht worden de palmpasenstokken
versierd. Na de dienst zullen de kinderen eieren gaan zoeken. Dat wordt weer een gezellig
samenzijn.
Op 4 april zullen we weer een Paasontbijt op school houden. Later op die ochtend houden
we een sponsorloop die dit keer in het teken staat van Okkenbroek In Beweging. De
kinderen gaan weer hun best doen om voor het goede doel zoveel mogelijk rondjes te lopen
en dus geld te verdienen. De dag daarna 5 april, zijn de kinderen vrij en de leerkrachten
hebben dan een studiedag.
De opa`s en oma`s mogen op 25 en 27 april weer een kijkje komen nemen in de school.
Daarbij zullen zeker de verhalen van vroeger worden verteld .
Daarna beginnen we met de meivakantie. Die is dit keer van 30 april t/m 4 mei.
In juni gaan de kinderen op schoolreisje. Daar hebben ze nu al zin in. De laatste
schoolmaand zal in het teken van afscheid staan. Daarbij zal groep 8 een grote rol spelen.
We werken dan met alle kinderen uit de bovenbouw aan de eindmusical die we in het OC
zullen gaan opvoeren. En dan beginnen we alweer aan de zomervakantie
Met vriendelijke groet,
Het team van
CBS Dol-fijn Okkenbroek
Slotmanifestatie Okkenbroek in Beweging! in Ons Centrum
De aanleiding Okkenbroek in Beweging! op te richten mag triest en in Okkenbroek
ruimschoots bekend zijn. Echter de wijze waarop daarna de lotsverbondenheid met Joost
Lugtenberg en Mees Mulder door heel Okkenbroek tot uitdrukking is gebracht is
hartverwarmend. Vanaf de kerstmarkt in december heeft Okkenbroek bol gestaan van de
acties voor de twee goede doelen, de neurologieafdeling van het Beatrix Kinderziekenhuis in
Groningen en Team OIGO 2012 dat deelneemt aan Alpe d'HuZes, die Okkenbroek in
Beweging! steunt.
Klapstuk van de actie is de slotmanifestatie in Ons Centrum op 14 april met als zowel
figuurlijk als symbolisch hoogtepunt het virtuele fietsen. Vanaf 08:00 uur vormen zes virtuele
fietssysstemen het sportieve decor waarin deelnemers zich gesponsord voor minimaal
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€ 50,00 kunnen meten met Alpe d’Hues. Van de 48 startplekken zijn er nog 8 beschikbaar.
Wie liever buiten wil fietsen kan zich aanmelden voor een fietsclinic. Start om 10:00 of 14:00
uur. Verder zijn er die dag allerlei nevenactiviteiten zoals Run4Bikkels (hardlopen van Zwolle
naar Okkenbroek). Activiteiten voor de kinderen, fietsen tegen de klok, doelschieten. Ook
kunt u tussen 17:00 en 20:00 uur een pastamaaltijd, verzorgd door de kookgroep ‘Samen
Eten’, gebruiken. U kunt aan tafel om 17:00, 18:00 of 19:00 uur. Vanaf 21:00 uur kan
iedereen los bij de muziek van de POWERBAND. De entree is, ook voor het optreden van de
POWERBAND, gratis.
Een vrije gift wordt zeer op prijs gesteld. Opgave voor de pastamaaltijd (tot 10 april) of
deelname aan de virtuele klim of de fietsclinic kan via een bericht aan
stam@okkenbroekinbeweging.nl
Tot 14 april is er ook nog een aantal andere activiteiten waarvan de opbrengst volledig aan
de goede doelen die Okkenbroek in Beweging! steunt ten goede komen. De schooljeugd van
de Dol-Fijn houdt een sponsorloop. U kunt uw auto laten wassen. Bij kapsalon Annemarie is
uw haar geld waard. Volgt u een kookworkshop bij kookstudio Boschloo in Diepenveen dan
draagt u al kokend en smullen bij aan Okkenbroek in Beweging!
Voor meer informatie en de actuele stand van de donatiethermometer kijk op:
www.okkenbroekinbeweging.nl
De Zonnebloem
In 2011 hebben wij van Gerda Klein Lebbink en Bé Jonker als vrijwilligers van de
Zonnebloem afscheid moeten nemen. Hierbij willen wij hen nogmaals hartelijk bedanken
voor hun inzet in de afgelopen jaren.
Inmiddels hebben wij drie nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen: Wilhelmien Nijland,
Richard Haverkamp en Dine Flierman.
Agenda
7 mei:
29 mei t/m 8 juni
19 juni
17 augustus:
9 september:
26 september:

Bezoek tuincentrum, vertrek 9.00 uur, kosten: €2,50, opgave voor 28 april
huis aan huis verkoop van Zonnebloemloten in Okkenbroek en Lettele.
Bezoek aan de Floriade, vertrek 8 uur, terug: 18.30 uur, kosten:
€ 25.00, opgave voor 1 juni.
Bezoek aan Fuchsiaboerderij “Erve Knopert” in Stokkum, kosten: €2,50,
bij slecht weer een alternatief programma, opgave voor 8 augustus.
Nationale Ziekendag
Winkelen in Raalte: vertrek 9.00uur: opgave voor 8 augustus, kosten €2.50

Opgave
Opgave voor bovengenoemde activiteiten kan bij Gerda Oosterhuis (0570-551425), Gerrit
Haverslag (0572-321331) of Agnes Spikker (0570-551583).
Reisje
Voor dinsdag 8 mei hebben we als kerk weer een reisje georganiseerd. Deze keer is er een
grote bus besteld, dit kan doordat we van de activiteitencommissie (gemeente) een bijdrage
krijgen.
We gaan naar de Betuwe en wel naar het plaatsje Beest waar onze oud predikant Jitse
Scheffer nu staat Daar bekijken we de kerk en krijgen koffie en thee bij het door ons zelf
meegebrachte lunchpakket.
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Na de lunch rijden via een mooie route langs hopelijk nog bloeiende fruitbomen naar
Appeltern. Hier bezoeken we museum stoomgemaal “De Tuut”
De kookgroep uit Okkenbroek wil voor ons koken, dat betekent dat als we weer in
Okkenbroek zijn, er nog een lekker diner voor ons klaar staat.
We vertrekken om 9 uur bij “Ons Centrum”en denken er om 17.30 uur terug te zijn.
De kosten zijn slechts € 40.- p.p. ( dankzij de activiteitencommissie)
Mensen van buiten onze kerkelijke gemeenschap zijn van harte welkom.
Opgeven kan tot dinsdag 1 mei op de lijst die achter in de kerk komt te hangen of bij:
Marian Jansen email marianhbj.jansen@gmail.com Telf. 0570-551675
Mientje Bosman email mientjebosman@hetnet.nl Telf. 0570-551208
Sportvereniging V en L,
Zin in een avondje sporten, komt u dan gerust eens een keertje langs in de sporthal van ons
Centrum.
Op maandagavond
Op maandagmiddag
Op dinsdagavond
Op woensdagavond
Op donderdagavond

spinning en volleybal
gymnastiek voor de kinderen
badminton
aerobics of bodypump en spinning
volleybal en zaalvoetbal

Op 14 april zal de jaarlijkse Jan Bakkerochtend plaatsvinden. De kinderen die lid zijn van de
gymnastiek zijn al een tijdje aan het oefenen om op deze ochtend te laten zien wat ze
allemaal geleerd hebben. U bent van harte welkom om 10 uur.
Op het jaarlijkse dorpsfeest zullen wij weer aanwezig zijn met een spel. Wij rekenen op uw
deelname. Voor tijden en prijzen verwijzen we u door naar de website
www.okkenbroek.net/venl of een e-mail naar vl-okkenbroek@live.nl
Karin ten Have, secretariaat V en L.
Klinkenweg 1, 7435 PD Okkenbroek 0570-551768
Hallo dames uit Okkenbroek e.o.,
De twee eerste avonden van de damessoos zijn inmiddels weer geweest.
Het programma voor de komende tijd ziet er als volgt uit.
11 mei
13 juli
14 september
2 november

in het gaatje
stappen en happen
vrouwenzaken
trappen

Lijkt het u leuk om lid te worden van de damessoos, meld u dan aan bij één van de
bestuursleden.
Nicol Jeurlink, Jennie Sepers, Thea Meijerink of Karin ten Have
In gesprek op een zondagavond in Okkenbroek
Op zondag 20 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 'Over liefde en Liefde'. Om het
gesprek op weg te helpen gaan er afbeeldingen met een link met het thema mee. Van het
thema mag naar hartenlust worden afgeweken.
Ook wie minder goed ter been is, is van harte welkom. Voor hen is er een plekje in of vlakbij

Okkenbroeker Koerier, April 2012

Pagina 6-11

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!
Kunstfietsroute Kunst van Hier tot Ginder 2012
Uitnodiging tot deelname aan workshop
Laat u inspireren door de omgeving en maak een kunstwerk op locatie, een erf in de buurt
van Lettele!
Stap over uw grenzen, haal meer uit uw talent, ga vol energie aan de slag, en geloof dat
alles mogelijk is.
Fietst u regelmatig mee met de kunstfietsroute en denkt u dan: ‘dat zou ik ook wel willen, een
kunstwerk maken geïnspireerd op de plek en door de locatie’?
Dit is uw kans!
Als amateur kunstenaar vol energie en ideeën kunt u een workshop op locatie volgen in een
atelier dat ter plekke wordt ingericht. Dit alles onder de bezielende leiding van beeldend
kunstenaar Aukje Grouwstra. De workshop richt zich op gepassioneerde amateurschilders, beeldhouwers, -tekenaars en - fotografen die graag eens iets anders willen doen, met een
heel ander materiaal willen werken én niet bang zijn voor een echte creatieve uitdaging
Wij nodigen u graag uit om hieraan mee te doen!
Wat gaat u doen
U gaat ruimtelijk werken op locatie. U laat zich inspireren door de omgeving. De eerste
bijeenkomst op 18 april van 19.30- 21.30 uur is bij Aukje (baufrau) in haar atelier in Deventer.
De kunstenaar werkt zelf met verschillende materialen en u kunt daar al rustig rondkijken
naar het materiaal dat daar voorhanden is en waar u mee aan de slag zou willen.
Gezamenlijk richt u dan een atelier op locatie in; atelier Oostermaat.
Atelier Oostermaat is vervolgens in principe iedere dag van 9 uur ‘s ochtends tot 22 uur
’s avonds door u en de andere amateurkunstenaars te gebruiken. U kunt dus uw eigen tijd
indelen. Op vrijdagen zal er in ieder geval altijd iemand van de organisatie zijn. Aukje’s
aanwezigheid is voor een belangrijk deel afhankelijk van wanneer het nodig is, wanneer de
voortgang stokt en/of wanneer er een nieuwe impuls nodig is. Flexibel dus, maar wel zoveel
mogelijk geconcentreerd op woensdagavonden en zaterdagmiddagen.
Voor deze bijzondere workshop in het kader van ‘Kunst Van hier tot Ginder’ betaalt u slechts
een geringe tegemoetkoming in de kosten voor koffie, thee, materiaal etc., namelijk: € 45,voor de hele reeks.
De kunstwerken worden geëxposeerd 8, 9 en 10 juni op locatie tijdens de kunstfietsroute. Op
10 juni om 16.00 uur wordt er ook nog eens een publieksprijs á EUR 250 euro uitgereikt. U
kunt zich tot 1 april aanmelden bij Hiltina Groot, hiltinagroot@hotmail.com, 0570 - 550400.
U ontvangt dan vóór 5 april bericht of u kunt deelnemen. Ook wanneer u vragen hebt, kunt u
contact opnemen.
Met vriendelijke groet, Hiltina Groot en Harry Soeteman
Voor meer informatie over de jaarlijkse kunstfietsroute rondom Okkenbroek:
www.kunstvanhiertotginder.nl en Aukje Grouwstra: www.baufrau.nl

Tevens zijn we op zoek naar vrijwilligers die ons in het weekend van 9 en 10
juni zouden willen helpen. Voelt u zich hiervoor geroepen, dan kunt u zich
aanmelden: kunstvanhiertotginder@gmail.com
Okkenbroeker Koerier, April 2012
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Toneel verlichting
Begin vorig jaar heeft het dorpshuis met succes een aanvraag gedaan bij het Prins Bernhard
Cultuurfonds (http://www.cultuurfonds.nl) voor de aanschaf van nieuwe verlichting op het
toneel in het dorpshuis. De verlichting was aan vervanging toe en de oude was ook al
weggehaald bij de opknapbeurt van de grote zaal. Tevens is er ook een aanvraag gedaan bij
de Wijkaanpak (http://www.deventerbuiten.nl) voor het resterende bedrag van de investering.
Zowel van het Prins Bernhard Cultuurfonds als van de Wijkaanpak is een bedrag van
€2.000,- ontvangen. De verlichting is geschikt om te gebruiken op het toneel van het
dorpshuis, maar wordt ook gebruikt bij de jaarlijkse revue tijdens het dorpsfeest. Onlangs bij
de toneeluitvoering van de VOP is de verlichting voor het eerst gebruikt.
Dank aan Herman Fieselier en Bertus Oosterveld die geholpen hebben met de installatie in
het dorpshuis. Geeft het wel even aan bij één van deze persoon als je de verlichting wilt
gebruiken, deze dient namelijk van te voren klaar gezet te worden.
Roy Klein Koerkamp
namens dorpshuis Ons Centrum
Dit jaar voor de tiende keer Folklore op 22 juni 2012.
In samenwerking met de ACO, De gemeente Deventer, Basisschool Dol-Fijn , Plaatselijk
Belang Okkenbroek en het Salland Festival te Raalte organiseert de DSPC een folklore
festival in Okkenbroek.
Dit jaar is er voor gekozen om het op vrijdagavond te laten plaatsvinden om 18.30 uur op het
dorpsspeelplein.
Een folklore groep uit Duitsland zal een kleine week te gast zijn in ons dorp.
In overleg met Ons Centrum en Terras á la Monique is het mogelijk om deze groep van
slaapruimte en maaltijden te voorzien.
Ook hebben we horecagelegenheden uit onze buurtdorpen bereid gevonden, om te koken
voor onze gasten. Naast de dansgroep uit Duitsland,kunnen we die avond een folklore groep
uit Sri Lanka of Brazilië zien optreden.
Wethouder Marco Swart zal het festival openen.
Ook hebben we de school gevraagd om met de leerlingen de dans “Twee emmertjes water
halen, twee emmertjes pompen “van te voren te oefenen, zodat wij ook iets van onze
danscultuur kunnen tonen.
Het belooft een fantastisch evenement te worden!!!!!
Namens de DSPC,
Jannie Groeneveld. (tel: 0570-550481)
Oproep: Van woensdagavond 20 juni tot dinsdag 26 juni overnacht de groep in het OC.
Graag bieden wij een goede slaapplaats aan. We hebben 20 matrassen nodig.
Kunt u ons helpen, dan hebben we alles rond.

Het feestweekend is dit jaar op 6, 7 en 8 juli.
De voorbereidingen voor het feest zijn in volle gang en we hopen dat
we weer een mooi programma voor u kunnen samenstellen. Dit jaar
zullen we voor het eerst de vrijdagmiddag toevoegen aan het programma en wel met een
speciale invulling voor de 55+ers onder ons! Meer informatie hierover, krijgt u ter zijner tijd.
Natuurlijk kan het feest niet bestaan zonder de inzet van vele vrijwilligers. Graag doen we
weer een beroep op u allen. We hebben gelukkig veel vaste vrijwilligers die ons iedere jaar
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weer helpen. Maar is uw naam nog niet bij ons bekend en het lijkt u leuk om ons te helpen,
dan horen wij dat graag! Opgeven kan bij Jolanda Hoornenborg: joho04@hetnet.nl
Fietstocht Okkenbroek
Op zondag 2 sept. 2012 is er weer de jaarlijkse fietstocht .
Er worden twee routes uitgezet van ±12 km en ± 40 km .
Inschrijfgeld bedraagt € 4- en kinderen tot 12 jr. onder begeleiding gratis.
Startplaats is bij Ons Centrum.
Koffie drinken we weer ergens op een locatie. Laat u verrassen in onze mooie omgeving.
Fietsen met trapondersteuning zijn ook weer van harte welkom .
De organisatie.
Nieuws uit OC
In één van mijn advertenties heeft in de afgelopen periode een keer gestaan :
OC, waar het bruist van activiteiten.
Als we dan ook terug kijken, kunnen we ook niet anders dan constateren, dat die opmerking
terecht is.
En dan ook totaal verschillende activiteiten zoals o.a. de tapaz-maaltijd, de bruine
bonensoepwedstrijd, de V.O.P. voorstelling en natuurlijk niet op de laatste plaats het koffieconcert van Boh Foi Toch.
We hopen op deze voet door te gaan en de volgende activiteiten staan nu in de planning:
*zaterdag 14 april : Okkenbroek in Beweging ( elders in de Koerier meer informatie hierover),
*donderdagavond 19 april:, 20.00 uur: de informatieavond over de straatkinderen in
Umthombo( Zuid Afrika) door Henny Joosten, een week voordat zij daar weer naar toe gaat
om vrijwilligerswerk te verrichten.
*30 april : Koninginnedag. Vorig jaar hebben de Holter Korhanen hun zangkunsten laten
horen en dit was zo’n succes dat we ze dit jaar weer gevraagd hebben. OC zal die dag om
11.00 uur open gaan en we gaan er weer vanuit de het mooi weer is. De kinderen
mogen/kunnen op kleedjes op de grond hun eigen spulletjes gaan verkopen en er staat een
springkussen. De Holter Korhanen zullen zingen vanaf 13.00 tot 13.30 uur en van 14.00 tot
14.30 uur. Ook voor de inwendige mens wordt er gezorgd……o.a. vlees van de barbecue
Wat we na april regelen, staat nog niet geheel vast, maar dat kunt u altijd lezen op de site:
www.onscentrum-okkenbroek.nl
Wat wel al vast staat in juni: Van 20 t/m 26 juni zal OC o.a. dienst doen als slaapmogelijkheid
voor een volksdansgroep uit Duitsland. Zij treden op in de regio en op vrijdagvond 22 juni zal
dit plaatsvinden in OC, samen met een volksdansgroep uit Sri Lanka of Brazilië.
En zoals elke keer weer vermeld: wilt u thuis een mail krijgen waarin u herinnerd wordt aan
een activiteit of aan een ander dorpsgebeuren……, geef dit dan even door aan mij of mail
het door: gertdejong@home.nl

Seniorensoos Okkenbroek en Omstreken.
Het herfst- en winterseizoen zit er al bijna weer op. We hebben al flink kunnen genieten van
het mooie weer. De laatste seniorenmiddag is 18 april. Deze middag kunt U zich ook nog
opgeven voor het reisje van 6 juni. Wie nog graag mee wil het kan nog! We vertrekken om
13.00 uur en zijn rond 19.00 a. 19.30 uur weer thuis. Graag om 12.45 uur aanwezig bij Ons
Centrum.
Graag tot ziens op 18 april.
Het bestuur.
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Info-avond Smalbraak Notarissen
Op donderdag 10 mei 2012 om 20:00 zal er in Ons Centrum een info-avond
zijn die verzorgd wordt door Smalbraak Notarissen. Siebe Kuipers is
notaris bij Smalbraak en verzorgt dan een lezing over diverse, actuele
onderwerpen uit notariële hoek. Kuipers heeft al eens eerder zo’n
info-avond in Ons Centrum verzorgd. Vanwege de positieve reacties op die
avond heeft het bestuur gedacht om dit weer te laten plaatsvinden.
De notaris zal verschillende onderwerpen aansnijden die over privé
situaties gaan in alle leeftijdscategorieën, maar ook over verenigingen
en stichtingen. Denk dan aan bijvoorbeeld statuten, wat leg je daar in
vast, waar ben je aan gebonden. Ook de ANBI regeling is recentelijk
aantrekkelijker geworden. Wanneer een vereniging of stichting als een
ANBI is aangemerkt, dan kan er makkelijker door personen aan de
vereniging of stichting geschonken worden.
Stof genoeg voor een interessante avond, zou je zeggen. Toch stelt
Kuipers het op prijs dat hij zo actueel mogelijk op onderwerpen kan
ingaan. Wie dus vragen of opmerkingen heeft kan die alvast vooraf per
email bij Kuipers deponeren: kuipers@smalbraak.nl. Daarbij kan je
aangeven of je het – eventueel anoniem – tijdens die info-avond
behandeld wilt hebben of dat je een vertrouwelijk antwoord wilt hebben.
In het laatste geval wordt het onder het ambtsgeheim van de notaris
geschoven en komt gegarandeerd niemand het verder te weten. En omdat het
met de info-avond te maken heeft kosten de antwoorden niets!
Tevens wordt de koffie door het dorpshuis aangeboden, u bent van harte
welkom!
Dorpshuis Ons Centrum
Via de ACO (activiteitencommissie Okkenbroek) worden er dit jaar weer diverse activiteiten
georganiseerd komend jaar. Op dit moment is het volgende bekend:
Kerk: Op 8 mei is er weer het jaarlijkse uitje. Dit jaar is het mogelijk om gebruik te maken van
een bus. Het belooft een prachtige dag te worden. Een bloesemtocht over de Betuwe staat
gepland.
Ook zijn er plannen om in het najaar iets met de jongeren te organiseren. Wanneer deze
plannen zijn uitgewerkt, zullen deze in de koerier van september vermeld staan.
School: De folklore zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 22 juni om 18.30 uur op het
dorpsspeelplein te Okkenbroek. Er zullen die avond twee groepen naar Okkenbroek komen.
Een folklore groep uit Duitsland zal hier optreden en we kunnen buiten Europa een groep uit
Brazilië of uit Sri Lanka verwachten.
Bibliotheek: Er zijn plannen in ontwikkeling om in overleg met de school in de maand oktober
een bekende schrijver uit te nodigen. We zullen hier vast meer van horen.
Noaberhuus. Op zondag 1 april organiseert Monique Lensink een paasbrunch. Deze brunch
begint om 12.00 uur.
Mochten er meer activiteiten vanuit Ons Centrum, de Dol-Fijnschool, Bibliotheek, Kerk en
Noaberhuus gepland zijn, dan zal dit gepubliceerd worden!
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Kampioenschap mens erger je niet 2012.
Voor de vijfentwintigste keer is er in Okkenbroek gestreden om het kampioenschap
mens erger je niet.
Burgemeester Andries Heidema opende deze avond, gehouden in Ons Centrum.
Veertig deelnemers van klein tot groot hebben zich kostelijk vermaakt en geërgerd.
Aan het eind van de avond mocht Dirkje Haverslag zich kampioen noemen na een
spannende strijd gespeeld op het grote finale bord.
Het is de bedoeling om in 2013 niet alleen op lokaalniveau dit spel te spelen, maar ook mee
te doen met de landelijke kampioenschappen.
Met elkaar kunnen we terugblikken op een gezellige avond.
Wij hopen u allen een volgend jaar opnieuw te mogen verwelkomen bij dit echt Nederlandse
bordspel.
Jannie Groeneveld

Herman Bouwhuis

Willy Bieleman

De Okkenbroeker Koerier wordt uitgegeven door Dorpshuis “Ons Centrum”
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