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Van de voorzitter

Beste inwoners,
Inmiddels is het alweer een week geleden dat we de jaarwisseling van 2010 naar 2011
hebben gevierd. Gezellig thuis ,of misschien heeft u wel even gekeken naar het mooie
vuurwerk achter ons Centrum en nadien nog een nieuwjaarsborrel met elkaar gedronken aan
de bar. Bij deze wil ik u allen namens het stichtingbestuur het beste toewensen voor 2011.
Terugkijkend op 2010, is wat betreft ons Centrum , de overname van het bargedeelte door
Gert de Jong de grootste verandering geweest.
Het bestuur van ons Centrum en stichting Kulturhus zijn al enige tijd bezig met een fusie op
bestuurlijk niveau.
De stichting Kulturhus en ons Centrum hebben hetzelfde belang. Namelijk het behouden van
en het zo mogelijk verbeteren van de leefbaarheid van ons dorp. De laatste jaren werd het
steeds moeilijker om enthousiaste mensen te vinden voor een bestuursfunctie. Het is de
bedoeling om met één bestuur door te gaan in plaats van twéé.
De jaarvergadering die normaal gesproken altijd in maart plaats vindt is nu vervroegd naar
1 februari 2011. De vertegenwoordigers van de verenigingen hebben inmiddels een
uitnodiging hiervoor ontvangen. Het is een openbare vergadering, dus bij deze wordt u van
harte uitgenodigd om u te laten informeren over de fusie.
Graag wil ik u allen een fijn en gezellig verenigingsjaar toe te wensen.
Namens het stichtingbestuur,
Frans ten Have, voorzitter.
Plaatselijk belang
Namens Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving ook voor iedereen de beste wensen
voor 2011! Afgelopen jaar hadden we 2 vacante plaatsen in ons bestuur maar deze lijken
vanaf 2011 weer gevuld te worden. We zijn erg blij met de inzet van iedereen in Okkenbroek
en dat er mensen zijn die zich vanuit Plaatselijk Belang willen inzetten.
De jaarvergadering zal gehouden gaan worden op maandag 21 maart 2011, alle leden
zullen hier ter zijner tijd een uitnodiging voor ontvangen. Bent u nog geen lid maar wilt u dit
wel graag worden dan kan dit deze avond.
Hartelijke groet, het bestuur van Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving
Bestuursleden (in alfabetische volgorde)
Herman Diekman (voorzitter)
Oosterhuisweg 1
7435 PG OKKENBROEK tel. 0570 - 551844

Niek Oosterhuis (penningmeester)
Aurelia 4
7451 WV HOLTEN tel. 0548 - 850881

Jannie Groeneveld
’t Hoge veld 1
7435 PS OKKENBROEK, tel. 0570 - 550481

Ewout Kleiboer
IJssel de Schepperstraat 3
7435 PR OKKENBROEK, tel. 0570 866790

Erwin van Schooten
Klinkenweg 9
7435 PD OKKENBROEK, tel. 0570 - 550300

Agnes Westerhoek (secretaris)
IJssel de Schepperstraat 1
7435 PR OKKENBROEK, tel. 0570 545196
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Jeroen Koldewijn
IJssel de Schepperstraat 7
7435 PR OKKENBROEK, tel. 0570 – 551075
Start project “Thuistechnologie toegankelijk in Okkenbroek”
In opdracht van de provincie Overijssel, Woningstichting De Marken en de gemeente
Deventer is in het najaar van 2010 het project “thuistechnologie toegankelijk in Okkenbroek”
gestart. Okkenbroek is één van dorpen in Overijssel waar het project van start is gegaan.
Broekland, Sint Jansklooster en Lonneker doen ook mee aan het project.
Wat is thuistechnologie?
Techniek is niet alleen handig of leuk, het betekent in veel gevallen ook dat mensen meer
vrijheid hebben of zelfstandig(er) kunnen blijven wonen. Iedereen kent wel de
afstandsbediening voor de televisie, stereo, gordijnen of zonnewering en de thermostaat van
de verwarming die werkt op een tijdklok. Maar er is veel meer mogelijk, zoals een (stil) alarm
voor partners van dementerende mensen die steeds de deur uit gaan, een deurbel die
lichtsignalen geeft zodat een slechthorende ook de deurbel kan ‘horen’ of een babyfoon die
een bereik heeft van drie kilometer. Bij thuistechnologie (ook wel domotica genoemd) gaat
het om allerlei elektronische toepassingen in de woning en de woonomgeving, die op elkaar
aangesloten kunnen worden. Thuistechnologie kan nut hebben bij het ondersteunen van
contact, veiligheid, comfort en zorg. Belangrijk is dat er een oplossing wordt geboden die bij
u(w vraag) past.
Het project in Okkenbroek
Het doel van het project is om de mogelijkheden die thuistechnologie biedt voor de inwoners
van Okkenbroek toegankelijk te maken. Dit houdt in dat de juiste techniek te verkrijgen moet
zijn, dat het betaalbaar moet zijn en dat – als dit nodig is - hulp en advies beschikbaar zijn.
Het is dus niet zo dat er met dit project geïnvesteerd wordt in het ‘weggeven’ van techniek.
Het doel is dat er ondersteuning wordt geregeld waar mensen vanuit Okkenbroek (voor
langere tijd) gebruik van kunnen maken.
Samen met een aantal inwoners en mensen die betrokken zijn bij het dorp is er een
werkgroep gestart die op een rij zet welke technische toepassingen handig lijken en wat
we in Okkenbroek moeten doen om te bereiken dat je deze technologie kunt gebruiken. Op
grond hiervan kan er in 2011 actie worden ondernomen om thuistechnologie daadwerkelijk
toegankelijk te maken voor de inwoners van Okkenbroek.
Als u meer informatie wilt over het project of als u vragen en/of opmerkingen hebt, kunt u
contact opnemen met Anita Lahuis of Annegreet Blokland van Usus, die dit project heeft
ontwikkeld en ondersteunt. Usus is te bereiken via telefoonnummer 088 - 23 58 787. U kunt
ook een e-mail sturen aan ablokland@usus.nl.
Kerkactiviteiten
Het eerste kwartaal van het nieuwe jaar starten we met oliebollen na de eredienst van 2
januari. Iedereen is van harte welkom. Van 16-23 januari is er de bidweek voor de eenheid
van Christenen samen met de kerk in Bathmen en de kerk in Lettele. Op 28 januari is voor
groep 7 en 8 van de basisschool en op 4 februari voor de jongeren van 12 t/m 16 jaar weer
Sirkelslag. Dit is een landelijke wedstrijd waarbij er opdrachten worden uitgevoerd en punten
verdiend voor de eigen groep. Vanuit Okkenbroek doen we hier al weer een aantal jaren aan
mee en het schijnt voor de jongeren erg leuk en gezellig te zijn. Dus kom ook als je zin hebt!
Zondagavond 6 februari is er een Taizé-viering in de kerk om 19:00uur. De eredienst op 20
februari is voor jong en oud m.m.v. een kinderkoor. Tenslotte is er op 15 maart een
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gemeenteavond in Ons Centrum om 20:00uur
J.P.Koldewijn, scriba PG.
Taizéviering op 6 februari, oefenen op 3 februari
Op 6 februari om 19.00 uur is er een Taizé-viering in de kerk te Okkenbroek. We zingen met
elkaar liederen in de stijl van de oecumenische kloostergemeenschap in Taizé, we lezen een
aantal gedeelten uit de Bijbel en er is veel ruimte voor (meditatieve) stilte.
In de viering zitten we voorin de kerk rond Paaskaars en de avondmaalstafel. Ap Addink zal
ons op de piano begeleiden. Na afloop is er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken.
De liederen uit Taizé zijn meestal niet erg moeilijk, maar voor veel mensen (nog) wel
onbekend. Daarom willen we de liederen op donderdag 3 februari om 20.00 uur een paar
keer oefenen met de mensen die dat leuk vinden. Zij kunnen dan de samenzang in de
viering ondersteunen. Zo wordt het zingen op zondagavond wat makkelijker en kunnen we
ook soms een nieuw lied toevoegen. Iedereen die het leuk vindt om mee te doen bij het
oefenen is van harte welkom, ook als u niet zo bekend bent met Taizé.
Tot ziens op 3 febr. om 20.00 uur en/of 6 februari om 19.00 uur.
Dominee Hanja van Essen
Snertactie
Zaterdag 8 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 € 2,90.
Muzikaal talent in Lettele-Okkenbroek
Een heel gevarieerde muzikale avond bood muziekvereniging Beatrix Lettele-Okkenbroek op
6 november in de De Spil. Onder de titel ‘Bloasmuziek’, bracht de fanfare haar muzikale
repertoire met veel verve ten gehore, van klassiek tot modern: nummers van Bob Dylan en
Phil Collins waren door Bert Sleumer, de dirigent van de fanfare, zelf gearrangeerd.
Bovendien kregen verschillende andere artiesten de kans hun kunnen te laten horen én zien.
De meiden van het majorettepeloton Lettele lieten hun benen, armen en stokken weer
uitbundig zwieren, onder begeleiding van Ingrid Spitsbaard. Frank van Swigchem en Michiel
Nijs maakten hun knetterende en opzwepende percussie-debuut als duo onder de naam
Drumbattery. En Nanne Dorren zong overtuigend en loepzuiver het nummer ‘Bloasmuziek’
van Gé Reinders, onder begeleiding van de jonge Okkenbroekse pianiste Marthe Varenhorst
en uiteraard de voltallige fanfare.
Eén van de toehoorders in de tot concertzaal omgebouwde gymzaal van De Spil was
wethouder Margriet de Jager. Die kwam niet alleen om te luisteren, maar ook om wat te
doen: drie muzikanten kregen van haar een zilveren insigne opgespeld omdat ze een kwart
eeuw lid zijn van fanfare Beatrix: Ria Schoolen Bolle die vijfentwintig jaar de bugel bespeelt;
Gerrie Meijer op de hoorn en bovendien lid van de muziekcommissie (die de nieuwe stukken
uitzoekt) en tenslotte Trees Brinkman. Die speelt ook bugel en weet als penningmeester in
het bestuur de muziekvereniging financieel gezond te houden. Voor de wethouder was dat
aanleiding te beloven dat er niet bezuinigd zal worden op de gemeentelijke subsidie aan
fanfare Beatrix.
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Wie er wel eens over denkt om zelf muziek te maken, werd ten slotte door voorzitter Gerard
Verwoolde van harte uitgenodigd eens langs te komen op de repititie-avonden op
maandagen, 19.30 in Cafe Spikker.
Voor meer informatie: www.fanfare-beatrix.nl, info@fanfare-beatrix.nl
Ophalen oud papier in de dorpskernen Lettele en Okkenbroek zaterdag 8 januari.
Op zaterdag 8 januari 2011 halen leden van muziek vereniging Beatrix oud papier op in de
dorps kernen van Lettele en Okkenbroek. (De eerste zaterdag van de maand, 1 januari
‘s morgens 09.00 uur, leek ons niet echt geschikt.) Het papier kan vanaf 08.00 uur in handzame
pakken aan de openbare weg worden gezet. (svp niet in plastic zakken)
Ook kunt u voor 11.00 uur zelf het papier naar de containers bij de Holvo brengen.
De opbrengst van het papier en oud ijzer komt ten goede aan de muziek vereniging. Zij
kunnen met de opbrengst bijvoorbeeld weer nieuwe muziek partituren of muziek
instrumenten kopen. Bewaart u mede daarom uw papier en oud ijzer tot de inleverdatum.
Data tot de zomer:
Zaterdag 5 maart oud papier
Zaterdag 7 mei
oud papier en ijzer
Zaterdag 25 juni
oud papier (i.p.v. 2 juli i.v.m. de kermis in Okkenbroek)
En we willen van de gelegenheid gebruik maken iedereen een muzikaal 2011 toe te wensen.
Het bestuur dankt u vriendelijk voor uw medewerking.
Vrouwen van nu
Wij open het Nieuwjaar op 5 januari met de komst van Mientje Stromink, ze leest verhalen
voor in het dialect.
Op 2 februari komt mevr Lamberthe de Jong uit Diepenveen, om de geschiedenis van
Okkenbroek aan ons te vertellen.
Op woensdag 9 maart komt er een mevrouw, van de Wereldwinkel uit Bathmen, vertellen
wat zij zoal doen.
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
Damessoos Okkenbroek
De Damessoos Okkenbroek heeft ook dit jaar weer een afwisselend programma.
We komen 1x in de 2 maanden bij elkaar op de vrijdagavond.
In onze jaarplanning is rekening gehouden met de feestdagen, Okkenbroeksfeest en
vakanties.
Momenteel telt de damessoos 49 leden en natuurlijk kunnen er altijd nog leden bij.
Het programma voor 2011:
7 januari
4 maart
13 mei
8 juli
2 september
4 november

Mode
Magie
Tante Annie
Ik hou van Holland
Glitter & Glamour
Platvoet

Noteer deze data alvast in uw agenda!!!!
De contributie bedraagt € 20,- graag betalen op 7 januari 2011.
Wie informatie wil inwinnen kan contact opnemen met één van de bestuursleden:
Linda Schreijer
0570-551021
Karin ten Have
0570 – 551768
Jolanda Brinks
0572-320849
Nicol Jeurlink
0572 – 321012
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Kerkactiviteiten
Het eerste kwartaal van het nieuwe jaar starten we met oliebollen na de eredienst van 2
januari. Iedereen is van harte welkom. Van 16-23 januari is er de bidweek voor de eenheid
van Christenen samen met de kerk in Bathmen en de kerk in Lettele. Op 28 januari is voor
groep 7 en 8 van de basisschool en op 4 februari voor de jongeren van 12 t/m 16 jaar weer
Sirkelslag. Dit is een landelijke wedstrijd waarbij er opdrachten worden uitgevoerd en punten
verdiend voor de eigen groep. Vanuit Okkenbroek doen we hier al weer een aantal jaren aan
mee en het schijnt voor de jongeren erg leuk en gezellig te zijn. Dus kom ook als je zin hebt!
Zondagavond 6 februari is er een Taizé-viering in de kerk om 19:00uur. De eredienst op 20
februari is voor jong en oud m.m.v. een kinderkoor. Tenslotte is er op 15 maart een
gemeenteavond in Ons Centrum om 20:00uur
J.P.Koldewijn, scriba PG.
Sirkelslag 2011
Hét interactieve, hypercreatieve en uitdagende themaspel van het jaar staat weer voor de
deur. We gaan voor het derde jaar deelnemen. En daar zijn we jullie voor nodig dus zet de
datum vast in je agenda dan mis je het niet!
Wat is Sirkelslag?
Sirkelslag is een spel wat we spelen met kinderen die mee willen doen en zich opgeven
vanuit de kerk. Het spel vindt tegelijkertijd in heel Nederland plaats.
Het draait om een thema en bestaat uit een aantal afzonderlijke spelopdrachten. Voer deze
snel, goed en eerlijk uit, want: hoe meer punten je verdient en hoe sneller je klaar bent des te
meer kans je maakt op de grote SIRKELSLAGTROFFEE
Wanneer en Waar
28 januari 2011
19:00 uur in de kerk van Okkenbroek
Sirkelslag Kids voor kinderen in de leeftijd van groep 7 en 8 van de basisschool
4 februari 2011
19:00 uur in de kerk van Okkenbroek
Sirkelslag Young voor kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar.
Dus bedenk je niet langer en doe mee aan dit leuke spel waarmee we Okkenbroek op de
kaart kunnen zetten. Vraag je vrienden om mee te doen.
Voor deze activiteiten aanmelden bij: Thea Meijerink 0572-382898
theameijerink@hetnet.nl
Bazaar.
Namens de bazaar groep willen we iedereen nog een heel mooi en gezond 2011 wensen.
De bazaar (2 nov. 2010) is door de vele sponsoren, vrijwilligers en natuurlijk de mensen die
de bazaar bezocht hebben weer een groot succes geworden.
Er werd als vanouds geweldig geboden op het kopje koffie nl. €205.00, en de kan bier bijna
hetzelfde bedrag. De plankjes voor het rad van avontuur werden grif verkocht, ook liet men
zich de appeltaart, oliebollen, kniepertjes en slaatjes goed smaken.
De netto opbrengst was dan ook €1590.00.
De kerk heeft daarvan €850.00 gekregen en de Guppies 200.00 euro en de feestcommissie
waren de gelukkigen die dit jaar 500.00 Euro kregen.
We willen langs deze weg een ieder bedanken voor zijn of haar bijdrage in welke vorm dan
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ook.
De bazaarcommissie.

Opbrengst nationale oogcollecte
Vele collectanten trotseerden in de week van 28 november de sneeuw en kou toen zij op pad
gingen voor de Nationale Oogcollecte. Gelukkig deden zij dat niet voor niets, In Lettele,
Oude Molen en Okkenbroek haalden de collectanten in totaal €880,45 op. De opbrengst van
de Nationale Oogcollecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek naar
oogaandoeningen en de maatschappelijke gevolgen van blind- en slechtziendheid. De
Nationale Oogcollecte is een initiatief van Vereniging Bartiméus Sonneheerdt en Stichting
Oogfonds Nederland.
Heb u de collectant gemist? U kunt alsnog blinden, slechtzienden en mensen met een
oogaandoening helpen via bankrekeningnummer 37.83.43.386 t.n.v. de Nationale
Oogcollecte in Doorn. Bedankt !
Marian Jansen – Grootentraast.

Kerstmarkt
Op 10 december 2010 was er weer de jaarlijkse kerstmarkt in basisschool Dol-fijn en op het
schoolplein. De Kerstman was weer goed gemutst en er was weer van alles te doen. Het rad
van avontuur was weer erg in trek. Nieuw dit jaar was het aparte kinderrad met mooie prijzen
voor de kinderen. Ook hadden we dit jaar weer een hele mooie hoofdprijs. Maureen Schreijer
kon naar huis op een nieuwe fiets. De hoofdprijs was namelijk een damesfiets van Nijland
fietsen te Heeten, gesponsord door Plus Fahner! Echt fietsweer was het echter niet. Dat was
jammer, met name voor de kramen buiten met de kerstkransen e.d., de kraam met
erwtensoep, broodjes warme worst, glühwein etc. Maar de gezelligheid was er niet minder
om. Ook hebben we weer een hele mooie nettowinst kunnen realiseren, namelijk zo’n
€ 1.200,- Iedereen die een bijdrage heeft geleverd (wederom), in wat voor vorm dan ook:
heel hartelijk bedankt!
Dorpsspeelpleincommissie

Berichten van “de bar” van Ons Centrum
Ook in het nieuwe jaar zijn we weer veel van plan om te organiseren in Ons Centrum binnen,
maar ook buiten de reguliere tijden om.
Er zijn momenteel contacten met bands en eind januari / begin februari zal het eerste
optreden van 2011 weer in Ons Centrum plaats vinden.
Ook zit o.a. een jaren-90 avond in de planning, natuurlijk ook een Hollandse sound-mix
avond met daarin ook een optreden van de Ol’zaalse volkszanger Roelof, op zondag een
brunch enz. Wanneer er bij jullie ook andere leuke ideeën zijn..speel dat even door.
Er is ook al een suggestie gegeven om op de zondagmiddag disco’s te organiseren voor de
basisschooljeugd en ook voor de jeugd vanaf 14 jaar. Mocht daar echt interesse voor zijn,
laat het dan even weten.
Een nieuw groep, die de afgelopen maanden is gestart, is de pokergroep op maandagavond.
Dit is een besloten groep, bedoeld voor Ons Centrum-gebruikers, dus voor degene, die op
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Okkenbroek gericht zijn! Wil je daar meer over weten, neem dan contact op met Jos de
Jong; 0570-551566/0610010939
De vaste bargroepmedewerkers zijn Erna Lücke, Niecky van Welsum, Laleak van Welsum,
Jolanda Hoorneborg, Annebel Buisman, Bertha Lensink, Marijke Gibbon en deze groep is
uitgebreid met Lidy van de Vegt en Nadine Volkerink. Deze groep zal hoofdzakelijk in het
weekend staan en ik-zelf sta op zondag, op de doordeweekse avonden en natuurlijk bij
buitengewone activiteiten.
Bij deze “speciale” activiteiten wordt een herinnering via de mail rondgestuurd. Mochten jullie
deze niet ontvangen, maar toch willen krijgen, laat het mij dan even weten. En mocht het
andersom het geval zijn, dus wanneer je deze mail niet meer wil hebben, geeft dit dan ook
aan mij door.
Bij buitengewone activiteiten werken we met “nieuwe” munten, die altijd bij alle grootse
activiteiten te gebruiken in Ons Centrum, maar ook in “In de Gauwe Geit” in Nijverdal. Ook
kan je deze munten na afloop altijd weer in leveren voor cash-geld.
Als laatste: Net als voorheen is er de mogelijkheid om feestjes te laten verzorgen in Ons
Centrum en natuurlijk zijn alle nieuwtjes/foto’s zijn te zien te lezen
op: www.onscentrum-okkenbroek
Het Ons Centrum heeft inmiddels een rookruimte gecreëerd bij de ruimte van het
invalidentoilet. Zo hoeft u met kou en slecht weer niet meer buiten te staan om uw
rookbehoefte te bevredigen.
Gert de Jong
Hallo speelgrage Okkenbroekers
Dit jaar houden wij opnieuw ons jaarlijks mens-erger-je-niet toernooi.
Dit jaar wordt de wedstrijd gehouden op VRIJDAG 11 MAART 2011 in
Ons Centrum.
Aanvang 19.30 uur, kosten € 2,- per persoon. Opgeven kan bij Willy Bieleman, 0572321757 of Jannie Groeneveld, 0570-550481.
Dit gezellige toernooi mag u, jong of oud, beslist niet missen. De winnaar kan een mooie
beker tegemoet zien en u weet: Mens - erger - je – niet op deze avond.
MAKKELIJK ZAT
Makkelijk Zat is al 10 jaar de jeugdclub van Okkenbroek e.o.
Ben je tussen de 12 en 16 jaar en lijkt het je leuk om gezamenlijk activiteiten te ondernemen,
dan is Makkelijk Zat misschien iets voor jouw.
Eén keer per maand op zaterdagavond gaan we iets gezelligs, sportiefs of iets spannends
ondernemen.
Het programma voor de komende tijd
12 februari
greppeltocht
19 maart
sportieve avond in de sporthal van ons Centrum
9 april
afsluiting waarbij ook de huidige groep 8 welkom is.
De afgelopen 10 jaar waren Roy en Jacqueline de stuwende kracht achter makkelijk Zat.
Nogmaals hartelijk dank namens alle Okkenbroekse jeugd voor al jullie inzet.
Sinds september jl. is er een jongerenwerker van Raster betrokken bij de organisatie van de
activiteiten, te weten Chien Engel.
Lijkt het je leuk om lid te worden, dan kun je contact opnemen met Chien 06-30768583
of met Karin ten Have, contactpersoon Makkelijk Zat Okkenbroek .
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Groetjes van alle leden van Makkelijk Zat.

Kunst van hier tot ginder
De kunstfietsroute valt dit jaar op 10, 11 en 12 juni 2011.
We zijn al weer begonnen met de voorbereidingen voor de nieuwe route. Deze is al
grotendeels bekend.
Vrijwilligers die ons team willen helpen zijn van harte welkom.
Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij Ab Haverslag (tel: 551153)
Fietstocht
Zondag 4 sept. 2011 is er weer de jaarlijkse fietstocht .
Noteert u alvast deze datum. Nadere info komt in de volgende koerier.
De organisatie.
SPORTVERENIGING VLUG EN LENIG
Namens het bestuur van V en L wil ik u allen een gezond en sportief 2011 toewensen.
Sportvereniging V en L biedt u tal van mogelijkheden om sportief bezig te zijn.
Maandagmiddag
Maandagavond
Dinsdagavond
Woensdagavond
Donderdagavond

: gymnastiek voor de kinderen
: spinning en volleybal
: badminton
: aerobics en spinning
: volleybal en zaalvoetbal

Wij nodigen u van harte uit om kennis te komen maken met onze vereniging. De eerst twee
lessen zijn gratis alvorens u beslist om lid te worden.
Voor de exacte tijden en prijzen verwijzen wij u naar de website www.okkenbroek.net/venl
E-mail vl-okkenbroek@live.nl
U kunt natuurlijk ook voor informatie terecht bij één van de bestuursleden.
Namens het bestuur van V en L,
K. ten Have tel; 0570-551768

Zet het alvast in uw agenda:
1,2,3 juli
want voor u het weet, is het alweer geweest…. het Okkenbrooks feest….

De Zonnebloem
De vrijwilligers van de Zonnebloem wensen u allen een gelukkig en gezond 2011 toe.
Op zaterdag 22 januari vindt de nieuwjaarsbijeenkomst plaats in Deventer. De
“Berkelvrouwleu” uit Eibergen zullen optreden met zangmuziek en sketches in het
Achterhoeks dialect en met Hollandse meezingers. Aanvang: 14.00 uur. De kosten bedragen
€7.50 plus €2.50 reiskosten.
Op woensdag 20 april zal de jaarlijkse dagboottocht plaatsvinden. De kosten hiervoor
bedragen € 30.00 plus € 2.50 reiskosten. Opgave bij één van de vrijwilligers voor 30 maart.
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Bé Jonker
Annie van der tol
Gerrit Haverslag
Agnes Spikker

551541
551686
0572-321331
551583

Gerda Klein Lebbink
Gerda Oosterhuis
Jan Nijland

551264
551425
551548

UITSLAG NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2010
Datum trekking: 15 november 2010 Hier volgt de uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij 2010. De Nationale
Zonnebloemloterij 2010 is goedgekeurd door het Ministerie van Justitie
(5631620/09/DSP d.d. 7 december 2009) (onder voorbehoud van typefouten) Kansspelbelasting is voor rekening
van de Zonnebloem. Het recht op prijs vervalt een jaar na de trekking. Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u
het winnende lot volledig invult en stuurt naar Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg
PRIJSNR LOTNR PRIJSBEDRAG
1e prijs 0357730 € 15.000,00
2e prijs 0128351 € 10.000,00
3e prijs 0081376 € 10.000,00
4e prijs 0757350 € 5.000,00
5e prijs 1156943 € 5.000,00
6e prijs 0029223 € 5.000,00
PRIJSNR LOTNR PRIJSBEDRAG
14e prijs 0601228 € 1.000,00
15e prijs 0630730 € 1.000,00
16e prijs 0063846 € 450,00
17e prijs 0610756 € 450,00
18e prijs 0358376 € 450,00
19e prijs 0661504 € 450,00

7e prijs 0858942 € 2.500,00
8e prijs 1197183 € 2.500,00
9e prijs 0462639 € 2.500,00
10e prijs 0824401 € 2.500,00
11e prijs 1151230 € 1.000,00
12e prijs 0415481 € 1.000,00
13e prijs 0015792 € 1.000,00
20e prijs 1196396 € 450,00
21e prijs 1262592 € 450,00
22e prijs 0031295 € 450,00
23e prijs 0576695 € 450,00
24e prijs 0049286 € 450,00
25e prijs 1092366 € 450,00

DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN MET DE VOLGENDE EINDCIJFERS *
26e prijs 29893 € 100,00
27e prijs 56930 € 100,00
28e prijs 75314 € 100,00
29e prijs 1607 € 50,00
30e prijs 6611 € 50,00

31e prijs 9000 € 50,00
32e prijs 851 € 15,00
33e prijs 309 € 15,00
34e prijs 972 € 15,00

*Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn en worden toegekend aan winnende lotnummers waarvan alle 7
cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m 34 worden toegekend aan de loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn.
Dat betekent dat deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden.

Dol-Fijne berichten
Ten eerste willen wij vanuit de school iedereen een heel goed 2011
toewensen.
We zijn dit nieuwe jaar op maandag 3 januari begonnen door elkaar tijdens
een kop koffie en kniepertjes een goed Nieuw Jaar te wensen. Het was die
ochtend een gezellige boel op school.
2010 hebben wij weer met de nodige festiviteiten afgesloten. In november hebben de
kinderen rugzakjes met schoolspullen gevuld zodat ze via de Stichting Dorcas terecht
komen bij kinderen die deze spullen hard nodig hebben. Door deze actie hebben de kinderen
uit Okkenbroek, andere kinderen in bv. diverse Oostbloklanden erg blij kunnen maken.
Op 11 november zijn we met lampionnetjes de straten van Okkenbroek door geweest. Het
Sint Maarten feest begon vanwege het slechte weer binnen waar de kinderen hun liedjes
zongen voor de ouders uit het buitengebied. Daarna zijn ze langs de deuren gegaan.
Natuurlijk hebben we op 2 december de Sint ontvangen. Hij kwam met een boot op een
aanhangwagen omdat het water bevroren was en niet verder kon varen Op 10 december
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kon iedereen onze jaarlijkse Kerstmarkt bezoeken waarmee de organisatie weer een mooi
geldbedrag voor de school heeft binnengehaald.
De laatste week voor de Kerstvakantie hebben we samen het kerstfeest gevierd. Het was
een sfeervol samenzijn waarbij alle groepen een deel van de viering voor hun rekening
namen. Na de viering konden ouders en kinderen elkaar een fijn kerstfeest wensen onder
het genot van chocolademelk en glühwein.
Ook in het nieuwe jaar worden er weer verschillende activiteiten georganiseerd:
18 januari en 3 maart hebben we een ouderdag: ouders krijgen dan de gelegenheid om een
kijkje te komen nemen in de klas van hun kind.
Op 16 februari is het alweer tijd voor de Soundmix show: alle kinderen kunnen hun dans en
zangtalenten weer aan ons laten zien!
Dan nog even de dagen dat de school gesloten is:
Van 21 tot en met 25 februari hebben wij voorjaarsvakantie.
15 februari, 15 februari en 21 april is de school gesloten in verband met vergadering
Van 2 tot en met 6 mei hebben wij mei-vakantie.(moet nog aangepast)
Met vriendelijke groeten,
Het team van CBS Dol-Fijn
Seniorensoos Okkenbroek en Omstreken
Namens het bestuur van de soos wensen wij ieder een gezond en voorspoedig 2011 toe.
De bijeenkomsten zijn altijd de 3e woensdag van de maand.
De data’s voor de volgende soosmiddagen zijn:
19 januari, 16 februari, 16 maart, 20 april.
wij beginnen 19 januari met een nieuwjaarsborrel.
Tot ziens

A. Kloosterboer

Beter bewegen
Er is een cursus “Beter bewegen” die elke vrijdag wordt gehouden van 9.00 – 10.00 uur in
Ons Centrum o.l.v. mevr. E. Muil. De eerst volgende beter bewegen is vrijdag 7 januari 2011.
Kom gerust eens kijken.
Graag tot ziens.
AW. Kloosterboer
De Okkenbroeker Koerier wordt uitgegeven door Dorpshuis “Ons Centrum”
De uiterste inleverdatum is:

Dinsdag 29 maart 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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