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Van de voorzitter
Beste dorpsgenoten,
Alweer een jaar voorbij en een nieuw jaar voor de deur 2012 met nieuwe kansen.
Vanuit Ons Centrum en het Kulturhuus de beste wensen en een gezond 2012 gewenst.
Dat we er samen een mooi jaar van gaan maken met veel activiteiten in en rond OC/KH.
Wat staat er weer allemaal te gebeuren, een muzikaal optreden van een bekende band en
wel op 11 maart as. Boh Foi Toch . Daarnaast zijn er mensen actief met de club Okkenbroek
in Beweging, die op 12 januari een lezing gaat houden over de goede doelen die ze
nastreven. Deze club wil op 14 april een inzamelingsactie gaan houden voor wat hierboven
staat omschreven.
Eind april maar dat duurt nog even, prachtig muzikaal optreden van de Hoolter Korhanen op
Koninginnedag.
In dit digitale tijdperk denken we erover om de Koerier ook in deze snelle vorm te gaan
uitgeven.
Ongetwijfeld hebben velen van u gehoord over kinderopvang in Okkenbroek, en hierin wordt
ook de naam van Ons Centrum genoemd, wat er gaat gebeuren is niet bekend, als het OC
hierin een rol kan spelen denken we daar heel serieus over mee.
Veranderingen elke dag weer, ook het aanzicht van Ons Centrum kan wel een frisser
gezicht laten zien, misschien onder u mensen met ideeën, laat het ons weten???
Naast Jannie Kleiboer een nieuw gezicht bij de schoonmaak ploeg Ingrid Fiselier zij is
02 januari jl. begonnen. Uiteraard in geval van nood maken we gebruik van de hulp van
Maria Smit en Dieneke Kloosterboer, waar voor onze dank.
Tot slot zien we u graag bij de diverse verenigingen en activiteiten in en rond Ons Centrum
en het Kulturhuus, namens het bestuur,
Henk Stoevenbeld, voorzitter.
Namens Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving ook voor iedereen de beste
wensen voor 2012!
Als bestuur zetten we ons in voor zaken die belangrijk zijn voor Okkenbroek en de
leefbaarheid van ons dorp. We willen u erop wijzen dat DOP- DorpsOntwikkeling Plan, dit
jaar voor Okkenbroek gaat spelen. Hierin krijgt u allen de mogelijkheid om uw ideeën aan te
geven die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van ons dorp. We hopen dat hieruit iets moois
kan worden gerealiseerd voor Okkenbroek.
De jaarvergadering zal gehouden gaan worden op maandag 19 maart 2011, alle leden
zullen hier ter zijner tijd een uitnodiging voor ontvangen.
Bent u nog geen lid, maar wilt u ons werk wel steunen, dan kan dit deze avond of u kunt zich
aanmelden op pbokkenbroek@gmail.com.
Hartelijke groet, het bestuur van Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving
Nieuws vanuit de Activiteiten Commissie Okkenbroek,
Afgelopen kwartaal zijn er een aantal activiteiten in het dorp georganiseerd, hierbij zijn
diverse doelgroepen aan bod gekomen
13 Oktober 13.30 uur Peter van Dijk in het Noaberhus heeft een voorstelling verzorgd nl “De
kip die tomaten legt” voor de kinderen van de Dolfijn school. Dit is gebeurd in het kader van
de Kinderboekenweek 2011.
10 november ‟s avonds Thea Kroeze heeft in Ons Centrum in het dialect anekdotes verteld
op soms een humorachtige wijze over rituelen rondom geboorte, trouwen en rouwen. De
activiteit is in samenwerking met de kerk georganiseerd.
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23 november: een Bingo avond in het Kulturhus waar mooie prijzen te winnen waren o.a een
nieuwe fiets.
18 december is er een Poker-toernooi gehouden in Ons Centrum.
Bij al deze activiteiten worden zoveel mogelijke doelgroepen betrokken. Daarnaast zijn we
nog diverse ideeën aan het uitwerken voor het voorjaar 2012, zodat er weer een gevarieerd
activiteiten programma komt voor 2012. Lees de affiches in het dorp voor de juiste info.
Januari 2012 vinden er wisselingen plaats in het aco bestuur; Marjan Jansen stopt namens
de kerk in het aco bestuur, de taak wordt over genomen door Debbie Vriezekolk.
De voorzitter taken die Jeanet Tissingh 3 jaar heeft uitgevoerd, worden overgenomen door
Jannie Groeneveld.
Taizé-viering op 5 februari 2012 om 19.00 uur.
Op 5 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.
Een Taizé-viering is een periode van ont-moeten en tot rust komen. Niets hoeft. Je mag
meezingen, maar je kan ook luisteren. Je mag een kaarsje aansteken, maar je kunt ook
blijven zitten. 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 elkaar te
ontmoeten met een kopje koffie of thee.
Voor meer informatie: Hanja van Essen, 0570-551446, predikant@pg-okkenbroek.nl
of Thea Meijerink, 0572-382898, theameijerink@hetnet.nl
Wie doet er mee met Sirkelslag 2012?
Hét interactieve, hypercreatieve en uitdagende themaspel van het jaar staat weer voor de
deur. We gaan voor de vierde keer meedoen.
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.
Dus bedenk je niet langer en doe mee aan dit leuke spel waarmee we onze gemeente op de
kaart kunnen zetten. Iedereen mag meedoen, ook als je geen lid van de kerk bent. Nodig
dus gerust ook vrienden en vriendinnen uit voor deze activiteit.
Wanneer en Waar
27 januari 2012, 19:00 uur in de kerk van Okkenbroek
Sirkelslag Kids voor kinderen in de leeftijd van groep 7 en 8 van de basisschool.
3 februari 2012, 19:00 uur in de kerk van Okkenbroek
Sirkelslag Young voor kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar.
Zet de datum vast in je agenda dan mis je het niet!
Meer informatie bij:

Dominee Hanja, 0570 - 551 446, predikant@pg-okkenbroek.nl
of Thea Meijerink, 0572-382898, theameijerink@hetnet.nl
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Provider
met de jeugd vanaf 12 jaar doen we mee aan JOP Provider. In Bathmen, vanuit de
dorpskerk, wordt een breed programma aangeboden en bij een aantal onderwerpen hebben
wij ons aangesloten.
JOP Provider is voor jeugd die wel van een uitdaging houdt en graag met anderen optrekt.
Tegelijkertijd zijn we lekker bezig met waar mensen in geloven en waarom ze doen zoals ze
doen. Hierin investeren we met elkaar graag wat tijd om ons voor een ander in te zetten.
Voor 1 activiteit willen we alvast uw aandacht vragen, namelijk voor 'Happietaria' op
11 februari.
'Happietaria' houdt in dat we eenmalig ons eigen Restaurant 'Happietaria' openen. Hier
serveren we een heerlijke maaltijd aan gasten die vooraf gereserveerd hebben. De
opbrengst van ons Restaurant gaat naar 'koken voor daklozen in Amsterdam'. Het is de
bedoeling dat we Happietaria gaan openen in Ons Centrum in Okkenbroek!
Houdt u alstublieft de Bathmense krant in de gaten zodat u weet wanneer en waar u zich
kunt opgeven.
De jeugd wenst u het volgende:
We wensen u een jaar vol vrede en liefde toe in 2012!
Doe wat voor een ander en eet in Happietaria
Hoe blijft Okkenbroek in de toekomst aantrekkelijk voor jong en oud?
Deze vraag staat centraal bij het maken van het dorpsontwikkelingsplan
Okkenbroek. In januari 2012 start het maken van dit plan.
Het maken van dit plan vindt plaats onder de vlag van wijkaanpak Deventer Buiten. Ter
voorbereiding heeft het wijkkoppel Nelleke Hage en Liesbeth Willems onder andere contact
gehad met Plaatselijk Belang Okkenbroek en een gesprek gevoerd met een aantal
Okkenbroekers.
In een dorpsontwikkelingsplan staan de agendapunten voor de toekomst.
Door het voeren van keukentafelgesprekken bij Okkenbroekers, het verspreiden van een
huis aan huiskaart en andere activiteiten wordt duidelijk hoe bewoners denken over de
toekomst, over pakweg 10 jaar. Wat is haalbaar, als het gaat om voorzieningen en
leefbaarheid? Dit is goed om te weten. Om te kunnen reageren op ontwikkelingen die op
Okkenbroek af komen en om zelf initiatieven te kunnen nemen.
Begin februari worden huis-aan -huis kaarten verspreid in het dorp en omliggend
buitengebied. In februari en maart worden keukentafelgesprekken gevoerd. Dit zijn
ongedwongen gesprekken met 8 tot 12 bewoners waarbij van gedachten wordt gewisseld
over de toekomst van Okkenbroek. Ook andere activiteiten staan op stapel.
Aan de hand van al deze informatie wordt in het voorjaar een bijeenkomst voor het dorp
gehouden. De geïnventariseerde informatie wordt gepresenteerd. En de thema‟s voor de
toekomst gekozen. Daarna bezoeken burgemeester en wethouders Okkenbroek. Om te
horen welke thema‟s er volgens Okkenbroek toe doen. En welke ideeën er zijn om dit ook
daadwerkelijk te kunnen realiseren.
Hierna wordt besloten welke groepen in het dorp welke thema‟s oppakken. Het beschikbare
budget (ongeveer 30.000 euro) wordt dan ook verdeeld (gereserveerd). Dan is het juni. Na
de zomervakantie gaan deze taakgroepen aan de slag en hebben anderhalf jaar de tijd om
hun resultaat te behalen.
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In de periode van januari tot en met juni wordt er een kernteam (denktank) gevormd. Om alle
stappen te doorlopen. Aan dit kernteam nemen Ewout Kleiboer, Ria Klein Lebbink, Hans
Welgraven, Gerdy Ruiter en Rob Wunderink deel. Eventueel wordt er nog uitbreiding
gezocht. Het werk van het kernteam zit er in juni 2012 op.
De kar wordt getrokken door André Loskamp, opbouwwerker bij Raster.
Niet alleen in Okkenbroek wordt een dorpsontwikkelingsplan gemaakt. Ook Bathmen start in
januari 2012. Loo en Lettele zijn in 2009-2010 voorgegaan, Diepenveen en Schalkhaar in
2011-2012. Het dorpenplatform Deventer Buiten (waar ook Ewout Kleiboer en Ria Klein
Lebbink aan deelnemen) heeft besloten budget beschikbaar te stellen. Aangevuld met
provinciaal geld hebben alle zes kernen in het buitengebied van deze mogelijkheid gebruik
gemaakt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met André Loskamp van Raster Groep
Via de mail: a.loskamp@rastergroep.nl of 06-10831799
U heeft vast al wel gehoord of gelezen van de actie Okkenbroek in
beweging.
We hebben voor deze naam gekozen, niet omdat Okkenbroek te weinig zou
bewegen, maar om in beweging te komen voor twee goede doelen. Het ene
doel is de actie van Fam Mulder voor de Alpe D‟HuZes en het tweede doel is het Beatrix
ziekenhuis in Groningen en dan specifiek de afdeling neurologie waar Joost Lugtenberg
heeft gelegen.
Het in beweging komen kan op een sportieve manier, maar zou ook op heel veel andere
manieren kunnen bijvoorbeeld, een flessen of klusjesactie. Ook het doneren van een
bijdrage, groot of klein, is een manier om in beweging te komen.
Wij hebben 14 april als slotdatum gepland. Een actie hoeft niet op die dag te zijn, maar kan
ook heel goed in de tussenliggende tijd.
Op 14 april willen we wel met zoveel mogelijk mensen proberen om virtueel de Alpe d‟Hues
te gaan beklimmen en hiermee het sponsorbedrag zo hoog mogelijk te krijgen. Hierbij
hebben we 6 virtuele fiets systemen tot onze beschikking, mede mogelijk gemaakt door de
activiteiten commissie. En „s avonds in het OC een gezellige avond met de Powerband, die
daarvoor belangeloos optreed.
Hiervoor is iedereen uitgenodigd, zet u die datum alvast in uw agenda!!
Tevens willen wij nog twee andere datums onder de aandacht brengen.
De eerste is 12 januari een lezingavond met twee gastsprekers, Anneke Tjassing van het
Beatrix ziekenhuis. Zij komt vertellen wat voor impact een ziekenhuisopname van een kind
op het gezin en omgeving heeft.
En Iwan Dijk, vriend van Fam mulder, zal vertellen over hun deelname aan de Alpe D‟HuZes.
En op 13 januari zijn we op zoek naar enthousiaste schaatsers die willen mee doen aan de
Schaatsnacht van Deventer.
Alles hierover is te lezen op de site www.okkenbroekinbeweging.nl
Fietstocht
Op zondag 2 september 2012 wordt er weer de jaarlijkse fietstocht gehouden .
De voorbereiding is al weer gestart! Nadere info in de volgende Okkenbroeker Koerier.
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Schoolzone Okkenbroek
In maart tijdens de jaarvergadering van het plaatselijk belang was er een stemmingsronde
van de Deventer wijkaanpak. Het initiatief voor een schoolzone kreeg veel stemmen van de
Okkenbroekers. Met de schoolzone wordt bedoeld:
“ Het veiliger maken van de verkeerssituatie aan de Oerdijk vanaf Ons Centrum tot aan de
kerk door op verschillende manieren de aandacht te vestigen op de situatie en de
aanwezigheid van de school”
Ook het dorpenplatform was enthousiast over het initiatief en daardoor is de schoolzone
opgenomen in het dorpenprogramma 2011-2012. Het dorpenplatform heeft nu voor de
taakgroep schoolzone een budget gereserveerd. De schoolzone moet uiterlijk 31 december
2012 zijn gerealiseerd.
Martijn Dijkhof ( verkeerskundige van de gemeente Deventer) en Gerrit Nijland
(wijkenbeheerder) hebben begin oktober een bezoek gebracht aan Okkenbroek om de
situatie ter plaatse te bekijken en de mogelijkheden te bespreken. De ideeën die uit deze
bijeenkomst kwamen, worden nu verder uitgewerkt door de taakgroep.
Eén van de ideeën is het plaatsen van het woord “SCHOOL” op twee plaatsen op het
wegdek van de Oerdijk nabij de school. Gerrit Nijland heeft, begin december, aangegeven
dat de letters geplaatst zullen worden zodra de weersomstandigheden het toelaten.
De ervaring leert echter, zo vertelde de verkeerskundige, dat de hardrijders in een buurt vaak
de buurtbewoners zelf zijn. Zij kennen immers de verkeerssituatie! Daarom hierbij een
oproep om rekening te houden met de verkeerssituatie bij school.
Update Kinderopvang Okkenbroek
Na de goed bezochte informatieavond van 30 november is geïnventariseerd hoeveel
belangstelling er is voor een kinderopvang in Okkenbroek. Het blijkt dat er op enkele dagen
voldoende kinderen zijn en dat er op andere dagen nog gezocht moet worden naar een
groter kindaantal om kostendekkend te kunnen werken. Voor de voorschoolse opvang was
er niet veel belangstelling, maar wellicht kan dit gecombineerd worden met de
kinderdagopvang.
Samen met het bestuur van „Ons Centrum‟ en het „Plaatselijk Belang‟ is een schetsplan voor
een eventuele verbouwing van het Centrum besproken. Binnenkort vindt er overleg plaats
met de gemeente Deventer. Meer informatie kunt u lezen op www.gastouderhuis.nl.
Met vriendelijke groet,
Joanne Elijzen-Bijker
Mens erger je niet
Op vrijdag 16 maart aanstaande wordt voor de 25e maal het Okkenbroeks
kampioenschap mens-erger-je-niet gehouden in Ons Centrum.
We beginnen om 19.00 uur.
Als speciale gast wordt dit jaar burgemeester Heidema uitgenodigd.
Wie ergert zich dit jaar het meest???
Dit mag u/je niet missen! Doe allemaal mee, want je weet, vol=vol
Opgeven kan bij Jannie Groeneveld 0570-550481; Herman Bouwhuis 0572-321993 of
Willy Bieleman 0572-321757
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Okkenbrooks feest
De feestcommissie wenst u een spetterend 2012 en wij hopen natuurlijk
wederom op een geweldig feest! Nu de agenda weer in huis is voor het
nieuwe jaar, kunt u meteen de datum van het feest noteren. Dit jaar is
dat in het weekend van 6,7 en 8 juli.
Er zijn twee nieuwe leden binnen de feestcommissie: Edward Pronk en Ilona de Haan. Wij
zijn erg blij met hun versterking! Helaas moeten we ook iemand missen. Ard Nijland is te
druk met andere werkzaamheden, waaronder het opstarten van een eigen zaak. Wij
bedanken hem voor zijn goede inzet en wensen hem veel succes!
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
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
Fanfare Beatrix
Aan de inwoners van Okkenbroek en omgeving.
Graag wil ik jullie nogmaals attent maken op de mogelijkheid om tegen gereduceerde kosten
professioneel muziekonderwijs te volgen via de muziekvereniging Beatrix.
Wij hebben alle muziek opleidingen ondergebracht bij de muziekschool in Deventer.
Zowel de muziekschool als de muziekvereniging geven korting. En de professionele
docenten komen naar het dorp.
Dus de leerling van 8 tot 80 jaar hoeft niet naar Deventer. Afhankelijk van het aanbod, vinden
de lessen plaats in Okkenbroek, Lettele of Bathmen. Het tijdstip gaat altijd in overleg met de
leerling en indien van toepassing met ouders/verzorgers. Instrumenten worden door de
vereniging in bruikleen gegeven en kosten niets extra.
En wil je les op een instrument dat niet zo voor de hand ligt, neem dan gerust contact met
ons op om een goede oplossing te zoeken binnen de contacten die wij hebben in de
muziekwereld.
Voor meer informatie zie http://www.fanfare-beatrix.nl/muziekles.htm. Of neem contact op
met Muziekvereniging Beatrix Lettele-Okkenbroek, p/a Gerard Verwoolde,
De Ganzeboom 164 7433 GB Schalkhaar, tel:0570-633594. info@fanfare-beatrix.nl of een
van de muziekanten van onze vereniging in het dorp.
Agenda tot april
Zaterdag 14 januari
9.00 uur
Oud papier actie
Zaterdag 21 januari
20.00 uur
Schouwburg Deventer ons kent ons De Revue van
man bijt Hond (NCRV)
Zaterdag 17 mrt
9.00 uur
Oud papier actie
Zondag
1 apr
10.30 uur
Palmpasen optocht in Okkenbroek
GUPPIES
De Guppies hebben dit schooljaar al weer een aantal activiteiten gehad. Zij hebben gebowld,
zijn op bezoek geweest bij Hein de Smid, hebben bloemstukjes gemaakt van kalebassen,
pompoenen uitgehold en hebben kennis gemaakt met een speciale Kerstman in Nijverdal.
Hieronder staat een overzicht van de komende activiteiten met data. De tijdstippen en
eventuele verdere informatie staat op het briefje wat naast de schooldeur komt te hangen en
de leiding zal de ouders via e-mail berichten.
12 januari
1 februari
23 februari
22 maart

Nieuwjaarsreceptie met bingo
Bezoek aan een plasticfabriek in Deventer
Film kijken in Ons Centrum
Zelf bouwen met elektriciteit
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12 april
Greppeltocht
10 mei
Maken van een moeder- of vaderdagkado
31 mei
Midgetgolfen
21 juni
Slotactiviteit
De leiding van de Guppies
Jeugdclub “Makkelijk Zat”,
Ben je tussen de 12 en 17 jaar dan ben je van harte welkom bij de jeugdclub “Makkelijk Zat”.
Één keer in de maand, meestal op zaterdagavond gaan we een gezellige activiteit met elkaar
ondernemen. Alle activiteiten vinden plaats onder de vlag van Raster jongerenwerk.
Tot en met de zomervakantie staan de volgende activiteiten gepland.
13 januari
11 februari
24 maart
21 april
26 mei of 2 juni

bezoek aan een voetbalwedstrijd bij Go-ahead Eagles
greppeltocht
bosspel
sportieve avond
afsluiting naar de kartbaan (de huidige groep 8 zal hier ook voor
uitgenodigd worden)

Lid worden…. aanmelden kan bij Chien Engel, jongerenwerker Raster 06-30768583 of bij
Karin ten Have, contactpersoon voor Okkenbroek 0570-551768 email
f.ten.have1@kpnplanet.nl
Damessoos Okkenbroek e.o.
Voor het aankomende jaar is er door het bestuur weer een leuk en gevarieerd programma in
elkaar gezet. Ben je een dame, 18 jaar of ouder en nog geen lid van de damessoos kom dan
gerust eens een keer kijken bij één van onze bijeenkomsten. Een aantal avonden vinden
plaats in ons Centrum, maar we gaan ook op locatie.
Het programma ziet er als volgt uit:
6 januari:
gokje wagen (aanvang 20 uur in ons Centrum)
9 maart:
hi,hi,hi
11 mei:
in het gaatje
13 juli:
stappen en happen
14 september: vrouwenzaken
2 november:
trappen
Aanmelden kan bij één van bestuursleden
Nicol Jeurlink
0572-321012
Jennie Sepers
Thea Meijerink
0572-382898
Karin ten Have

0570-550480
0570-551768

Seniorensoos Okkenbroek en Omstreken.
Wij wensen iedereen een gezond, goed en voorspoedig 2012 toe.
Nadat er ons wat mensen van de Seniorensoos in 2011 ontvallen zijn, is de vraag wie er nog
een gezellige middag wil hebben bij de Seniorensoos. U bent van harte welkom vanaf
60 jaar. Het is altijd reuze gezellig met de gevarieerde programma's. Bijeenkomsten zijn altijd
de derde woensdag van de maand. in Ons Centrum. We beginnen om 14.00 uur. Wij hopen
de nieuwkomers op18 januari te mogen begroeten.
De data's van de volgende soosmiddagen zijn:
18 Januari, 15 Februari, 21 Maart, 18 April.
Tot ziens
Het Bestuur.
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Nieuw: overzicht voor sport en vrije tijd op website Wijkwinkel
In de Wijkwinkels kunt u terecht met al uw vragen over wonen, welzijn en zorg. Ook zelf kunt
u informatie zoeken de website www.wijkwinkeldeventer.nl. Een van de onderdelen van deze
website is de zogenaamde „sociale kaart‟. Hierin is het brede aanbod van producten en
diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg opgenomen. Onlangs is hieraan een het
onderdeel „sport en vrije tijd‟ toegevoegd.
Bent u op zoek naar een basketbalvereniging of een leesclub? Of zoekt u een speeltuin bij u
in de buurt? Alle georganiseerde vormen van vrijetijdsbesteding die in Deventer worden
aangeboden, zijn opgenomen in deze ‟sociale kaart‟. Hiermee heeft Deventer één digitale
plek waar u terecht kunt met al uw vragen over wonen, welzijn en zorg.
Verenigingen en clubs
Het team van de Wijkwinkels heeft uitgebreid gewerkt aan het compleet maken van de
overzichten van verenigingen, clubs en andere organisaties die sport en vrije tijd aanbieden.
Staat uw vereniging of club er toch niet tussen? Geef dit dan door aan
wijkwinkel@obdeventer.nl. We nemen dit dan alsnog op.
Wijkwinkels
Al enige tijd kunnen inwoners van de gemeente Deventer in hun eigen wijk, buurt of dorp in
de Wijkwinkel terecht met al hun vragen op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Op dit
moment zijn er al Wijkwinkels in Keizerslanden, Colmschate, Bathmen, de Bibliotheek
Centrum, Lettele, Okkenbroek, Schalkhaar, Rivierenwijk en Diepenveen. Deskundige
medewerkers beantwoorden de vragen of verwijzen door naar de aangesloten organisaties
en hun spreekuren in de Wijkwinkels. De Wijkwinkel is voor deze organisaties het loket in de
wijk. De Wijkwinkel is meestal gevestigd in combinatie met de Bibliotheek. Buurtbewoners
lopen er gemakkelijk binnen voor informatie of advies. Voor meer informatie
www.wijkwinkeldeventer.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maddi de Munnik, coördinator Wijkwinkel,
telefoon 0570-675700, e-mail mdemunnik@obdeventer.nl
Snertactie:
Zaterdag 14 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 € 3,00.
Iemker
Sinds dit najaar hebben we een gekwalificeerde iemker in Okkenbroek.
Henk klijn Velderman heeft met succes zijn opleiding afgerond met een diploma.
Knap hoor Henk ,van harte gefeliciteerd.
En nu maar hopen op een mooie zomer met heel veel bloemen, zodat we vanaf Augustus
van echte Okkenbroekse honing kunnen genieten.
UITSLAG NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2011
Datum trekking: 24 oktober 2011 Hier volgt de uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij 2011. De Nationale
Zonnebloemloterij 2011 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
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PRIJSNR LOTNR PRIJSBEDRAG
1e prijs 1260673 € 15.000,00

8e prijs 0549169 € 2.500,00

2e prijs 0391307 € 10.000,00

9e prijs 0988352 € 2.500,00

3e prijs 0683607 € 10.000,00

10e prijs 0558703 € 2.500,00

4e prijs 0034982 € 5.000,00

11e prijs 0829623 € 1.000,00

5e prijs 0768121 € 5.000,00

12e prijs 0680094 € 1.000,00

6e prijs 0249920 € 5.000,00

13e prijs 0768361 € 1.000,00

7e prijs 1236215 € 2.500,00
PRIJSNR LOTNR PRIJSBEDRAG
14e prijs 0353743 € 1.000,00

20e prijs 0859200 € 450,00

15e prijs 0962261 € 1.000,00

21e prijs 0933273 € 450,00

16e prijs 0520263 € 450,00

22e prijs 0684390 € 450,00

17e prijs 0558794 € 450,00

23e prijs 0381556 € 450,00

18e prijs 0266244 € 450,00

24e prijs 1178782 € 450,00

19e prijs 0722140 € 450,00

25e prijs 0999001 € 450,00

DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN MET DE VOLGENDE EINDCIJFERS *
26e prijs 08629 € 100,00

31e prijs 6684 € 50,00

27e prijs 59065 € 100,00

32e prijs 458 € 15,00

28e prijs 95837 € 100,00

33e prijs 237 € 15,00

29e prijs 6368 € 50,00

34e prijs 132 € 15,00

30e prijs 1708 € 50,00
*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.

Kookworkshop op „n Aanvang
Op donderdagavond 2 februari a.s. organiseren wij weer een kookworkshop op ‟n Aanvang.
Streekproducten zijn ook heerlijk in de keuken. Producten die wat meer tijd nodig hebben,
zijn extra smakelijk. Samen met Liesbeth en Brenda gaan we een heerlijke maaltijd
bereiden. Natuurlijk gaan wij samen aan tafel om het resultaat te nuttigen.
Recepten van bereidde producten worden meegegeven. Deze avond
wordt georganiseerd door de activiteitencommissie Okkenbroek.
Aanvang:
Locatie:
Eigenbijdrage:
Opgeven bij:

18.00 uur en duurt tot ca. 21.45 uur.
Zuivelboerderij ‟n Aanvang, Aanvangsweg 2, Lettele.
€ 10,00 - € 12,50. ( 10 – 15 personen)
Marian Jansen, tel.0570-551675, marianhbj.jansen@gmail.com

Opbrengst Nationale Oogcollecte
Van 12 december t/m 17 december zijn collectanten op pad geweest voor de Nationale
Oogcollecte. Zij hebben geld ingezameld voor projecten voor blinden, slechtzienden en
mensen met een oogaandoening. In Lettele, Okkenbroek en Oude Molen hebben de
collectanten in totaal € € 915,93 opgehaald.
Besteding van de opbrengst
De opbrengst van de Nationale Oogcollecte wordt besteed aan twee projecten. Het eerste
project richt zich op oorzaken en behandeling van leeftijdgebonden macula degeneratie
(slijtage van het netvlies). In het tweede project staat maatschappelijke participatie door
blinde en slechtziende mensen met een verstandelijke beperking centraal. Het gebruik van
moderne informatietechnologie, zoals e-mailen, chatten, twitteren, pinnen, online bestellen of
bankzaken regelen is voor hen niet vanzelfsprekend. Het FabLab wil daar verandering in
brengen. Dit IT-ontwikkelcentrum biedt mensen met een meervoudige beperking IToplossingen die voor hen op maat gemaakt zijn. Daarmee zijn zij erg geholpen in hun
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dagelijks leven.
Collectant gemist? Heeft u de collectant gemist? U kunt alsnog mensen met een visuele
beperking helpen door uw bijdrage over te maken op bankrekeningnummer 37.83.43.386
t.n.v. de Nationale Oogcollecte in Doorn. De Nationale Oogcollecte is een initiatief van
Bartiméus Sonneheerdt en het Oogfonds. Meer informatie: www.oogcollecte.nl
Dol-Fijne berichten
Ten eerste willen wij vanuit de school iedereen een heel goed 2012 toewensen.
We zijn dit nieuwe jaar op maandag 9 januari begonnen door elkaar tijdens een
„borrel‟ en kniepertjes een goed Nieuw Jaar te wensen.
2011 hebben wij weer met de nodige festiviteiten afgesloten. In november hebben de
kinderen rugzakjes met schoolspullen gevuld zodat ze via de Stichting H.H.C.P. uit Heeten
terecht komen bij kinderen die deze spullen hard nodig hebben. Door deze actie hebben de
kinderen uit Okkenbroek, andere kinderen in de Filippijnen erg blij kunnen maken.
Op 11 november zijn de kinderen met lampionnetjes de straten van Okkenbroek door
geweest. Het Sint Maarten feest begon met het oefenen van de liedjes op het plein. Daarna
zongen de kinderen hun liedjes voor de ouders uit het buitengebied. Vervolgens zijn ze langs
de deuren gegaan.
Natuurlijk hebben we op 5 december de Sint ontvangen. Hij kwam met de trailer aan waar
eigenlijk het paard in moest staan, zijn paard stond al op het schoolplein te wachten! Op
9 december kon iedereen de jaarlijkse Kerstmarkt bezoeken waarmee de organisatie weer
een mooi geldbedrag 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:
26 januari hebben we een open dag: nieuwe ouders krijgen dan de gelegenheid om
„s ochtends een kijkje te komen nemen in de school.
Op 23 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:
25 januari is de school gesloten in verband met een vergadering.
Van 27 februari tot en met 2 maart hebben wij voorjaarsvakantie.
Voor de meest actuele informatie kunt u op onze site kijken; www.cbsdolfijn.nl.
Met vriendelijke groeten,
Het team van CBS Dol-Fijn Okkenbroek
BAZAAR.
Namens de bazaarcommissie willen we iedereen een heel voorspoedig nieuwjaar wensen.
Het is alweer 2 maand geleden dat we onze jaarlijkse bazaar hebben gehad.
Mede door de vele sponsoren en vrijwilligers en natuurlijk de mensen die de bazaar bezocht
hebben weer een succes geworden. Er werd flink geboden op het kopje koffie n.l.€173.00 en
de kan bier bracht maar liefst €146,50 op.
De plankjes voor het rad van avontuur waren erg in trek, ook liet men zich de appeltaart en
oliebollen, kniepertjes en slaatjes goed smaken.
De netto opbrengst was dit jaar €1350.00.
De verdeling was als volgt: de guppy"s €150.- bestuur van Stichting Kulturhus
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"Ons Centrum" €450.00 en de kerk € 750.00.
We willen langs deze weg iedereen hartelijk bedanken voor zij of haar bijdrage in welke vorm
dan ook.
De bazaarcommissie.
Het koor van de Russisch Orthoxe Kerk
Op donderdag 16 februari is er een avond waarop u nader kennis kunt maken met het koor
en de parochie van de Russisch Orthodoxe Kerk in Deventer.
Deze avond wordt georganiseerd door de regionale commissies Vorming en Toerusting,
bestaande uit de werkgroepen van Deventer, Colmschate, Bathmen, Okkenbroek en
Diepenveen. De avond zal worden verzorgd door het koor van de parochie van de
H.H.Eersttronende Apostelen Petrus en Paulus te Deventer.
In de Orthodoxe Kerk speelt het koor in alle diensten een zeer belangrijke rol; het
vertegenwoordigt het volk bij het zingen van de voorgeschreven teksten.
De aanwezigen worden zo in gebed meegevoerd.
Deze avond zullen wij met ons koor een aantal liederen uit onze diensten voor u zingen.
Daarnaast gaan wij uzelf laten zingen op een manier zoals in de Orthodoxe Kerk gebruikelijk
is. Wellicht kunt u hiervan iets in uw eigen gemeente gebruiken.
Wij hopen dat het niet alleen een mooie muzikale avond zal worden, maar dat het ook zal
leiden tot een verdieping van het contact tussen beide kerken en een openstaan voor elkaars
geloofstradities.
Koorleider:
Elizabeth van der Voort
Datum:
donderdag 16 februari 2012
Tijd:
20.00 – 22.00 uur
Plaats:
het Open Hof, ontmoetingsruimte
Karel de Grotelaan 361 te Deventer
Zondag 11 maart in Ons Centrum: Boh Foi Toch!!!
Een groep enthousiaste vrijwilligers heeft voor zondag 11 maart een prachtig programma op
stapel staan waar jong en oud van zal genieten: een optreden van de Achterhoekse band
Boh Foi Toch!
Het wordt een koffieconcert dat begint om 12.00 uur maar om 11.00 uur is de zaal al open.
Boh Foi Toch werd eind jaren tachtig onder meer opgericht door twee mensen die Normaal
jarenlang muzikaal hebben ondersteund. Hoewel deze twee leden er inmiddels weer mee
gestopt zijn weet de band zich goed staande te houden met een wel zeer breed repertoire
dat kan variëren van de wals, de polka tot tex-mex, rock, cajun en zydeco met zang in het
Nedersaksisch. Dat maakt het echt sappig!
Tussen de bedrijven door vertelt een van de bandleden, Hans Keuper, prachtige verhalen en
het schijnt dat, wanneer hij eenmaal op de praatstoel zit, je niet meer bijkomt van het lachen!
Dat kan dus een hele mooie morgen worden!
Maar daarmee is het nog niet afgelopen want na het optreden is er een drive-in met muziek
van/over ons platteland, Salland, Twente en de Achterhoek.
De kaartverkoop begint half januari. In de voorverkoop kosten ze € 17,50 per persoon en aan
de zaal € 20,--.
Voorverkoop- adressen:
Cafe Vosman- Nieuw Heeten
Ons Centrum Okkenbroek
Cafe Vree Egbers-Nieuw Heeten
Tapperij In de Gauwe Geit-Nijverdal
Cafe Spikker-Lettele
De Computerboer-Bathmen
Cafe Bosgoed-Heeten
Okkenbroeker Koerier, Januari 2012
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Toneelvereniging VOP
Op zaterdag 17 maart 2012 brengt de VOP de klucht "maar wie is dan de vader" ten tonele.
Dit mag u beslist niet missen! Aanvang: 's middags om 14.00 uur of 's avonds 20.00 uur in
Ons Centrum te Okkenbroek.
GRØSROCK
zondag 29 juli op het terrein achter Ons Centrum!!!!!!!!!
Zet het alvast in je agenda!
Nieuwsbericht De Salon/Sjopje/Sportmassage Smit
Per 31 december 2011 is de Salon en het Sjopje gesloten, ook Sportmassage Smit stopt per
aangegeven datum. Per 1 januari 2012 zijn de sieraden en hebbedingetjes te vinden in De
Kapsalon. Naast de reeds bestaande behandelingen in De Kapsalon kunt u vanaf 1 januari
ook voor het epileren en verven van uw wenkbrauwen in De Kapsalon terecht!
Kunst van hier tot ginder
Dit jaar staat de kunstfietsroute gepland op 8, 9 en 10 juni. De route is al bekend en staat al
op onze website: www.kunstvanhiertotginder.nl
Kerstmarkt 2011.
Met elkaar mogen we terug kijken op een gezellige kerstmarkt. De opbrengst was boven
verwachting, geweldig.
Het is de bedoeling om met deze gelden speeltoestellen op het dorpsspeelplein te
vervangen. We hebben een prachtig dorpsspeelplein en het streven is om samen met de
gemeente dit optimaal te houden.
Ouders, leerkrachten, dorpsbewoners en sponsoren hartelijk dank voor de enorme inzet.
Wat we al kunnen vertellen is dat onze tiende kerstmarkt dit jaar gehouden wordt op
14 december.
Met vriendelijke groeten, de dorpsspeelpleincommissie.

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

Dinsdag 27 maart 2012
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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