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Van de voorzitter
Dorpsgenoten,
Een begin van een nieuw seizoen en voor mij een start in een nieuwe rol als voorzitter.
De zomer met zeer afwisselend weer ligt weer bijna achter ons.
Op dit moment is het bestuur druk doende de fusie tussen het dorpshuis en het kulturhus af
te ronden.
Veel fietsers hebben kunnen genieten van een prachtige fietstocht, georganiseerd door
Freek en Janny Kleiboer en Joop en Hanneke Ilbrink.
En dan staat nu alweer de start van het nieuwe seizoen voor de deur. We hopen u als
gebruikers van het dorpshuis en het kulturhus bij de diverse activiteiten te mogen ontmoeten.
Een goed seizoen gewenst,
namens het bestuur Ons Centrum / Kulturhus
Henk Stoevenbeld

Plaatselijk belang Okkenbroek
Kinderopvang
Gemeente Deventer is bezig met de voorbereidingen voor het opzetten van Brede Scholen
(alle voorzieningen onder 1 dak / in 1 dorp) en zoals de meesten wel zullen weten is de
peuterspeelzaal in Lettele gestopt in de oude vorm en gaat nu verder als peuteropvang en
na-schoolse opvang.
In Okkenbroek hebben we na-schoolse opvang en zijn we aan het onderzoeken of bredere
„opvang‟ voor kinderen (ivm groei van de aantallen) mogelijk is. Het ideale plaatje voor
Okkenbroek lijkt ons dat de kinderen van 0 tot 12 jaar hier in de buurt naar school en oppas
kunnen.
DOP (Dorpontwikkelingplan)
In 2012 start het DOP in Okkenbroek, dit is een jaar eerder als verwacht. In dit plan kunnen
ideeën en wensen die voor ons dorp en omstreken van belang zijn ingebracht worden We
hopen hier iets moois uit te halen met veel inbreng vanuit het dorp. Verdere informatie volgt
tzt.
Bouwkavels Okkenbroek
In de jaarvergadering van maart hebben wij beloofd bij de gemeente Deventer te informeren
naar de (on)mogelijkheden rondom de braak liggende bouwkavels aan de Dijkmanstraat en
Boerhofstraat.
De gemeente geeft aan dat de kavels niet meer als een project worden gezien, maar als
losse kavels. Dit betekent dat ze niet meer actief de boer op gaan met deze kavels zoals in
het beginstadium toen het plan als project werd gepresenteerd.
De afdeling makelaardij binnen de gemeente Deventer mag van het college de markt niet
actief benaderen, maar staat zeker op voor ideeën van geïnteresseerden voor een kavel.
Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan het (gedeeltelijk) in erfpacht uitgeven van de grond of
iets dergelijks.
Daadwerkelijk geïnteresseerden in een bouwkavel kunnen contact opnemen met de afdeling
Makelaardij van de gemeente via het e-mail adres makelaardij@deventer.nl, of ze kunnen
bellen met het algemene nummer 0570-693911.
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Inventarisatie bedrijfskavels Okkenbroek
Vanuit het dorp is ons de vraag aan ons gesteld of wij konden peilen in hoeverre er
belangstelling is voor kavels voor kleinschalige bedrijvigheid in Okkenbroek. Tijdens de
afgelopen jaarvergadering hebben we dit gedaan onder de aanwezigen en hierbij willen we
dit ook graag doen voor alle Okkenbroekers. Wanneer u belangstelling heeft voor een
bedrijfskavel in Okkenbroek verzoeken wij u dit bij het bestuur van plaatselijk belang kenbaar
te maken of dit te mailen naar pbokkenbroek@gmail.com.
Bij meerdere belangstellenden zullen wij als plaatselijk belang dit onderwerp oppakken en
samen met de belangstellenden gaan kijken naar de mogelijkheden in het dorp.
De Zonnebloem
November:
5 Dec.
6 Dec.

Winkelen bij V&D, de datum is nog niet bekend. Het is altijd op een
Maandagochtend. Vertrek 8.30 uur, de reiskosten zijn € 2.50.
Zon in de schoorsteen.
Bezoek de kerstmarkt bij Intratuin in Lochem. We vertrekken om 9 uur,
De reiskosten zijn € 2.50. Opgave voor 27 november.

U kunt zich opgeven bij een van de vrijwilligers.
Bé Jonker
551541
Gerda Klein Lebbink
Annie van der Tol
551686
Gerrit Haverslag
Gerda Oosterhuis
551425
Jan Nijland
Agnes Spikker
551583

551264
0572-321331
551548

Kerkactiviteiten herfst 2011
Tot aan het nieuwe jaar is er weer van alles te doen in onze kerk. Hieronder vindt u een
opsomming van de activiteiten tot aan de winter
za 17-9
Gezellige middag voor de vrijwilligers vanaf 13:30u bij de kerk
vanaf 20:15u Nacht van de Jeugd met o.a. GPS tocht en overnachting in de
kerk.
zo 18-9
09:30u Startzondag m.m.v. de zanggroep
wo 21-9
20:30u Eerste bijeenkomst na de zomer van de bijbelleesgroep in de
consistorie
za 01-10
Oud papier en ijzeraktie, dit wordt langs de straten opgehaald.
zo 02-10
Taizé viering om 19:00u in de kerk.
do 06-10
Eerste bijeenkomst van de gespreksgroep 25-50 jarigen in de consistorie
20:30u
vrij 14-10
19:00u Jeugdactiviteit YMCA Tri-axy 10-12-jarigen
20:00u Jeugdactiviteit YMCA Tri-axy 12-16-jarigen
wo 02-11
Bazaar in OC 14:00u
Dankdienst voor gewas en arbeid om 19:30u in kerk
Bazaar in OC 20:30u
do 10-11
Thea Kroese vertelt over tradities, verrassingen in de streekcultuur in OC om
20:00u
6 t/m 13-11 Najaarszendingscollecte.
zo 20-11
Eeuwigheidszondag
zo 27-11
10u Eerste adventszondag; dienst voor jong en oud.
zo 04-12
10u Tweede adventszondag m.m.v. de zanggroep.
wo 21-12
Kerstmiddag voor ouderen
za 24-12
18:45u Kinderkerstfeest
22:00u Kerstnachtdienst
zo 25-12
10u Kerstfeest m.m.v. Marthe Varenhorst en Nanne Dorren
za 31-12
19:30u Oudejaarsdienst.
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Wijkwinkel Okkenbroek nu nog meer zichtbaar voor
bewoners!
In de Bibliotheek in Okkenbroek (in het Noaberhuus) is al enige jaren het gemeentelijk
servicepunt gevestigd. Dit punt is vanaf 15 juni 2011 een Wijkwinkel geworden. Informatie
over Wonen, Welzijn en Zorg is in een duidelijk afgebakend deel van de Bibliotheek te
vinden. Daarmee heeft de Wijkwinkel Okkenbroek een duidelijk eigen gezicht gekregen!
14 juli 2011, filmavond!
Op donderdag 14 juli trakteerde de Wijkwinkel inwoners van Okkenbroek, maar ook uit de
omliggende dorpen en het buitengebied, op een filmavond in het Noaberhuus.
Onder het genot van een gratis kop koffie/ thee gaf de medewerkster van de Wijkwinkel
Deventer aan de hand van een dia-presentie, informatie over het ontstaan en de functie van
de Wijkwinkel.
Burgers hebben recht op kennis en ondersteuning van de Wet op Maatschappelijke
Ondersteuning, (WMO). Iedereen kan, als het nodig is, hulp krijgen van de gemeente om zo
lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. De informatie over al deze regelingen en
mogelijkheden is te vinden in de Wijkwinkel, die gevestigd is in de bibliotheek van
Okkenbroek.
Na de Wijkwinkelpresentatie konden de ruim dertig bezoekers onderuit gaan zitten voor een
indrukwekkende film! Deze werd vertoond in de zaal van het Noaberhuus, die door
gastvrouw Monique Lensink getransformeerd was tot
heuse filmzaal!
In de pauze was er een drankje, konden de bezoekers de
Wijkwinkelkasten bekijken en vragen stellen.
Na afloop van de prachtige film keerden de bewoners
tevreden huiswaarts.
In de Wijkwinkel
Er is een ruim assortiment folders van partners van de
Wijkwinkel, die diensten aanbieden op het gebied van Wonen
Welzijn en Zorg. Maar ook kunnen vragen gesteld worden aan
de bibliotheek-/wijkwinkelmedewerkster die eens per week
aanwezig is.
De Wijkwinkel heeft ook een website www.wijkwinkeldeventer.nl,
die in de bibliotheek of thuis bezocht kan worden. Sinds 5 september kan vanaf deze website
zelfs via een Skypeverbinding contact gemaakt worden met een Bibliotheek/Wijkwinkelmedewerker.
Er is een beeld- en geluidverbinding, u stelt uw vraag en voert een gesprek alsof u
werkelijk tegenover de medewerkster zit.
U bent dan verbonden met het Teleloket Deventer dat op alle werkdagen van 9.00u-17.00u.
bereikbaar is. Er is ook de mogelijkheid te bellen met de Wijkwinkel: 0570-675700
Hebt u thuis skype op de computer, dan kunt u dus van uit huis uw vraag stellen aan het
Teleloket Deventer. Hebt u geen computer, dan kunt u ook gebruik maken van het Teleloket
in Lettele, gevestigd in de winkel van Roessink, Bathmenseweg 22
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De Guppies
De Guppies is een club voor kinderen die in groep 6,7 en 8 zitten, ook de kinderen die
eigenlijk in groep 6 horen te zitten kunnen lid worden van de Guppies. Voor deze groep
kinderen word er ongeveer eens per 3 à 4 weken iets leuks georganiseerd. Dit kan
bijvoorbeeld een bezoek zijn aan een bedrijf, samen iets knutselen of greppeltocht zijn. De
Guppies komen bij elkaar op middag of avond. De data voor de komende maanden zijn
bekend en staan hieronder. De begin- en eindtijden zijn nog niet precies bekend en zullen te
zijner tijd op een briefje naast de deur van de school komen te hangen.
Ook staat op deze briefjes of u kind wordt thuis gebracht of niet en of er iets moet worden
meegenomen van huis.
De data zijn: 21 september, 13 oktober, 10 november, 1 december en 12 januari.
Het lidmaatschap van de Guppies bedraagt € 17,50 per schooljaar. De kinderen uit groep 6.7
en 8 van de basisschool “De Dolfijn” krijgen via school een aanmeldformulier. Andere
kinderen kunnen zich aanmelden bij de nieuwe leiding van de Guppies. Hier onder staat de
namen, telefoonnummers en e-mailadressen.
Anja Brands
Jacquelien Brinkman
Ingrid Fiselier
Paulien Holterbroek
Nicol Jeurlink
Nathalie Kommerkamp

0570-551462
0572-320163
0570-627720
0570-551144
0572-321012

brands-bood@hetnet.nl
jacquelien.brinkman@kpnmail.nl
ingridfiselier@hotmail.com
holterbroek@online.nl
bertus.nicol@kpnplanet.nl
nmkommerkamp@msn.com

Jeugdclub “Makkelijk Zat”
Binnenkort gaan we weer starten met een nieuw seizoen van “Makkelijk Zat”. Eén keer per
maand op zaterdagavond in de wintermaanden gaan we weer iets gezelligs, sportiefs of
spannends met elkaar ondernemen.
De eerste keer zal zijn op zaterdagavond 24 september. Op deze avond gaan we weer een
nieuw programma in elkaar zetten. We zullen bij elkaar gaan zitten om 20.00 uur in ons
Centrum.
Ben je 12 jaar of ouder dan ben je van harte welkom om lid te worden van onze club.
Net als vorig jaar zal er vanuit Raster jongerenwerk ondersteuning geboden worden bij het
uitvoeren van de activiteiten. Als je interesse hebt dan kun je contact opnemen met:
Chien Engel, medewerkster Raster 06-30768583 of met
Karin ten Have, contactpersoon voor Okkenbroek 0570-551768
Activiteiten Commissie Okkenbroek organiseert op 10 november:
Verrassingen in de streekcultuur, door Thea Kroese:
Wij denken vaak dat tradities iets is van vroeger, maar wat blijkt, heel veel is er nu nog. Wij
weten echter vaak niet welk verhaal er achter zit. Wij versturen jaarlijks vele, vele
nieuwjaarskaarten, maar hoe is dat ontstaan?
Aan elke bruidsjurk zit iets wat glanst ( in ‟t haar, in het stiksel, kraaltjes of iets dergelijks,
zilverdraad, iets aan de hoofdtooi of aan het tasje of een sieraad). Hoe is dat ontstaan? En is
het bekend dat een doodskleed meer te maken heeft met de liefde dan met de dood en hoe
staat dat met de vrijgezellenfeesten van tegenwoordig. Ook dat is een oud gebruik.
Waarom is een nagerecht altijd zoet?
Zo ga ik al vertellend ons leven langs, langs geboorte, liefde, dood en langs de feesten door
het jaar heen. Met een lach, met een anekdote, maar ook met de bedoeling dat u naar huis
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gaat met het gevoel dat u iets geleerd hebt, iets nieuws gehoord hebt.
Thea Kroese.
Donderdag 10 november, om 20.00 uur in Ons Centrum, 19.50 staat de koffie klaar.
Entree gratis. De activiteiten commissie organiseert dit samen met het oecumenisch overleg
Bathmen-Okkenbroek-Lettele.
Marian Jansen
Fanfare Beatrix
Najaarsconcert 26 november!
Dit najaar geeft muziekvereniging haar najaarsconcert weer in
Okkenbroek in de sporthal van ons Centrum. De zaal wordt dan weer
omgebouwd tot een muziek paleis.
Dus noteer zaterdag 26 november al vast in je agenda en reserveer deze avond voor een
gezellige en muzikale bijeenkomst voor jong en oud. De donateurs krijgen ruim van tevoren
de donateurskaart.
En heb je ambities om zelf muziek te gaan maken kom dan gerust een keer kijken op onze
repetitie op de maandag avond vanaf half acht in Café Spikker in Lettele. In de pauze, zo
rond half negen, kun je dan even aanschuiven bij de koffie en praten met de muzikanten en
dirigent/docent van de Deventer muziekschool wat de mogelijkheden zijn.
In de agenda staan de data waarop we papier inzamelen. Dus bewaar het papier tot die
datum. Met borden langs de openbare weg, wordt een week van te voren ook de datum nog
eens aangegeven. Uiteraard kunt u op die zaterdag zelf het papier ook naar de container
brengen.
Oud papier: zaterdag 5 november 2011 en 7 januari 2012.
Oud ijzer:
zaterdag 5 november naar parkeer terrein van De Spil in Lettele brengen, waar
het gelijk gesorteerd wordt.
Op de website www.fanfare-beatrix.nl is ook allerlei informatie te vinden over onze
muziekvereniging.
Met muzikale groet, voorzitter muziekvereniging Beatrix Lettele-Okkenbroek
Gerard Verwoolde, e-mail: info@fanfare-beatrix.nl , tel: 0570-633594
Beste inwoners,
Na de zomerstop is het weer tijd om sportief aan de slag te gaan.
Als u interesse heeft om te komen te sporten dan bent u bij sportvereniging V en L aan het
juiste adres.
Maandagmiddag
Maandagavond
Dinsdagavond
Woensdagavond
Donderdagavond

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

De eerste twee keer kunt u vrijblijvend komen kijken en meedoen alvorens u beslist lid te
worden. De spinning op maandagavond en de volleybal kunnen nog wel enige versterking
gebruiken.
Wij zijn niet alleen actief tijdens de wekelijkse sportavonden. Op het dorpsfeest in juli jl.
waren wij aanwezig met het spel “1,5 meter in balance”. Er moest een parcours afgelegd
worden met een pingpongballetje op een rolmaat. Rob Wunderink was de winnaar.
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Tevens was er de mogelijkheid om het juiste aantal bierdoppen te raden, die in een glazen
pot zaten. Richard Haverkamp zat er het dichtst bij, hij ging met een goed gevuld
krentenbrood naar huis.
Voor meer informatie over onze vereniging verwijs ik u naar de website
www.okkenbroek.net/venl of stuur een mailtje naar vl-okkenbroek@live.nl
Namens het bestuur wens ik jullie allemaal weer een sportief seizoen toe.
Karin ten Have, secretaris V en L Tel:0570-551768
Vrouwen van nu
7 September:
5 Oktober:
9 November:
13 December:
27 September:

komt Lamberthe de Jong uit Diepenveen ons vertellen over het ontstaan
van Okkenbroek.
Appel to party; van appel tot appeltaart, enzovoort.
Dan krijgen wij een avond, van koe tot koelkast (zuivelboerderij) door Minie
Tuten.
Kerstmis
Begint de handwerk groep, dinsdag middag 14.00uur een keer in de twee
weken.

Niet leden zijn ook welkom.
Bazaar 2011
Evenals voorgaande jaren willen we ook dit jaar weer een bazaar organiseren en wel op
dankdag woensdag 2 november 2011.
De opening zal „s middags om 14.00 uur zijn en „s avonds om 20.30 uur.
Zoals gebruikelijk zullen we „s middags beginnen met de verkoop van een kopje koffie en
„s avonds met een kan bier.
Er is weer van alles te koop zoals mooie bloemstukken, plantjes, kaartjes, handgebreide
sokken, sjaals en kettingen en leuke hebbedingetjes.
Ook zullen de oliebollen niet ontbreken en de slaatjes en voor de kinderen de kniepertjes
met slagroom.
Natuurlijk is het rad van avontuur waarmee leuke prijsjes te winnen zijn zowel voor de
kinderen als de volwassenen.
De opbrengst na aftrek van de onkosten, zal naar een aantal verenigingen gaan of goeie
doelen in het dorp. Iedereen is dan ook van harte welkom.
Graag tot ziens op 2 november.
Namens de bazaarcommisie,
Erik, Henk, Jan en de Annie's.
Kerst voor de ouderen.
Ook dit jaar wil de diaconie i.s.m. de seniorensoos weer een Kerstmiddag organiseren en
wel op 21 december. We beginnen zoals gewoonlijk om 14.00 uur.
Als het vervoer een probleem is laat het ons weten en U wordt gehaald en thuis gebracht.
Iedereen is welkom, en we hopen op een fijne middag.
Namens de diaconie: Mientje 551208. Annie 0572-321641.
Collecteweek Nationale Oogcollecte van 12 t/m 17 december 2011.
Goed zien, het lijkt zo vanzelfsprekend. We zien de raarste dingen, de
mooiste landschappen, die ene blik. En dat de hele dag door. Toch is
goed zien niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Want we kunnen allemaal, nu of in de
toekomst, iets aan onze ogen krijgen. Daarom organiseert de Nationale Oogcollecte voor de
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derde maal een huis aan huis collecte om geld in te zamelen voor onderzoek naar de
oorzaak en behandelmethodes van oogaandoeningen. Van 12 t/m 17 december vindt in o.a.
de gemeente Deventer de Nationale Oogcollecte voor de derde keer plaats. De collecte is
een samenwerking tussen Stichting Oogfonds Nederland en Vereniging Bartiméus
Sonneheerdt.
Voor meer informatie kunt u kijken op onze website www.oogcollecte.nl.
Ook in Lettele en Okkenbroek zullen er enthousiaste collectanten langs de deuren gaan en
vragen om uw bijdrage. Voor vragen kunt u contact opnemen met Marian JansenGrootentraast, marianhbj.jansen@gmail.com ; tel.0570-551675
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Nieuwe geldautomaat Rabobank bij Anita Haarmode
Op 22 augustus jl. hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de
nieuwe geldautomaat in Nieuw Heeten. Duidelijk was op dat moment dat het niet mogelijk
was om de huidige locatie aan de Okkenbroekstraat geschikt te maken voor plaatsing van
een nieuwe geldautomaat. Naar aanleiding van dit besluit hebben nieuwe gesprekken
plaatsgevonden met andere lokale partijen en de gemeente. Wij zijn blij te kunnen melden
dat we een nieuwe centrale plaats hebben gevonden in Nieuw Heeten. De nieuwe
geldautomaat zal namelijk worden geplaatst aan de linkerzijde (Okkenbroekstraat) van het
pand van Anita Haarmode te Nieuw Heeten. De kapsalon wilde al uitbreiden en zal nu bij de
verbouwing rekening houden met de plaatsing van de geldautomaat. Daardoor zal deze
nieuwe locatie voldoen aan de eisen van veiligheid, toegankelijkheid en 24-uur
beschikbaarheid.
Ondanks het positieve bericht duurt het helaas nog wel enkele maanden voordat u, als
inwoner van Nieuw Heeten, weer gebruik kunt maken van de geldautomaat. Dit komt mede
door de vergunning die nog aangevraagd moet worden, het aanleggen van de infrastructuur
en de verbouwing van de kapsalon. Ook voor de komende maanden moeten wij u helaas
verwijzen voor geldopname naar een van onze andere geldautomaten in bijvoorbeeld
Haarle, Heeten of Raalte.
Als er ontwikkelingen zijn over de geldautomaat in Nieuw Heeten, verneemt u dat van ons
via de dorpskrant of de website Nieuw Heeten online. Voor vragen kunt u natuurlijk contact
met ons opnemen via telefoonnummer (0572) 33 88 88 of e-mail
particulieren@salland.rabobank.nl.
Rabobank Salland
Particulieren
(0572) 33 88 88 ma t/m vr 8.00 – 20.00 uur en za 9.00 – 17.00 uur
www.salland.rabobank.nl
www.twitter.com/rabobanksalland
Beter bewegen ook in Okkenbroek
Voor 60+ is er elke vrijdag ochtend van 9.00 – 9.45 uur les in Ons Centrum.
Deze les staat onder leiding van Erna Muil uit Bathmen. U mag gerust een kijkje nemen of
men kan bellen met E. Muil. Tel: 542884. Na de gymles gaan we een kopje koffie drinken.
Tot slot, we zouden graag een aantal nieuwe gezichten begroeten i.v.m. doorgaan van de
lessen. Tot ziens op vrijdagochtend.
Waarschijnlijk hebt u er wel eens iets over gehoord. De Alpe d‟HuZes de
uitdaging die vele mensen ieder jaar aan gaan om geld in te zamelen
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voor het Kanker Fonds. Zodat er onderzoek kan gedaan worden om deze vreselijke ziekte te
kunnen genezen.
Nu gaan een aantal vrienden van ons deze uitdaging aan. En wij aan den lijve hebben
ondervonden hoe belangrijk het is om onderzoek te doen. Willen wij hen graag helpen door
sponsorgeld op te halen. Daarom hebben we in het dorp bij Buurtsuper Monique en op de
bar bij het Ons Centrum een Bus neergezet om geld in te zamelen.
Als u deze Aktie een warm hart toedraagt kunt u uw bijdrage in een van deze bussen doen.
Alvast bedankt,
Groeten fam. Mulder.
Seniorensoos Okkenbroek en omstreken
Na een fijne en goed uitgeruste vakantie, met toch een wat natte zomer, is het weer tijd om
op woensdag 22 sept. te starten om 14.00 uur in “Ons Centrum” met een nieuw en
gevarieerd programma. We hopen u allen weer te begroeten. De volgende woensdagen tot
januari 2012 zijn: 16 november,7 december, 21 december?
U bent van harte uitgenodigd op de gezellige middagen.
Opgeven graag bij de Hr. A. kloosterboer tel: 0570-551270
Het bestuur
Afscheid:
Via deze weg wil ik veel mensen bedanken die tijdens de ziekte en na het overlijden van
Melanie met ons hebben meegeleefd. De vele kaartjes, bloemen, telefoontjes en mails
hebben ons gesterkt in deze moeilijke periode. Het heeft Melanie goed gedaan dat er zo veel
mensen aan haar dachten.
De receptie bij het afscheid van de Ukkepuk was een fijn gebeuren. Vele kleine en grotere
kinderen, ouders, (oud) bestuursleden, leiding en vele andere contacten van de afgelopen 35
jaar kwamen hun waardering uiten. Met een dankbaar gevoel en een auto vol mooie
cadeau‟s reed ik huiswaarts. Het is tijd om mijn werk achter me te laten en te genieten van
de dingen die komen gaan.
Dank aan allen en we zien elkaar vast nog wel eens in Lettele of Okkenbroek
Gerdy Ruiter
Dol-Fijn
Ook in deze koerier willen we u weer even op de hoogte brengen van alle
activiteiten in en rondom onze school. We zijn net een week aan het werk en
iedereen moet er weer even in komen. Voor sommige kinderen duurde de vakantie
eindeloos. Ze waren dan ook blij dat de schooldeur op maandagmorgen 5 september weer
open ging.
Dit jaar is er in de laatste week van de vakantie al hard gewerkt. Niet alleen de leerkrachten
waren bezig het klaslokaal weer in orde te maken. Men was ook al begonnen met
ventilatiesystemen op het dak van de school te maken. Dit is het voorwerk voor wanneer
men nieuwe kozijnen gaat plaatsen. In deze kozijnen komen luchtfilters. En om goed gebruik
te kunnen maken van deze filters zijn de ventilatiesystemen nodig. Dat is inmiddels niet het
enige wat op het dak staat. In de afgelopen periode zijn er ook zonnepanelen op het dak van
de school geplaatst. Jammer genoeg hebben we nog maar weinig zon gehad om hier
optimaal van te kunnen profiteren. In de herfstvakantie worden de kozijnen vervangen. En
dan zijn we voorlopig even klaar.
Buitenschoolse opvang in Okkenbroek bestaat nu een jaar. Er zijn inmiddels aardig wat
kinderen te vinden bij de BSO. En voor veel ouders is Bloemetje nu al onmisbaar
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Activiteiten.
Bosdag.
In de laatste week voor de herfstvakantie wordt ook de Bosdag georganiseerd. De
leerkrachten zijn op dit moment activiteiten voor deze dag aan het voorbereiden.
We sluiten de ochtend af met broodjes bakken in het bos bij Okkenbroek. Ook de peuters
zijn hierbij welkom.
Sint Maarten
Op 11 november zullen de kinderen weer langs de deuren gaan met zelfgemaakte
lampionnen om een traktatie op te halen. Voor elke deur wordt een liedje gezongen. Ook de
peuters die dit schooljaar op school komen, mogen hier aan mee doen.
Sinterklaasfeest.
Dit jaar vieren we de aankomst en verjaardag van Sinterklaas op maandag 5 december.
Hierbij kunnen ook de peuters aanwezig zijn die dit schooljaar bij ons op school komen.
Nieuws van Gert over het bar-gedeelte van Ons Centrum!!!
Ik heb er nu een jaar opzitten en wanneer ik op dit jaar terug kijk, valt het mij ( en de gasten)
op dat het door de weeks meestal een gezellige boel is met sporters, vergaderingen,
mensen die gewoon gezellig even langskomen enz enz.
Wanneer er niets georganiseerd wordt, blijven de vrijdag- en zaterdagavonden vaak het
minst bezocht. En ik hoop dat daar weer een verandering in komt! De avonden met bandjes
zijn meestal redelijk tot goed bezocht. Koninginnedag en de brunch in juli waren toppers!!!!!
Ook is er een pokergroep opgericht en zij komen maandag ‟s avonds bij elkaar!!!!!
De activiteiten die in dit jaar nog gepland zijn:
1 oktober:
een karaoke-avond ( Ik heb echter nog geen dj hiervoor gevonden)
november:
weer een buitenlandse brunch ( de juiste datum wordt nog bekend gemaakt)
5 november: een 80-90 jaren-party
Eind november/begin december: kinder en volwassenen-bingo
26 december: dart-toernooi
31 december: nieuwjaarsnacht
Als laatste: we hebben een groep vrijwilligers, die achter de bar staan in het weekend en
daar ben ik erg blij mee. Zonder hun zou het moeilijker zijn om alles draaiende te houden!
We kunnen altijd nog meer vrijwilligers gebruiken, dus voel je je geroepen…we zijn blij met
je!!!
Gert de Jong
De Okkenbroeker Koerier wordt uitgegeven door Dorpshuis “Ons Centrum”
De uiterste inleverdatum is:

Dinsdag 3 januari 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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