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Van de voorzitter
Dorpsgenoten,
Voor velen toch een mooie zomer, en er van uitgaan dat we nu nog een paar prachtige
maanden krijgen want ……het is alweer september.
Waar blijft de tijd!!!!
Het nieuwe seizoen voor de diverse activiteiten staat weer voor de deur ondanks dat er de
afgelopen maanden veel gewoon is doorgegaan.
Als St. Ons-Centrum kregen wij de kans om een stukje grond van Gert de Jong te kopen en
deze hebben wij met beide handen aangepakt, er is al bestraat maar er zal ook nog worden
ingepoot, hoe en waar is nog niet helemaal duidelijk.
De opzet is om het O.C wat meer in het zicht te brengen. Dat is gelukt en nu de voorkant
verfraaien, om toch met de tijd mee te gaan qua uitstraling. We hebben u om reactie
gevraagd voor de invulling. Dat is gelukt, waarvoor dank.
Kinderopvang hebben we het op deze plaats over gehad, maar we hebben ons best gedaan
en dat is niet gelukt, het PB bestuur wil nu z.s.m. doch eind deze maand duidelijk hebben
hoe in Okkenbroek de eventuele kinderopvang gerealiseerd gaat worden.
In het Kulturhus, in de buurtsuper is nieuwe koeling gekocht omdat de vorige de beste tijd
had gehad, wel wat kleiner maar wel extra koel!!!
Afgelopen zondag 2 september is de fietstocht als vanouds door Jannie en Freek Kleiboer
uitgezet en door twee keer zoveel deelnemers als vorig jaar gereden. Wat opviel is dat veel
fietsers van buiten het dorp kwamen.
Jannie en Freek dank voor de inzet en uitvoering van deze prachtige route.
Tot slot, we zien u graag in en om het OC / KH bij de diverse activiteiten,
Henk Stoevenbeld
Vanuit Plaatselijk Belang willen we u graag het volgende laten weten:
Voor de jaarvergadering leek het bestuur moeilijk compleet te krijgen maar gelukkig hebben
we Monique Lensink weten te verwelkomen. Zij is aangeschoven in het bestuur. We hebben
nog een plaats vacant, mocht u interesse hebben dan horen we dit graag.
Vanuit Plaatselijk Belang zien we het belang voor Kinderopvang in ons dorp, we proberen er
alles aan te doen om dit in ons dorp gerealiseerd te krijgen. Joanne Elijzen is bezig geweest
met plannen voor een kinderopvang in/bij Ons Centrum maar zij heeft besloten hier niet mee
verder te gaan. Plaatselijk Belang ziet toch graag, op zo kort mogelijke termijn, een opvang
in het dorp gerealiseerd. Er is daarom in de zomerperiode een brief met aanmeldformulier
verspreid onder ouders met jonge kinderen. We willen graag in beeld hebben welke ouders
op dit moment geïnteresseerd zijn in opvang in het dorp. Dit kunnen we gebruiken voor het
gesprek met Kinderopvang Koos uit Raalte, zij wil in Okkenbroek iets betekenen. Heeft u nog
niets opgegeven maar heeft u wel interesse dan horen we dit natuurlijk graag. We houden u
op de hoogte en zullen zo spoedig mogelijk duidelijkheid geven over wel of niet
Kinderopvang in Okkenbroek.
Vanuit de Provincie wordt aandacht besteed aan Breedband in het buitengebied. In
september zal zij vergaderen over een uitwerkingsplan voor snel internet in onrendabele
gebieden in de gehele provincie. In de gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe zijn
werkgroepen samengesteld en zij zullen de provincie blijven voeden met input uit Salland
over snel internet. Als PB volgen we dit zoveel mogelijk en zijn ook de collega verenigingen
op de hoogte gesteld.
Hartelijke groet, Agnes Westerhoek
pbokkenbroek@gmail.com
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NACHT VAN DE JEUGD
Voor alle jongelui die inmiddels de basisschool hebben verlaten staat een spannende nacht
te wachten! Durf jij een nacht door te brengen in de kerk van Okkenbroek? Misschien spookt
het er wel......
We gaan eerst gezellige de tijd doorbrengen en tegen de tijd dat we echt moe zijn gaan we
misschien pas slapen.
Wil je graag meedoen dan ben je van harte welkom op 15 september om 20.30 uur in de
kerk. Wel vragen we of je zelf je slaapspullen meebrengt: een luchtbed, slaapzak,
zaklantaarn en natuurlijk je toiletspullen. Daarnaast is het handig om bij slecht weer een
regenjas en laarzen mee te brengen, want we gaan vast nog wel naar buiten toe. Op
16 september gaan we samen ontbijten en daarna de kerkdienst bijwonen, in deze dienst
mogen we een eigen stukje inbrengen. Zondag ochtend rond half 12 verwachten we de
'Nacht van de jeugd' af te sluiten.
Wil je meedoen, of eerst iets meer informatie hebben, laat dit dan even weten aan
Thea Meijerink 0572-382898.
Activiteitencommissie.
De resterende maanden van dit jaar zullen er nog verschillende activiteiten plaatsvinden.
Activiteiten georganiseerd door Ons Centrum, Terras à la Monique, Dol-Fijnschool,
Bibliotheek en Kerk. Dit alles in samenwerking met de Activiteitencommissie.
U wordt tijdig op de hoogte gebracht, waar en wanneer activiteiten zullen plaatsvinden.
In de koerier van januari 2013 zullen we terugblikken op, wat er dit jaar mede door de
Activiteitencommissie tot stand is gebracht.
Namens de ACO, Jannie Groeneveld.
Koersbal.
Op vrijdagmorgen vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur is er koersbal in de huiskamer van het
Noaberhuus.
De groep spelers bestaat uit 9 personen.
Het zou fijn zijn, wanneer we de groep kunnen uitbreiden met een aantal nieuwe spelers.
Opgave en inlichtingen bij de fam. Ilbrink 0570-551569.
Seniorensoos Okkenbroek en Omstreken.
Als u dit leest is de zomer bijna ten einde. Wij hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad,
en/of leuke uitstapjes hebben gemaakt. Er ligt weer een nieuw seizoen op ons te wachten,
met vele gevarieerde programma’s op de woensdag middagen.
Woensdagmiddag 19 sept. om 14.00 uur starten we in ons "Ons Centrum" met de eerste
leuke middag. Noteer alvast de volgende middagen in uw agenda, dit zijn:
17 okt.
16 jan.2013
21 nov.
20 febr.2013
5 dec.
20 mrt.2013
19 dec. Kerstviering ?
17apr.2013 .
Woensdagmiddag 5 dec. komt er van Stichting Veiligheid en Preventie een ex-inbreker
vertellen hoe gemakkelijk er ingebroken kan worden in allerlei woningen, en hoe gemakkelijk
er in de woning binnen te komen is. Wat er aan ramen allemaal los staat enz. enz. enz.
Hij praat over inbraakpreventie in het dorp. Deze middag is in samenwerking met de
Wijkaanpak mogelijk gemaakt met een vergoeding. Het belooft een spannende middag te
worden. Iedereen is van Harte uitgenodigd, tegen een kleine vergoeding van €3.00 krijgt u
2 consumpties gratis aangeboden. Nieuwe leden zijn ook van harte welkom, kom gerust een
kijkje nemen of doe gezellig mee. De eerste 4 middagen zijn gratis.
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Opgave bij de Hr. A. Kloosterboer Tel: 0570-551270.
Graag tot ziens op 19 september.
Het bestuur.
College van B en W op bezoek in Okkenbroek
Op 10 juli bezochten burgemeester en wethouders van
de gemeente Deventer Okkenbroek. Dit op uitnodiging van het kernteam DOP Okkenbroek.
Het bezoek startte in Ons Centrum, waar samen met de bezoekers van Samen Eten een
heerlijk toetje werd genuttigd. Daarna werd er een film getoond die speciaal voor deze
gelegenheid was gemaakt over Okkenbroek.
Hierna volgde een wandeling door het dorp waarbij op verschillende plekken door
verschillende bewoners uitleg werd gegeven over de onderwerpen die er voor Okkenbroek
toe doen. Dit zijn:
- de jeugd heeft de toekomst
- recreatie, natuuronderhoud en landschapsbeheer
- verenigingsleven en noaberschap
- voorzieningen
- woningbouw
Zo is er gesproken over gesproken dat het zo belangrijk is dat kinderen en jongeren van
verschillende leeftijdsgroepen in het dorp een plek nodig hebben waar ze elkaar buiten
kunnen ontmoeten en samen sporten of buiten spelen. En hoe leuk het wel niet zou zijn als
er af en toe voor de jeugd in Ons Centrum een grootste activiteit te doen is waarbij de jeugd
uit de omgeving eens in Okkenbroek komt in plaats van dat de Okkenbroekse jeugd altijd
naar omliggende dorpen moet. Ook zijn er ouders of andere vrijwilligers nodig om dit te
realiseren. Ook is er gesproken over het belang van kinderopvang en buitenschoolse
opvang. Waardoor kinderen én ouders georiënteerd blijven op het dorp. En het dorp een
evenwichtige leeftijdsopbouw blijft houden. Er is een idee om vraag én aanbod van hulp bij
alledaagse zaken aan elkaar te koppelen. En er zijn ideeën om de voorkant van Ons
Centrum aantrekkelijker te maken. Er is gesproken over de noodzaak om de begraafplaats
beter bereikbaar te maken. Er zijn ideeën om een aantal bestaande wandelommetjes met
elkaar te verbinden. Zodat er meer vanuit het dorp gewandeld kan worden. En de
wandelaars meer gebruik maken van de voorzieningen die er in Okkenbroek zijn. Ook zijn er
in Okkenbroek ontzettend veel verenigingen die allemaal bestuurd moeten worden. Naar
voorbeeld van Espelo is geopperd om één omnivereniging op te richten. Zodat de bestaande
besturen ontlast kunnen worden. Wellicht een idee om in Espelo te kijken hoe ze het daar
doen! Verder is er met het College gesproken over woningbouw en leegstand van bestaande
woningen. Over de (nog niet verkochte) kavels in het dorp heeft de wethouder aangegeven
zeker de bereidheid te hebben om met het dorp in gesprek te gaan.
Op maandag 3 september vond een werkavond plaats in Ons Centrum. Daar is gesproken
over haalbare resultaten binnen anderhalf jaar. En wie vanuit het dorp deze onderwerpen
oppakken. En ook of er voldoende mensen zijn. Er zijn afspraken gemaakt op welke moment
het beschikbare DOP budget (ruim 30.000 euro) gereserveerd wordt voor de taakgroepen.
Heeft u behoefte aan meer informatie, neem dan contact op met Liesbeth Willems,
opbouwwerker bij Raster Groep, telefoon 06-30542546 of l.willems@rastergroep.nl
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RABO bank Salland
Datum: donderdag 14 juni 2012
21 organisaties in het werkgebied van Rabobank Salland, ontvingen woensdag 13 juni uit
handen van ledenraadsleden de cheque voor een bijdrage uit het Coöperatiefonds van de
bank. In totaal werd uit de winst van de bank een bedrag van EUR 68.092,- toegekend aan
initiatieven van maatschappelijk organisaties in de lokale omgeving.
Uitreiking
Voor overhandiging van de cheques werden de besturen van verenigingen en stichtingen
uitgenodigd op de bank. Onder het genot van een hapje en een drankje maakten zij
onderling kennis met elkaar en met de commissie van de ledenraad van de bank. Deze
commissie besluit drie keer per jaar welke projecten een bijdrage ontvangen. Directeur Ed
den Besten onderstreepte de kernwaarden van de bank, dichtbij en betrokken, en het belang
van samenwerken. De Rabobank is een coöperatie en daardoor anders dan de andere
banken. De leden van de bank praten actief mee over het beleid van de bank.
Coöperatiefonds
Rabobank Salland is graag betrokken bij wat er speelt in het werkgebied van de bank. Met
een bijdrage uit het Coöperatiefonds worden activiteiten en projecten uit de lokale
gemeenschap mede mogelijk gemaakt. Het fonds richt zich met name op eenmalige
projecten die het economische, sociale of culturele
leven ten goede komen in de verschillende kernen
van het werkgebied. Rabobank Salland ondersteunt
veel van deze initiatieven. Bijgaand de foto van de
gelukkige besturen van de organisaties die hun
dromen waar kunnen maken. Op de foto staan ook
de ledenraadsleden en de directeur van de Rabobank
Ed den Besten.
Geldautomaat Rabobank Nieuw Heeten
In het najaar wordt de geldautomaat van de Rabobank geplaatst in een buitengevel van
Anita Haarmode. De verbouwing voor de nieuwe kapsalon is in volle gang. Als dit afgerond
is, kunnen wij beginnen met het treffen van de voorbereidingen voor de plaatsing van de
geldautomaat.
Alternatieven
Totdat de geldautomaat in Nieuw Heeten gebruikt kan worden, bieden wij u als alternatief de
Rabo Geldexpress:
Deze service geeft de mogelijkheid om contant geld thuis te laten bezorgen door TNT-post.
U dient hiervoor dan wel eenmalig een serviceovereenkomst af te sluiten met de bank. Aan
deze service zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie hierover kunt u langsgaan bij
ons kantoor in Heeten of telefonisch contact opnemen met onze medewerkers. Het kantoor
in Heeten is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Heeft u nog vragen?
U kunt ons bereiken op telefoonnummer (0572) 33 88 88 van maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag en zondag van 9.00 tot 17.00 uur.
U kunt ons ook mailen. Het mailadres is particulieren@salland.rabobank.nl.
Rabobank Salland | Particulieren
Telefoonnummer:
(0572) 33 88 88
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E-mail:
Website:
Twitter:

particulieren@salland.rabobank.nl
www.salland.rabobank.nl
www.twitter.com/rabobanksalland

Jeugdclub “makkelijk zat”
Ben je tussen de 12 en 16 jaar en nog geen lid van jeugdclub “makkelijk zat” meld je dan nu
aan. Eén keer per maand meestal op de zaterdagavond gaan we iets gezelligs met elkaar
ondernemen.
Aanmelden kan bij Selver Orkman, jongerenwerker Raster s.orkman@rastergroep.nl
06-24552647of bij Karin ten Have f.ten.have1@kpnplanet.nl 0570-551768
Sportvereniging V en L,
Heeft u zin om te komen sporten, komt u dan gerust eens een keer kijken in de sporthal van
ons Centrum. V en L heeft de volgende takken van sport:
Maandagmiddag
Maandagavond
Dinsdagavond
Woensdagavond
Donderdagavond

gymnastiek voor de basisschoolkinderen
spinning en volleybal
badminton
aerobic/bodypump en spinning
zaalvoetbal en volleybal

Nog even terugkijkend naar het dorpsfeest, waar wij als vereniging aanwezig waren met een
spel en het raden van het juiste aantal elastiekjes.
Jos de Jong is de beste bekerstapelaar van Okkenbroek, 32 seconden deed hij erover om de
bekers te stapelen. Henk Stoevenbeld had (bijna) het juiste aantal elastiekjes geraden.
Wilt u informatie over onze vereniging ga dan naar onze website www.okkenbroek.net/venl
of stuur een mail naar vl-okkenbroek@live.nl
Wij wensen u een sportief seizoen toe.
Namens het bestuur van V en L, Karin ten Have
10 JAAR VROUWENSHANTYKOOR HET ZEEBANKET
Op 6 september 2002 werd in Okkenbroek Vrouwenshantykoor Het
Zeebanket opgericht door enkele onderwijskrachten en belangstellende inwoners.
In september 2012 bestaat het koor 10 jaar. Reden voor een feestje, een terugblik en vooruit
kijken. Want de vraag is of Het Zeebanket kan blijven bestaan!
Gedurende de eerste jaren is het koor flink gaan groeien. Er is zelfs even een ledenstop
geweest. De laatste jaren is het ledental afgenomen en er kwamen weinig leden bij, ook niet
uit Okkenbroek. Bij wervingsacties bleek toch vooral de oefenlocatie in Okkenbroek een
stagnerende factor.
Omdat dirigente Els Nooter al enige tijd geleden had aangekondigd in september 2012 te
willen stoppen, moest het bestuur de nodige stappen zetten voor de toekomst.
Op dit moment is de toekomst nog onzeker. De huidige groep wil doorgaan, op een andere
oefenavond en andere oefenlocatie. Een definitieve keuze hangt af van de nieuwe dirigent,
waarmee het koor binnenkort een proefdirectie houdt. Voor eind september hopen we een
nieuwe periode voor de volgende 10 jaar aan te kondigen.
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Vrouwen uit Okkenbroek en directe omgeving die het fijn vinden om mee te zingen, worden
dan van harte uitgenodigd om mee te doen. Volg het nieuws op onze website:
www.hetzeebanket.nl.
Damessoos Okkenbroek e.o,
Ben je 18 jaar of ouder en een dame schuif dan eens gezellig aan op één van onze dames
soosavonden. Voor dit jaar is dit nog op 14 september en op 2 november.
In januari 2013 starten we weer met een nieuw programma.
Als u informatie wilt of interesse heeft om lid te worden dan kunt u zich melden bij het
bestuur.
Thea Meijerink 0572-382898
Jennie Sepers 0570-550480
Nicol Jeurlink 0572-321012
Karin ten Have 0570-551768
Actie “Zon in de schoorsteen”van de Zonnebloem
Voor deze actie zoeken wij mensen die met Sinterklaas een pakje willen maken. Een klein
cadeautje van 5 a 6 euro, indien mogelijk met een klein gedichtje of rijmpje. Deze pakjes
gaan naar mensen die ziek gehandicapt of hulpbehoeven zijn, of ouderen die weinig familie
hebben. Wilt u iemand verrassen met een pakje vol zon en vriendelijkheid, neemt u dan
contact op met Gerrit Haverslag 0572-321331 Gerda Oosterhuis 551425 Agnes Spikker
551583. Heel graag voor 7 november, dan krijgt u van ons een naam door, en wij zorgen dat
die persoon het pakje krijgt.
De vrijwilliger van de Zonnebloem.
De Zonnebloem
Agenda
26 september: Winkelen in Raalte: vertrek 9.00 u. opgave voor 18 September:
kosten 2.50€.
24 oktober:
Theatertournee: “Katherina Ballerina” m.m.v. Brigitte Nijman,
Bas Westerweel, Marika Jansen, Bert Simhoffer, en Sabine v.d. Helm
Kosten:16.50 €.vertrek 13.00uur. opgave voor 5 oktober.
november:
Winkelen bij V & D. De datum is nog niet bekend.
Vertrek 8.30 uur. Kosten 2.50 €. Opgave voor 3 nov.
26 januari:
Nieuwjaarsbijeenkomst: Vertrek 13.00 uur.
Het progamma is nog niet bekend.
Opgave:
Opgave voor bovengenoemde activiteiten kan bij Gerrit Haverslag (0572-321331)
Gerda Oosterhuis (0570-551425) Agnes Spikker (0570-551583).
Vraag aan de Wijkwinkel
Het lukt mij niet meer om iedere dag zelf te koken. Welke
oplossingen zijn er?
Wordt het eten koken te zwaar voor u? Of heeft u er niet iedere
dag energie voor? Dan zijn er in de gemeente Deventer verschillende mogelijkheden om aan
een warme maaltijd te komen.
Bezorging
Diverse bedrijven bieden maaltijden aan die bij u thuis bezorgd worden. U kunt daarbij
kiezen uit warme maaltijden, die op een vast tijdstip worden bezorgd. Ook is het mogelijk om
koelverse of diepvriesmaaltijden te krijgen die u zelf opwarmt in een magnetron.
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In Lettele en Okkenbroek kunt u gebruik maken van Tafeltje Dekje Lettele en Okkenbroek.
Aanmelden: Eén dag van tevoren bij mevrouw Brinkman, Tel. 55 13 12.
In Bathmen kunt u gebruik maken van Graag Gedaan. Meer informatie: via de receptie van
Dijkhuis: Tel. 54 16 44
Samen eten
Naast maaltijdverzorging aan huis bestaat ook de mogelijkheid om aan te schuiven bij de
maaltijden in een van de woon- en zorgcentra of verpleeghuizen van zorggroep Solis,
Carinova Woonzorg en ’t Dijkhuis in Bathmen.
In Lettele kunt u elke laatste vrijdag van de maand Samen eten in De Spil van 18.00-19.15u.
In Okkenbroek kunt u elke 2e dinsdag van de maand in Ons Centrum Samen eten van 18.00
tot 19.30 uur.
In Bathmen bent u iedere laatste vrijdag van de maand vanaf 17.30 uur welkom in
Braakhekke
Samen koken én eten
In verschillende wijken/buurten/dorpen zijn initiatieven van bewoners waarbij regelmatig
samen wordt gekookt en gegeten. Enkele voorbeelden zijn het Donderdagdiner in
Colmschate, Zondagse Pot in Keizerslanden.
De Wijkwinkel helpt u verder
Wilt u meer weten over bovenstaande voorzieningen? Of heeft u andere vragen? Dan kunt u
altijd terecht in de Wijkwinkel. De medewerker van de Wijkwinkel helpt u graag verder. Voor
adressen en telefoonnummers kunt u kijken op: www.wijkwinkeldeventer.nl
Bellen of e-mailen kan ook: 0570-675700, wijkwinkel@obdeventer.nl
Vanaf Terras à la Monique gaan we op 23 september aanstaande in samenwerking met de
activiteitencommissie Okkenbroek een mooie wandeling maken in en rondom Okkenbroek.
Henk Sepers is onze gids tijdens deze tocht. Na de wandeling gaan we genieten van een
high tea bij Terras à la Monique. Binnenkort volgt een folder bij u in de bus.
Graag van tevoren opgeven op telefoonnummer 0570-550034, want het aantal deelnemers
is beperkt en vol=vol
Terras à la Monique
17 November muzikale Tour de France met start en Finish in
De Spil in Lettele !
De vakanties zijn voorbij en het orkest van muziekvereniging Beatrix
oefent al weer elke maandag in de grote zaal van Café Spikker in Lettele van 19.30 tot 21.30
uur. Kom gerust een keer langs om te zien en horen hoe de orkestleden en dirigent bezig
zijn met muziek. Maar in de pauze en na de repetitie is er ook tijd voor ontspanning en even
bijpraten.
Het orkest is nu druk bezig met instuderen van de muziekstukken voor het najaarsconcert.
Dit jaar gaan we de bezoekers van het najaarsconcert meenemen op de Franse toer. Meer
verklappen we nog niet, maar reserveer in ieder geval de zaterdag avond van 17 november
in je agenda, want dan nemen we u mee op een Franse muzikale toer met start en finish in
De Spil in Lettele.
Komende activiteiten van de muziekvereniging Beatrix:
Zaterdag 27 okt.
inzamelen van oud papier én oud ijzer;
Begin november worden de donateurskaarten weer rondgebracht;
Zaterdag 17 nov.
20.00 uur Frans najaarsconcert met start en finish in De Spil in Lettele;
Zaterdag 22 dec.
inzamelen oud papier.
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Verder is het bestuur bezig om te proberen op de basisscholen in Lettele en Okkenbroek een
muziekproject te starten, zodat kinderen kennis kunnen maken met de diverse
muziekinstrumenten die onze vereniging bezit. Hierover later meer.
Dorpsspeelpleincommissie. (DSPC)
Op 25 januari 2012 is de DSPC officieel een stichting geworden. Het doel van de Stichting
DDPC is het toekomstgericht borgen van het in stand houden van een veilig, publiek
toegankelijk speelplein voor de gemeenschap Okkenbroek. Herinrichting van het
dorpsspeelplein valt hier ook onder. De Stichting is toekomst vast en heeft een duidelijke
structuur.
De DSPC doet actief aan fondswerving doormiddel van het organiseren van de jaarlijkse
Kerstmarkt, het op Hemelvaartsdag meewerken van DSPC leden bij het Terras à la Monique
(Monique schenkt 50% van de dagopbrengst aan de DSPC) en het organiseren van de
Folklore.
Doordat de DSPC een Stichting is geworden kunnen particulieren of bedrijven, die het
belang van het dorpspeelplein ter harte gaat, met een gerust hart geld schenken. Deze
donaties worden dan beheerd door de Stichting en in overleg met de Gemeente Deventer en
het team van basisschool Dol-Fijn gebruikt ten behoeve van het dorpsspeelplein.
Terugkomend op de folklore dit jaar, kunnen we zeggen dat de DSPC een extra stap heeft
ondernomen door 20 gasten uit Wewelsburg in ons dorp te herbergen. Een fantastische
samenwerking tussen het dorp en de DSPC heeft dit mogelijk gemaakt. Zowel het dorp als
de DSPC kan terugkijken op deze mooie week.
Dit jaar vindt de 10e kerstmarkt plaats op vrijdagavond 14 december waarbij Burgemeester
Heidema de opening verricht. In tegenstelling tot de afgelopen jaren zal de Kerst markt
worden gehouden in Ons Centrum. De reden hiervoor is dat Ons Centrum meer ruimte biedt
en beter aansluit bij de veiligheidsvoorschriften voor een dergelijk grote bijeenkomst.
Bazaar.
Ook dit jaar willen we een bazaar organiseren en wel op de eerste woensdag (dankdag) 7
november. We beginnen ‘s middags om 14.00 uur en ‘s 'avonds om 20.30 uur.
Zoals gewoonlijk zullen de oliebollen en appeltaart en natuurlijk het rad van avontuur niet
ontbreken. ‘s Middags wordt het eerste kopje koffie per opbod verkocht en dat doen we
‘s 'avonds met een kan bier.
Ook voor de kinderen hebben we weer wat in petto.
Welke groep of vereniging dit jaar wat extra geld zal krijgen blijft nog een verrassing, en
natuurlijk telt ook dan hoe meer mensen hoe groter het bedrag zal worden voor de
desbetreffende vereniging..........................
We hopen er weer een geslaagde dag van te maken en U te mogen begroeten.
Namens de Bazaar commissie van harte welkom.
KERST.
Ja de scholen zijn vandaag net weer begonnen en dan schrijven we al over de Kerst, we
zitten niet stil en kijken al ver vooruit.
De diaconie wil samen met de seniorensoos weer een kerstmiddag organiseren en wel op
woensdagmiddag 19 december. We beginnen om 14.00 uur en voor diegene die geen
vervoer heeft kan bellen met Mientje tel:551208, Anton 551270 of Annie 321641.
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Wij zullen ons best doen om er weer een fijne middag van te maken, weet U welkom.
De diaconie.
Maag/lever/darm stichting
Van 18 t/m 23 juni is de jaarlijkse collecte geweest van de MLDS stichting.
Deze heeft in Okkenbroek is prachtig mooi bedrag opgeleverd van 287,61 euro.
De Maag Lever Darm Stichting is hier erg blij mee. Samen met Nieuw Heeten heb ik 1048,00
euro over kunnen maken. Alle gevers en collectanten heel erg bedankt.
Wel heb ik nog een vraag of er nog iemand bereid is om volgend jaar te helpen om te
collecteren, ik zoek er nog een collectant erbij. U kunt zich dan melden bij Dinie Bieleman
telnr. 0572-321648. Plaatselijke coördinator van de collecte,

Bartiméus Sonneheerdt Collecte
( Voorgaande jaren: Nationale Oogcollecte)
Geld voor wetenschappelijk onderzoek voor blinde en slechtziende mensen is hard nodig!
Onderzoek helpt om betere ondersteuning en hulpmiddelen te ontwikkelen. Dit geeft mensen
met een visuele beperking de kans zelfstandig in het leven te staan, mee te doen in de
maatschappij en hun talenten te ontwikkelen. Om het benodigde geld in te zamelen,
organiseert Vereniging Bartiméus Sonneheerdt jaarlijks een collecteweek in december.
Bartiméus Sonneheerdt ontvangt voor haar werkzaamheden geen overheidssubsidie. Om
projecten voor mensen met een visuele beperking mogelijk te kunnen maken, is zij
afhankelijk van giften. Uw gift maakt letterlijk het verschil.
Dit jaar is de collecteweek van 10 t/m 15 december 2012.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.steunbartimeus.nl.
Geeft u blinde en slechtziende mensen graag een steuntje in de rug? En wilt u zich daar
persoonlijk voor inzetten? U kunt helpen door tijdens de collecteweek te collecteren bij u in
de buurt. Met een kleine inspanning gedurende een paar uurtjes steunt u ons enorm.
Ook in Lettele en Okkenbroek zullen er enthousiaste collectanten langs de deuren gaan en
vragen om uw bijdrage. Voor vragen of aanmelden collectanten, kunt u contact opnemen
met Marian Jansen-Grootentraast, marianhbj.jansen@gmail.com ; tel.0570-551675
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage
Dol-Fijne berichten
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 3 september weer open ging. We hadden de vlaggetjes
uitgehangen en waren blij dat we de kinderen weer konden ontvangen. Misschien waren er
ook wel wat ouders die vlag wilden uithangen omdat hun kinderen weer naar school gaan.
Activiteiten.
De informatieavond.
Zoals ieder schooljaar starten we met een informatieavond waarbij we de ouders vertellen
wat de kinderen in het komend schooljaar gaan leren.
Het gaat nu immers op school toch net even anders dan toen de ouders zelf nog op school
zaten.
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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 zondag 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 woensdag 5 december.
Hierbij kunnen ook de peuters aanwezig zijn die dit schooljaar bij ons op school komen.
Het team van Dol-Fijn
Okkenbroek
NIEUWS UIT OC
Voor de komende tijd is er (nog) niet zo veel nieuws te melden.
De volgende activiteiten staan echter al wel gepland:
*De “battle “ jouw café- mijn café start in oktober, eind september worden met de
verschillende groepen alle data vastgesteld.
Voor degenen, die (nog) niet weten in het kort wat dit inhoudt: Door verschillende groepen
worden verschillende avonden georganiseerd met een bepaald thema.
*17 november is er een “café quiz-avond”. Hierbij gaat het om allerlei vagen die gesteld
worden: algemene vragen- politiek-muziek etc. etc., en om de lol natuurlijk.
Over deze café quiz-avond volgt nog meer informatie op de site, maar deze avonden worden
door een team van buiten af georganiseerd en zijn overal in de regio een grandioos succes.
Je moet je met een groep inschrijven en omdat de vragen divers zijn, is het het leukst als er
in elke groep mensen zitten van verschillende leeftijden ( vanaf 16 jaar tot ……) Meer
informatie volgt nog op de site, maar de datum kun je alvast noteren !
*zondag 30 september is er weer een brunch, dit keer een Portugese Brunch. Wel eens
gehoord van sopa de pedra? Of van pessago com vinha?
Wel eens arroz de galinha á porugesa gegeten? Dit alles (en nog veel meer natuurlijk) kunt u
dus uitproberen/proeven op zondag 30 september vanaf 12.30 uur. Wel graag even opgeven
van te voren en dit kan t/m vrijdag 28 september 06-29511245 of via de mail.
Verdere informatie op www.onscentrum-okkenbroek.nl
Okkenbrooks feest
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd weekend in juli,
met dank aan de vele vrijwilligers!
We hebben veel positieve reacties ontvangen en tijdens de goedbezochte
evaluatiebijeenkomst hebben we fijn geëvalueerd. Daar zijn een aantal verbeterpunten naar
voren gekomen, maar ook zijn de eerste ideeën voor volgend jaar alweer bedacht.
Nieuw dit jaar was de 55+middag en ook die was goed bezocht! Dat hopen we volgend jaar
weer zo te zien! We horen graag als er ideeën zijn voor de invulling ervan.
Zet het alvast in uw agenda: Okkenbrooks feest op 5,6,7 juli 2013
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De Okkenbroeker Koerier wordt uitgegeven door Dorpshuis “Ons Centrum”
De uiterste inleverdatum is:

Dinsdag 8 januari 2013
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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