!
!

!
!
!
!
!

Okkenbroeker
koerier

!

!
Januari 2014

!

!
Kijk ook op: www.okkenbroek.net

!

Van de voorzitter

!

DORPSGENOTEN,
Een jaar met vele mogelijkheden, eindelijk uit de crisis, een stap vooruit of……………
U allen een heel goed en gezond 2014 gewenst.
Afgelopen jaar heeft een werkgroep er voor gezorgd dat diverse aanpassingen aan
Dorpshuis Ons-Centrum zijn gemaakt, waarvoor onze dank. Daarnaast zijn ook een aantal
aanbevelingen gedaan waar we als bestuur positief tegenover staan en dit jaar ook invulling
aan gaan geven.
Ons-Centrum heeft zich ondertussen aangesloten bij het initiatief “Okkenbroek duurzaamste
dorp van de gemeente Deventer”. Dit betekend dat er, aansluitend bij de aanbevelingen van
de werkgroep, een nieuwe ingang (tochtsluis) komt in de ruimte wat nu stoelenberging is. In
deze nieuwe entree wordt tevens het minder validen toilet geplaatst, zodat deze beter
bereikbaar is. Naast het creëren van de tochtsluis worden andere onderdelen van Ons
Centrum duurzaam verbeterd. Hierbij kan gedacht worden aan het plaatsen van
zonnepanelen en het verbeteren van de isolatie. De exacte invulling hiervan zal de komende
maanden vorm krijgen.
Muurschildering aan de achterzijde op de Sporthal; hier wordt veel over gesproken, maar of
dit doorgaat is op dit moment absoluut niet duidelijk. Dit krijgt nog een vervolg.
Aan u als gebruikers van Ons-Centrum de vraag of u het formulier van de zaalhuur wilt
blijven invullen. Namens onze penningmeester hartelijk bedankt.
We zien u graag, met vriendelijke groet,
Henk Stoevenbeld

NIEUWS PLAATSELIJK BELANG
Veel (niet)leden van Plaatselijk Belang Okkenbroek en Omgeving (PB) weten niet goed waar
PB zich mee bezig houdt. Het bestuur van PB vindt het belangrijk dat de inwoners van
Okkenbroek en omgeving op de hoogte zijn van de activiteiten van PB. Dit is de reden dat
punten die besproken zijn in de bestuursvergadering vanaf nu in een nieuwsflits op
Okkenbroek.net gepubliceerd worden. Ook in deze Okkenbroeker Koerier staat een korte
samenvatting van de activiteiten van het PB. Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij de
bestuursleden van het PB.
AED aan de buitenkant van Ons Centrum
Het beheer van de AED (vervanging batterijen etc.) is in handen van het bestuur van de
EHBO Lettele/Okkenbroek. Omdat de AED aan de muur aan de buitenzijde van Ons
Centrum hangt zal Monique Lensink de AED ook regelmatig controleren.
Glasvezel internet
Plaatselijke Belangen uit verschillende kernen in Salland zijn bij elkaar geweest om de stand
van zaken te horen met betrekking tot het project Salland Breed. Het project, waar de
provincie 64 miljoen euro voor heeft gereserveerd, kan nog niet verder uitgerold worden
omdat eerst bepaald moet worden in wat voor een bestuurlijke vorm de inventarisatie
gegoten moet worden bijv. een stichting die inventariseert hoeveel inwoners glasvezel willen
afnemen. Zoals het er nu uit ziet zal het nog een aantal maanden duren voordat met de
inventarisatie kan worden begonnen.
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Fietsroute “Kunst van hier tot Ginder”
Namens het bestuur van “Kunst van hier tot Ginder”, hebben Harry Soeteman en Henk
Volkerink een toelichting gegeven op KvhtG 2014. Zij krijgen tijdens de jaarvergadering
gelegenheid om de leden van PB te informeren en vrijwilligers te werven.
WijDeventer
Willy Bieleman en Jannie Groeneveld zijn namens Okkenbroek de contact personen voor
WijDeventer Okkenbroek. Op 6 november is er een ideeënmarkt geweest in Ons Centrum.
De uitwerking daarvan is volop gaand: de visboer doet het dorp aan, zijn rummykub spellen
gekocht voor een rummykub competitie.
Dorpsarchief
PB acht het haar taak dat borgen en continueren van een dorpsarchief tot de taken van PB
hoort. Hoe dit vorm moet krijgen zal in de komende vergaderingen aan de orde komen.
Regiobank
Willy Bieleman en Jannie Groeneveld zijn naar een informatieavond geweest van de
Regiobank over de levensvatbaarheid van verenigingen in dorpen en kleine steden nu de
overheid en sponsors zich steeds meer terugtrekken. Aanwezig waren vertegenwoordigers
van de Landelijke vereniging voor Kleine Kernen, scouting Nederland, NOC*/NSF, Ministerie
van Binnenlandse Zaken. Tijdens de avond bleek dat het aantal vrijwilligers bij verenigingen
ongeveer gelijk blijft maar dat men zich meer inzet voor kortstondige, projectmatige
initiatieven. De Regiobank wil helpen door het organiseren van kennisavonden, om onderling
buurten en dorpen met elkaar te verbinden, inspiratie opdoen, informatie te delen om de
leefbaarheid te bevorderen voor de buurt/dorp.
Ledenvergadering
Deze wordt gehouden op dinsdag 18 maart 2014. Noteer deze datum vast in uw agenda.

Damessoos
Voor 2014 hebben we weer een leuk en gevarieerd programma gemaakt.
We beginnen op 10 januari met en interessante spreker over de geneeskrachtige werking
van kruiden die zo in de achtertuin te vinden zijn.
De andere dagen houden we nog even spannend.
7 mrt.
I’m sexy and I know it
9 mei
en dan nog even dit
29 aug.
Ockenhosense bier und wein fest
3 okt.
Wie legt het eerste steentje
7 nov.
Ik zie sterretjes
Hebben jullie zin om een keer een avond te komen, zijn jullie van harte welkom.
Voor vragen kunt u bij het bestuur terecht.
Cisca van der Leij
Jolanda Hoornenborg
Els Ripperda
Sheila Beltman
En houdt okkenbroek.net in de gaten

Snert-actie
Zaterdag 11 januari is er in Lettele, Okkenbroek en de buitengebieden weer
de jaarlijkse SNERT-actie van de handbalvereniging Lettele.
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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

Seniorensoos Okkenbroek
Allereerst een Gelukkig en Gezond 2014 toegewenst.
Als bestuur kunnen we heel tevreden terugkijken op de gezellige middagen van 2013. Voor
2014 hebben we weer een leuk programma voor u klaar staan. We hopen nieuwe leden te
kunnen begroeten op onze eerste middag op 15 januari a.s. De middagen zijn elke derde
woensdag van de maand in “Ons Centrum” en beginnen om 14.00 uur. Kom gerust een kijkje
nemen.
De volgende data’s zijn:
19 febr.
19 maart,
16 april de laatste middag van ’t seizoen 2013/2014.
U kunt zich opgeven bij:
J. Hoornenborg
551469
R. Alfrink
551420
A. Kloosterboer
551270

J. Nijland
J. Kleiboer

551548
0572-381867

Café en Terras à la Monique
wenst U allereerst een heel gezellig en gezond 2014 toe.
Hieronder een kleine greep uit de activiteiten in het eerste kwartaal.
VRIJDAG 17 Januari: RUMMYCUP
Als je tussen de 10 en 90 bent en van spelletjes houdt ben je van harte welkom.
We beginnen om 19.30 en de entree is gratis.
ZATERDAG 15 Februari: De band “ROCK IT” uit Bathmen
Deze 5 mans band heeft ook op GRØSROCK opgetreden
De bandleden zijn allemaal tussen de 14 en 15 jaar oud.
VRIJDAG 28 Maart: De band MERCE
Deze 5 mans band speelt muziek uit de jaren ’70, ‘80 en ’90
Voor verdere informatie kijk op het bord in het Café of op de website www.okkenbroek.net

Okkenbrooks feest
De feestcommissie wenst u een spetterend 2014 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, mocht u dit nog niet
gedaan hebben. Dit jaar is dat in het weekend van 4,5 en 6 juli. We zijn druk bezig met het
samenstellen van het programma. Zodra er meer bekend is, laten wij u dat weten!
Maarrrrrrrr…mocht u nog leuke ideeën of wensen hebben voor het feest, dan horen we het
graag! In dit geval kunt u mailen naar joho04@hetnet.nl We moeten er natuurlijk weer met
z’n allen iets moois van maken!

!

Activiteitencommissie wenst u/jullie een goed 2014 toe.
Graag willen we even terugblikken naar het jaar wat achter ons ligt betreffende verschillende
activiteiten mede mogelijk gemaakt door ACO-gelden.
Begin 2013 op 19 januari een geslaagde teenager party in Ons Centrum.
Palmpaasbrunch op 24 maart in het Noaberhuus.
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Duo Justus verzorgde een gezellige middag op 5 mei in het Noaberhuus.
Op vrijdagavond 31 mei muzikaal entertainment in Café/ Terras à la Monique/Ons Centrum.
Folklore festival op vrijdagavond 21 juni in de sporthal.
Okkenbroeksfeest 5 juli: Kindertheater en de Meisjes van Plezier.
Barbecue op de Bult bij de kerk op 14 september.
In de maand september heeft basisschool Dol-Fijn i.s.m. de Leeuwenkuil het thema
“Kinderen maken Muziek ”uitgewerkt.
Voorstelling in het Noaberhuus in het kader van de Kinderboekenweek op 9 okt. “Otjes
vader” door Peter van Dijk.
Two Troubadours Walking in Café/Terras à la Monique/Ons Centrum op vrijdagavond 11 okt.
Een prachtige theatervoorstelling op woensdagmiddag 13 nov. In het Noaberhuus. “De
Tijdmachine van Dolf Moed.
Café/Terras à la Monique/Ons Centrum organiseerde op 23 nov. een Casino avond.
Dichter bij muziek(Mens van Gods dromen) Op zondagavond 1 dec. was Hans Bouma in de
kerk te Okkenbroek. Marthe Varenhorst omlijstte deze avond muzikaal.
Een heerlijke kerstbrunch gehouden bij Café/Terras à la Monique/ Ons Centrum op
zondag 15 dec.
Bibliotheek (Ina Klaren}, basisschool Dol-Fijn (Jolanda Jansman), Kerk (Debby Vriezekolk)
en café/Terras à la Monique/Ons centrum (Monique Lensink) hebben met elkaar hard
gewerkt om voor jong en oud bijna maandelijks iets te organiseren.
Bovengenoemde partijen zijn al weer volop bezig om voor dit jaar allerlei evenementen te
organiseren. We hopen weer over voldoende financiële middelen te kunnen beschikken om
er een groot succes van te maken.
Vriendelijke groet,

Jannie Groeneveld.

Hallo jeugd uit Okkenbroek e.o.
Op zondagmiddag 19 januari 2014 gaat de jeugdclub “Makkelijk Zat “ weer van start.
Om 13 uur vertrekken we vanaf ons Centrum naar de Scheg om een heerlijk middagje te
zwemmen.
Op zaterdagavond 22 februari is de greppeltocht.
Onder voorbehoud gaan we op vrijdag 18 april naar de rechtbank in Zutphen om een echte
rechtszaak bij te wonen. Hier krijgen jullie t.z.t. nog alle informatie over.
Op zondagmiddag 25 mei is het alweer tijd om het seizoen af te sluiten. Wat we gaan doen is
nog een verrassing.
Verder heb ik nog een oproep: er is dringend behoefte aan nieuwe leiding voor de jeugdclub.
Wie heeft er tijd en zin om te komen helpen.
Reacties graag bij Karin ten Have 0570-551768 of f.ten.have1@kpnplanet.nl

Fietstocht Okkenbroek
Op zondag 7 september a.s. is er de jaarlijkse fietstocht.
Fietst u allen mee door onze prachtige omgeving ?
Nadere info in de volgende Koerier.

!
Tijdens de bazaar op 6 november, vond ook de
ideeënmarkt WIJDeventer Okkenbroek plaats. Huis aan huis zijn uitnodigingen verspreid. De
ideeën werden gepresenteerd op schildersezels. Iedereen had de mogelijkheid een reactie
te geven. Of de naam te noteren als je graag verder betrokken wilt worden. Een aantal
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ideeën zijn al gerealiseerd. De visboer staat nu in het dorp, en de spellen voor het
rummyclubtoernooi zijn al aangeschaft.
Een aantal andere ideeën vragen wat meer uitwerking, zoals winteractiviteiten voor de jeugd
en senioren, de aanschaf van begrafenisjassen, het opstarten van een werkgroep duurzaam
Okkenbroek, het opfleuren van de achtermuur van Ons Centrum.
Als vervolg op de ideeënmarkt organiseren we daarom een taakgroepenavond op maandag
20 januari om 20.00 uur in Ons Centrum in Okkenbroek. Op deze avond worden de
taakgroepen gevormd, worden er plannen uitgewerkt en wordt helder wie wat doet in het
kader van WIJDeventer in Okkenbroek. De uitnodigingen voor deze avond zijn per mail of
per post verzonden. Wilt u meer informatie, neem dan contact met met Willy Bieleman en
Janny Groeneveld die vanuit Okkenbroek deelnemen aan het dorpenplatform van
WIJDeventer. Of met Nelleke Hage, wijkmanager gemeente Deventer, p.hage@deventer.nl,
telefoon 06-30466231. Of met Liesbeth Willems, opbouwwerker Raster,
l.willems@rastergroep.nl, telefoon 06-30542546.

DOP: de jeugd heeft de toekomst
Ruim een jaar geleden begon Okkenbroek met een Dorpsontwikkelingsplan. Vanuit de
provincie werd geld beschikbaar gesteld om het dorp te verbeteren. Er werden meerdere
taakgroepen samengesteld met ieder een eigen doel. Eén van die taakgroepen was ‘de
jeugd heeft de toekomst’. Die taakgroep heeft een plan ingediend om een multifunctioneel
speelveld voor de jeugd te realiseren. Men vond ons plan goed bedacht en wij kregen geld
om dit te gaan realiseren. Het heeft heel veel tijd en moeite gekost om dit voor elkaar te
krijgen. Eerst leek het schoolplein de beste plek, maar door allerlei omstandigheden zijn we
uitgeweken naar het grasveld achter het ‘Ons Centrum’. Sportvereniging V&L heeft
meegedacht om dit idee verder uit te werken en zal ook eigenaar worden van dit veld. We
hebben er kunstgras neergelegd, zodat de kwaliteit van het veld beter blijft. Dat was een
onverwachte kostenpost, waardoor we op zoek moesten naar sponsoren. Gelukkig heeft
Vriezekolk hoveniers ons hierbij financieel geholpen. Daarnaast hebben we geld gekregen
van de overblijfcommissie, de dorpsspeelpleincommissie, de CJV en een heel groot bedrag
van de bazaar. We zijn deze commissies heel dankbaar!
In oktober was het dan eindelijk zover: het kunstgras met doeltjes, basketbalnetten en
daarachter een mooi hekwerk, werd geplaatst. De kinderen konden niet wachten om er
eindelijk op te kunnen spelen! Zij kunnen er voetballen, basketballen en handballen: voor
ieder wat wils. Tevens is het veld ook heel geschikt voor volwassenen.
Op woensdag 6 november, voorafgaand aan de bazaar, werd het speelveld geopend. Vanaf
dat moment is het speelveld overgedragen aan de sportvereniging V&L.

Stichting vrienden van de kerk van Okkenbroek.
Ruim een jaar geleden is de stichting vrienden van de kerk van Okkenbroek opgericht. Er
werd een bestuur ingesteld en dat bestuur is aan de slag gegaan met de opdracht.
Eerst even iets over de bestuurlijke ontwikkelingen. We zijn gestart met en bestuur van
4 personen, dat is niet ideaal. Prettig zou zijn een vijftal bestuursleden. Helaas hebben twee
bestuursleden bedankt (verhuizing en gezondheid) en moesten wij op zoek naar versterking.
Gelukkig hebben we in Janna Dolman een derde bestuurslid gevonden. Daar zijn we heel
erg blij mee maar u begrijpt dat we nog hulp kunnen gebruiken.
Mocht u het behoud van het kerkje net als wij erg belangrijk vinden voor Okkenbroek en wilt
u dat samen met ons realiseren dan heel graag uw reactie naar onderstaand e-mailadres.
Wij hebben een bedrijfsplan geschreven en de komende week gaat de aanvraag voor de
ANBI status de deur uit. Mocht het lukken die status te krijgen dan informeren wij u daar in
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de volgende koerier over.
In ons plan hebben we natuurlijk de doelstelling opgenomen: behoud van het kerkgebouw en
de pastorie ook als de kerkelijke gemeente Okkenbroek zou ophouden te bestaan.
Om dat te kunnen realiseren zullen we financiële middelen moeten vinden. Dat willen we op
twee manieren gaan doen.
• Wij gaan gedurende het jaar een paar activiteiten organiseren, waar mogelijk, in
samenwerking met andere organisaties in het dorp.
•

We willen veel vrienden werven en hen vragen een jaarlijkse bijdrage te doen.

Om zoveel mogelijk vrienden te maken willen we elk gezin in Okkenbroek en omgeving daar
persoonlijk over benaderen. Daarom treft u in deze koerier een brief aan met daarin de
uitnodiging om vriend te worden en de vraag een bijdrage te doen voor het onderhoud van
de gebouwen.
Wij komen de kaarten weer bij u ophalen in de weken nadat u deze koerier heeft ontvangen.
Dank aan de bezorgers van de Koerier voor hun hulp bij het bezorgen van de brieven.
Wij hopen dat u positief reageert en een grote of kleine bijdrage wilt doen.
Namens het bestuur
Anny Soeteman - Klijn Velderman
vriendenkerkokkenbroek@gmail.com

De Zonnebloem
De vrijwilligers van de Zonnebloem wensen u allen een gezond en een gelukkig 2014 toe.
Ook willen wij alle Okkenbroekers nog bedanken voor het kopen van de Zonnebloemloten.
Er zijn 2 prijzen gevallen op eindcijfer van lotnummers 530 en 656.
Zaterdag 25 januari. Nieuwjaars bijeenkomst in Deventer. Het begint om 14.00 uur.
Het is een optreden van de Juf de Bakker en de Dominee. Entree € 7.50 en de reiskosten
€ 2.50.
Maandag 28 april dagboottocht. De boot vertrekt om 10.00 u. uit Deventer, richting Zutphen.
De kosten zijn € 32.00 en de reiskosten € 2.50. Opgave voor 14 april.
Opgeven kan bij: Gerda Oosterhuis Tel. 551425, Gerrit Haverslag, Tel. 0572-321331 of
Agnes Spikker Tel. 551583.

DSPC
De DSPC (Dorps Speel Plein Commissie) is al jaren een actieve stichting in Okkenbroek.
De DSPC heeft als doel het in stand houden van een veilig en toegankelijk speelplein.
Wij als DSPC onderhouden contacten met school (stichting Quo Vadis) en de gemeente
Deventer. De stichting Quo Vadis is eigenaar van de ondergrond. De gemeente Deventer is
eigenaar van een aantal speeltoestellen maar ook verantwoordelijk voor de algehele
veiligheidskeuring van de speeltoestellen en het plein.
Naast het onderhouden van de contacten draagt de DSPC zorg voor het “dagelijkse”
onderhoud van het dorpsspeelplein en het evt. aanschaffen van nieuwe speeltoestellen. De
gemeente stelt een beperkt aantal speeltoestellen ter beschikking. De overige
speeltoestellen zijn door de DSPC aangeschaft. De afgelopen jaren is dit bijvoorbeeld het
speelhuis geweest. Voor aankomend jaar willen we het hekwerk aan de zijkant van het
speelplein vernieuwen.
De DSPC probeert door fondswerving bij de gemeente, subsidies, sponsoren, donaties maar
ook door het organiseren van activiteiten (o.a. de kerstmarkt) geld bij elkaar te krijgen.
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Dit alles om het dorpsspeelplein zo toegankelijk, uitdagend en veilig mogelijk te houden
zodat alle kinderen er tijdens of na school uren, volop van kunnen genieten!
Mocht u vragen hebben over de DSPC, goede ideeën hebben voor het dorpsschoolplein of
middelen ter beschikking willen stellen dan horen wij het graag.
Met vriendelijke groet, Bestuur DSPC
Voorzitter:
Ann Hoogewind
Lid:
Gerrit Jan Vriezekolk
Secretaris:
Gerdien Langevoort Lid:
Gerda Marinus
Penningmeester:
Guus de Haan
Email adres: dspc-okkenbroek@hotmail.com

Mens erger je niet
Wie ergert zich het meest op 14 maart 2014?
In “Ons Centrum” wordt op deze vrijdag voor de 27ste keer het Okkenbroeks
kampioenschap Mens-erger-je-niet gehouden.
We beginnen dit kampioenschap om 19.30 uur, tegen een vergoeding van € 2,- per persoon.
Opgave: Herman Bouwhuis, 0572-321993; Jannie Groeneveld, 0570-55048;
Willy Bieleman, 0572-321757

Sportvereniging V en L,
Ten eerste wensen wij u als V en L bestuur u een gezond en sportief 2014 toe.
Als bestuur kunnen we terugkijken op een gezellig en sportief 2013. De Jan Bakkerochtend
en het ballonraden met Okkenbroeksfeest waren een van de activiteiten van 2013.
Ook heeft V en L niet stilgezeten in de vervanging van nieuwe attributen. Dit jaar zijn er o.a.
nieuwe spinningfietsen en een lange mat aangeschaft. Verder heeft V en L in november het
nieuwe multifunctionele speelveld in beheer genomen welke door het DOP was gerealiseerd.
Het ledenaantal is dit jaar iets toegenomen.
Helaas zijn we wegens een tekort aan leden gestopt met de Volleybalgroep op de
donderdagavond. Wel hebben we gelukkig een aantal nieuwe leden kunnen begroeten bij
Badminton.
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
Vrijdagmorgen

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

Wilt u meer informatie over onze vereniging ga dan naar onze website
www.okkenbroek.net/venl of stuur een mail naar vl-okkenbroek@live.nl
Namens het bestuur van V en L, Bertus Jeurlink

Beste lezers van de Okkenbroeker Koerier.
Misschien zijn er onder de lezers van de Okkenbroekse Koerier wel mensen
die wel een keer willen moutainbiken met de DAB groep.
Wie zijn de DAB groep? Wij zijn een groep fietsers uit de regio van
Dijkerhoek. Op dit moment gaan zowel heren, dames als jeugd mensen met ons mee. Het is
de bedoeling dat dit voor jong en oud is, met en zonder ervaring, iedereen kan er aan
meedoen.
Wij gaan 1 keer in de week een avondje fietsen. Er is een schema op welke avonden wij
Okkenbroeker Koerier, Januari 2014
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gaan fietsen. Het zijn de dinsdag, woensdag of donderdagavond.
Er zijn hier in de regio een aantal moutainbiken routes.
Kort bij huis is er eentje in Lettele, en op landgoed de Bannink, met eventueel een lus naar
Schalkhaar. Vanaf Schalkhaar is er ook de mogelijkheid om richting Diepenveen en de
Eikelhof te gaan. En sinds September is er zelfs een route uitgezet langs de Oerdijk en bij de
Bosbaan. Deze route’s zijn niet erg zwaar en zijn goed te doen. Een ander mogelijkheid is
om naar de Holterberg te gaan, maar daar zit wel klim werk in en is een stuk zwaarder. (De
blauwe route b.v.) De lengte van de route’s zijn ongeveer 45 km, maar je kunt ook een
kortere route nemen. De tijd die je er over fiets is ongeveer 2 uur. Wie van jullie heeft er
belangstelling, laat het dan even weten via de mail. h.g.sluiter@hetnet.nl
De eerste keer dat ik wil gaan fietsen is op woensdagavond 2 april, vertrek om 19.00 uur aan
de Meutsteeg. Iedereen die mee gaat, gaat op eigen risico mee. Helm is verplicht.
Met vriendelijke sport groeten, Herman Sluiter.

Toneelvereniging V.O.P.

Okkenbroek

Presenteert zaterdag 5 april 2014:

“High” Tea IN Bakkerij van Schie

!

Dit mag u niet missen! Dus kom kijken op zaterdag 5 april a.s. in
Dorpshuis “Ons Centrum” aanvang ’s middags 14.00 uur en ’s avonds 20.00 uur.
Kaarten verkrijgbaar aan de zaal.

GRØSROCK OKKENBROEK OP ZONDAG 26 OKTOBER.
Zowel de bandjes als de organisatie is het goed bevallen om van GRØSROCK een
binnengebeuren te maken. Daarom doen wij dat dit jaar weer met hetzelfde concept door
bandjes beurtelings te laten spelen in verschillende zalen.
Dat gaat gebeuren op zondag 26 oktober. Vrijhouden dus! En mocht er iemand connecties
hebben met een bandje dat geschikt is om daar te spelen: laat het ons weten!
Laten we er weer een mooi muziekspektakel van maken!
Wij wensen iedereen een sprankelend 2014 toe!
Stichting Grøsrock Okkenbroek

!

Goed nieuws voor Okkenbroek.
Het bestuur van Dol-Fijn, de stichting Quo Vadis, heeft besloten om ook in de toekomst op
de vestiging in Okkenbroek onderwijs te blijven aanbieden. De afgelopen tijd heeft het
bestuur in nauw contact met de directie de situatie van de vestiging Dol-Fijn Okkenbroek en
het huidige onderwijskundig model onderzocht. Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat
bij wijziging van het onderwijskundig model het mogelijk is om in de toekomst in Okkenbroek
kwalitatief goed onderwijs aan te blijven bieden binnen de financiële kaders die het zich
daarvoor heeft gesteld. Zij gaat er daarbij van uit dat het leerlingenaantal overeenkomstig de
prognoses gelijk zal blijven.
Op een informatieavond in december heeft de directie de ouders geinformeerd over het
onderwijskundig model dat zij voor ogen heeft. Hieronder een paar aspecten van het
toekomstig onderwijs op Dol-Fijn Okkenbroek.
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Leerling centraal
We gaan in de toekomst niet meer uit van de leerstof, ingedeeld in leerjaren. We gaan uit
van de ontwikkeling van de leerlingen en passen daar de leerstof op aan. Hierdoor staat niet
meer de leerstof centraal, maar de leerling. We willen meer tijd en ruimte bieden voor
begeleiding van leerlingen tijdens het verwerken van de leerstof en de mogelijkheid bieden
dat leerlingen ook van en met elkaar leren.
Stamgroepen
De leerlingen worden ingedeeld in 2 stamgroepen. Beide groepen zullen ongeveer evenveel
leerlingen hebben. Ruwweg in stamgroep A de leerlingen van 4 tot 8 jaar en in stamgroep B
die van 8-12 jaar. We laten dus de huidige structuur van groep 1 t/m 8 los. In beide
stamgroepen worden de leerlingen begeleid door een leerkracht en een
onderwijsassistent(e) Beide stamgroepen hebben 2 ruimtes ter beschikking waarin
verschillende activiteiten kunnen plaats vinden. Zo kan in stamgroep A de instructieruimte en
de werk/speelruimte van elkaar worden gescheiden. Naast het creëren van een rijke
leeromgeving willen we ook individuele ict-middelen gaan inzetten in het leerproces. Hierbij
moet vooral aan tablets worden gedacht.
Planning
In dit schooljaar blijft de huidige structuur van drie groepen met 2 en 3 leerjaren
gehandhaafd. Wel gaan we al wat uitproberen door op bepaalde momenten voor lezen
groepsdoorbrekend te gaan werken. Vanaf het volgend schooljaar gaan we over op de 2
stamgroepen.
Het gebouw
Bij de gemeente zijn plannen ingediend om het gebouw aan te passen aan eht nieuwe
concept. In 2014 zou het gebouw voor 40-jarig onderhoud in aanmerking komen en in dit
kader mogen gebouwen ook worden aangepast op de moderne tijd en visie op het
onderwijs. Helaas heeft de gemeente besloten om de uitgaven voor het verbouwingsplan op
‘on hold’ te zetten, m.a.w. we reserveren het wel maar geven het nog niet vrij. We hopen
uiteraard dat het geld z.s.m. beschikbaar komt. Maar dat betekent niet te dat we het concept
niet eerder kunnen invoeren . Ook in het huidige gebouw kunnen we met het nieuwe concept
uit de voeten, al is dat in een mooi aangepast gebouw natuurlijk wel leuker.
Tot slot
De op de informatievond aanwezige ouders stelden aan het eind positieve kritische vragen
en gaven blijk van enthousiasme over het concept. Ook is duidelijk gesteld dat het
voortbestaan van de locatie Okkenbroek mede af hangt van het succes van het nieuwe
onderwijsconcept. De financiële onderbouwing gaat uit van een aantal leerlingen van rond de
vijftig. Het uitgangspunt voor bestuur en directie is dan ook om goed kwalitatief onderwijs te
kunnen bieden met de beschikbare financiële middelen. Wij denken dat we dit op deze wijze
heel goed kunnen waarmaken en dat we zo ook goed voorbereid zijn op de toekomst van
(passend) onderwijs voor onze leerlingen. Wij gaan door met de verdere invulling van het
concept en het zetten van de benodigde stappen.
Henk Mezach
Dir. cbs Dol-Fijn.

Bazaar.
Namens de bazaarcommissie wensen wij iedereen een heel voorspoedig en gezond 2014.
Op 6 nov. (alweer 2 maand geleden) hebben we onze jaarlijkse bazaar gehouden.
De belangstelling was groter dan voorgaande jaren en dus ook de opbrengst was daardoor
hoger en wel €1700,00 netto.
Natuurlijk erg veel dank aan al onze sponsoren, en aan alle vrijwilligers en niet te vergeten u
als bezoeker.

Okkenbroeker Koerier, Januari 2014

Pagina 11
! -!15

Voorafgaand aan de bazaar werd het multifunctionele speelveld geopend.
De werkgroep voor dit veld had een begrotingstekort, en door de hoge opbrengst waren wij
in staat om een bedrag van €800,00 bij te dragen.
Ook de Guppies kregen weer een bedrag van €100,00 en het overige bedrag van €800,00
gaat naar de kerk.
Nogmaals iedereen bedankt voor de inzet en bijdrage.
De Bazaarcommissie.

Vishandel Zwaan
Wij staan elke week:
Dinsdag
woensdag

11:00 tot 18:00 op het marktplein in Nijverdal
10:30 tot 14:00 bij het dorpshuis in Okkenbroek
15:00 tot 18:00 bij restaurant koerkamp in Lettele
donderdag
08:30 tot 14:00 in Almelo op de markt
vrijdag
10:30 tot 14:00 in Nieuw Heeten tegenover de school
15:00 tot 18:00 in Haarle bij de kerk
wij zijn te bereiken op het volgende telefoonnummer 06 – 207 61 631

TwiMa
Wij, TwiMa Lettele (voorheen Majorette peloton Lettele), zijn blij u te kunnen vertellen dat
voor de opdruk van onze trainingspakken een sponsor is gevonden. Abby de Waal en Duco
Schilstra van Sign Solutions, gevestigd in Lettele, waren bereid om de naam van onze
vereniging achter op onze trainingspakken te drukken.
Jaren hebben wij gespaard voor nieuwe trainingspakken, en dit jaar mocht het er toch
eindelijk een keer van komen. Onze blauw/witte trainingspakken werden ingeruild voor
blauw/zwarte trainingspakken. Er ontbrak alleen nog één ding: de naam van onze vereniging
‘TwiMa Lettele’ achterop het trainingspak. Dankzij Abby en Duco
hebben wij dit waarheid kunnen maken.
Namens TwiMa Lettele willen wij Abby en Duco hartelijk bedanken
voor hun sponsoring!! www.twimalettele.isfanatiek.nl
Foto v.l.n.r.: Duco Schilstra, Marit Brinkhof, Zelda Welgraven,
Abby de Waal

De Protestantse gemeente zoekt opslagruimte!
Per direct zoekt de Protestantse gemeente opslagruimte voor het
oud papier dat de kerk het hele jaar door inzamelt. Uiterlijk 1 april vervalt de huidige
opslagmogelijkheid wegens aanstaande sloop van deze schuur. Hebt u die ruimte over en
wilt u de kerk steunen, neem dan a.u.b. contact op met de kerkrentmeesters van de kerk, via
mail:
kerkrentmeesters@pg-okkenbroek.nl of telefonisch 0570-550175 (Jeroen Koldewijn)

€ 975,- voor blinden en slechtzienden
Van 9 t/m 14 december was het collecteweek voor blinden en slechtzienden. In Lettele,Oude
Molen en Okkenbroek hebben de collectanten in totaal € 975 opgehaald. Initiatiefnemer
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt besteedt het geld aan voeltekeningen voor blinde en
slechtziende leerlingen op de basisschool.
Voeltekeningen zijn driedimensionale afbeeldingen, waarmee blinde en slechtziende
kinderen de plaatjes uit een lesboek voelend met hun vingers kunnen 'bekijken'. Blinde
basisschoolleerlingen kunnen informatie zo beter begrijpen en dezelfde lesstof volgen als
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hun ziende leeftijdsgenootjes. Er wordt een hele leerlijn omheen ontwikkeld met
lesmaterialen voor elk leerjaar, toetsen en een docentenhandleiding.
“Geld voor innovatieve hulpmiddelen, slimme aanpassingen en specifieke begeleiding is ook
hard nodig,” vervolgt Carla Aalderink, directeur Bartimeus Sonneheerdt. “Denk aan slimme
geleidestokken, aangepast lesmateriaal voor schoolkinderen en coaching voor jongeren.
Kortom, alles wat mensen met een visuele beperking nodig hebben om gelijkwaardig te
kunnen meedoen in onze maatschappij. Wij vinden het dan ook geweldig dat zoveel mensen
zich hebben ingezet om de collecte tot een succes te maken: alle organisatoren, collectanten
én gevers heel hartelijk dank voor uw bijdrage!”
Marian Jansen
Collectant gemist?
Wie de collectant heeft gemist, kan alsnog kinderen met een visuele beperking helpen door
‘ogen’ te sms-en naar 4333 (€ 2,50 per sms). Meer informatie: www.steunbartiméus.nl

Kunst van hier tot ginder
De kunstfietsroute valt dit jaar op 13, 14 en 15 juni.
Het belooft weer een mooie route te worden van ongeveer 27 km.
Meer informatie in de volgende koerier en via onze website: www.kunstvanhiertotginder.nl , U
kunt ons ook volgen via facebook en twitter.

GEBRUIK WOONKAMER NOABERHUUS
Er is schijnbaar wat onduidelijkheid over het gebruik van de woonkamer in het Noaberhuus.
Daarom bij deze helderheid in de kwestie.
Er is een bewuste keuze gemaakt om in het dorp de horeca-functie te bundelen, en wel in
Ons Centrum. Concurrentie tussen de twee locaties is dan ook niet aan de orde.
Verjaardagsfeesten of andere partijen kunnen georganiseerd worden in Ons Centrum, en
helaas niet in de woonkamer van het Noaberhuus.
Er geldt een uitzondering voor het gebruik van de woonkamer voor de bewoners van de
Visserhof; zij kunnen deze ruimte altijd gebruiken, ook voor een incidenteel en kleinschalig
feestje. Daarnaast is de woonkamer bedoeld voor het volgende gebruik:
-

Bezoekers van het Noaberhuus kunnen tijdens de openingstijden altijd verblijven in
de Woonkamer
Activiteiten die vallen onder de Activiteiten Commissie Okkenbroek (ACO)
Incidentele activiteiten georganiseerd door de huurders van het Noaberhuus
Vergaderactiviteiten of andere activiteiten indien het OC volgeboekt is, dan wel
wanneer dit om andere redenen niet of minder goed past in Ons Centrum.
Koersbal vond altijd al plaats in de woonkamer en zal er ook blijven plaatsvinden.

Namens het bestuur van Ons Centrum en het bestuur Stichting Kulturhus,
Katja Staartjes

!
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Advertentie

!

*HUISHOUDELIJKE HULP GEZOCHT*

!

Eenmaal per 2 weken op zaterdagochtend (eventueel zaterdagmiddag).
Werktijden in overleg (werkuren 3).
Werkzaamheden in overleg (naar behoefte).
Sterke voorkeur voor iemand met ervaring als huishoudelijke hulp.
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met de familie Bronsvoort (0570-551692)
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De Okkenbroeker Koerier wordt uitgegeven door Dorpshuis “Ons Centrum”
De uiterste inleverdatum is:

Dinsdag 1 april 2014
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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