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Van de voorzitter
Dorpsgenoten,
Op het moment dat dit stukje geschreven is, is het al Lente maar…..
de rest vult u zelf wel in.
Wat is er te melden over wat er allemaal staat te gebeuren. Zoals u wellicht hebt gehoord
heeft Gert de Jong de huur van het bargedeelte van Ons-Centrum opgezegd. Dit vinden wij
en velen van u heel erg jammer. Maar als iemand niet of heel weinig verdient met het werk
wat je doet en toch veel uren er in steekt en nog een kroeg in Nijverdal heeft, niet op twee
plaatsen tegelijk kan zijn dan moet je accepteren dat iemand eenzijdig de afspraak
beëindigd.
Dat Monique Lensink [ML] vorig jaar voor 01 december 2012 de huur van de Buurtsuper
heeft opgezegd is van het zelfde laken een pak. Ook hier is het heel erg jammer maar ook
wel begrijpelijk. Onlangs is ook de huur van het Terras bij het Kulturhus opgezegd door
Monique.
Wat staat er nu te gebeuren, omdat ML belangstelling heeft getoond voor het bargedeelte en
om het terras te huren bij het OC zijn er gesprekken geweest. En als het goed is draait ML
het gedeelte wat Gert de Jong deed met ingang van 01 juni 2013
ML begint als ze stopt met de buurtsuper met de nieuwe uitdaging en gaat Gert de Jong al
zijn energie steken in zijn Gauwe Geit te Nijverdal, waar wij hem heel veel succes wensen en
hopelijk ook wat tijd weet over te houden voor andere zaken. Zoals hij onlangs schitterde in
het toneelstuk van de V.O.P.
Monique Lensink-Kortenhorst uiteraard ook heel veel succes en wij gaan er van uit dat jou
dat helemaal gaat lukken.
Wij denken dat we hiermee op dit moment de beste oplossing hebben gevonden voor OnsCentrum en dat we plezierige zaken hebben kunnen behouden voor ons dorp.
De grote zaal van het OC, de vloer is behandeld door een gespecialiseerd bedrijf en dat ziet
er weer goed uit. Hier zullen nog een paar veranderingen plaats vinden, dat staat binnenkort
te gebeuren.
Voor het Kulturhus: voor de ruimtes die nu vrij komen, wordt door de eigenaar St. de Marken
gesprekken gevoerd met een aantal belangstellenden. We gaan er van uit dat ook hier een
juiste, passende bestemming in wordt gevonden.
Op 3 april houden we waar u allen welkom bent, de jaarvergadering van Ons-Centrum.
U allen plezierige paasdagen gewenst met hogere temperaturen. Wensen wij u een
prachtige tijd toe, en zien we u graag om of in Ons-Centrum en het Kulturhus.
Namens het bestuur, Henk Stoevenbeld

Seniorensoos Okkenbroek en Omstreken.
Als ik dit schrijf is het 25 maart dus lente, maar het weer laat ons in de steek met een
gevoelstemperatuur van min 10 graden door de harde noord oosten wind. Het geduld raakt
een beetje op, we snakken naar mooi weer. Wie weet komt het allemaal in april nog goed.
Ons seizoen loopt bijna ten einde. Allereerst willen wij onze voorzitter van Harte Beterschap
wensen en hopen op een spoedig herstel.
De laatste middag is 17 april. Deze middag kunt U zich ook nog opgeven voor het reisje dat
plaats vindt op 19 juni. We vertrekken om 11.00 uur en zijn rond 19.00 uur weer terug in
Okkenbroek. Niet leden die graag een dagje uit willen zijn ook van harte welkom. Doordat
ons steeds meer oudjes ontvallen zijn, wordt de groep steeds kleiner. Bij deze vragen wij u,
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of er nog mensen zijn die er wat voor voelen om bij de Seniorensoos te komen. Het zijn altijd
leuke middagen die wij organiseren.
Opgave bij: J. Hoornenborg tel: 551469
J. Nijland tel: 551548
Het Bestuur.

ACTIVITEITEN COMMISSIE OKKENBROEK .
Terras à la Monique organiseerde op zondag 24 maart een gezellige paasbrunch i.s.m. de
activiteitencommissie Okkenbroek.
Ons Centrum, kerk, bibliotheek, school en Terras à la Monique zijn druk bezig om de
komende maanden voor alle leeftijden iets te organiseren binnen het dorp.
In de maand juni wordt het elfde Folklore Festival georganiseerd. Basisschool Dol-Fijn,
gemeente Deventer, de ACO en de DSPC slaan de handen ineen om jong en oud te laten
genieten van een prachtig festival. Dit hopen we te laten plaatsvinden op vrijdagavond 21
juni. Tegen die tijd volgt er meer informatie.
We hopen ook dit jaar weer twee groepen te mogen ontvangen en zoals het nu lijkt komen
de groepen uit Mallorca en de Filippijnen.
Namens de ACO,
Jannie Groeneveld.

Sportvereniging V en L,

Het eerste kwartaal zit er al weer op. We zijn het jaar weer goed en sportief gestart.
Wel kunnen we nog steeds nieuwe leden gebruiken met name voor Badminton.
Onlangs zijn er 12 nieuwe spinningfietsen aangeschaft, hiermee hopen we uiteraard weer
vele jaren mee vooruit te kunnen.
Op 12 februari jl. hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering weer gehad.
Zaterdagmorgen13 april wordt de jaarlijkse Jan Bakkerochtend weer gehouden. Iedereen is
hierbij van harte uitgenodigd om dit te aanschouwen. 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
gymnastiek voor de basisschoolkinderen,
Maandagavond
spinning en volleybal,
Dinsdagavond
badminton,
Woensdagavond
aerobic/bodypump en spinning,
Donderdagavond
Streetdance,zaalvoetbal en volleybal
Vrijdagmorgen
Peutergym
Wilt u 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

Kunst van hier tot ginder
De kunstfietsroute valt dit jaar op 7, 8 en 9 juni. Dit jaar vieren we ons 10 jarig jubileum.
Het belooft weer een schitterende fietstocht te worden van ± 27,5 km lang. De verkorte route
is ± 14,5 km. Dus ook geschikt voor gezinnen met kleine kinderen. Op dit deel van de route
zijn er ook educatieve activiteiten.
U bent van harte welkom om mee te fietsen
Voor meer informatie over de kunstfietsroute zie www.kunstvanhiertotginder.nl

De Zonnebloem
Agenda
6 mei
3 juli

Bezoek tuincentrum: vertrek 9 uur: kosten € 2,50: opgave voor 27 april.
Bezoek pluktuin Kloosterhöfken in Eefde: kosten € 5.00 + € 2.50 reiskosten
Opgave voor 19 juni.
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23 aug.
28 aug.
8 sept.
25 sept.

Picknick. De picknick is van 10.00 uur tot ± 13.00 uur. De locatie wordt nog
nader bekend gemaakt.
Bezoek natuurdiorama in Holten, daarna tochtje over de Holterberg.
Kosten € 7.50 vertrek 13.00 uur, opgave voor 10 augustus.
Nationale Ziekendag.
Winkelen in Raalte. Vertrek 9.00 uur kosten € 2.50 opgave voor
16 september

Opgave:
Opgave voor boven genoemde activiteiten kan bij Gerrit Haverslag Tel. 0572-32133
Gerda Oosterhuis Tel. 551425 en Agnes Spikker Tel. 551583.

Avondwandeling rond Okkenbroek
Wat inspireert jou? Wat zet jou in beweging?
Hoe geef jij vorm aan je geloof? Of wat houdt je tegen?
Wil je wel eens over dergelijke dingen van gedachten wisselen met mensen van buiten je
eigen kring? Kom dan 26 mei 2013 om 18.45 uur naar de kerk van Okkenbroek!
Na een kop koffie gaan we met elkaar in gesprek over het thema tolerantie.
Al wandelend of - als je liever niet wandelt - in of bij de kerk.
In het gesprek gaan we niet op zoek naar antwoorden, het gesprek zelf is al voldoende. Al
wandelend en pratend ontmoeten we zo ook eens anderen van buiten onze eigen kring. En
van het thema mag naar hartenlust worden afgeweken!
Tegen 21:00 uur sluiten we onze avond af in de kerk met een korte vesper. Deze zal
ongeveer twintig minuten duren.
Kom je ook?

Avondwandel3daagse

Dit jaar wordt voor de 6e keer een avondwandel3daagse gehouden in
Nieuw Heeten.
Deze wordt gehouden op 24, 25 en 26 april. Er kunnen 2 afstanden
gelopen worden: 5 km en 10 km. Binnenkort meer informatie op
www.nieuwheeten-online.nl
Houdt deze site dus goed in de gaten.

Terras à la Monique

Op 5 mei aanstaande heb ik weer een gezellig bandje live op mijn
terras.
Het muzikale duo "Justus", zal u deze middag vermaken met hun
muziek.
Deze activiteit is in samenwerking met de Activiteitencommissie Okkenbroek opgezet.
Ik hoop u allen te mogen ontmoeten.
Terras à la Monique

Vrienden van de kerk in Okkenbroek.
Medio november 2012 is er een nieuwe Stichting opgericht in Okkenbroek.
Het is de Stichting vrienden van de kerk van Okkenbroek. Doelstelling van deze stichting is
het behoud van de gebouwen, dus de kerk, de consistorie en de pastorie, voor Okkenbroek.
Deze gebouwen zijn, naast andere, beeldbepalend voor ons dorp. Het bestuur bestaat tot nu
uit Roland van Limburg Stirum, Margreet Vierhouten, Jan Jaap Hamdorff en
ondergetekende.
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Wij zullen middelen moeten vinden om daarmee het onderhoud van de gebouwen te kunnen
financieren. De kerkelijke gemeente is nu zo klein dat die kosten niet meer op te brengen
zijn. Er worden gesprekken gevoerd met de kerkelijke gemeente Bathmen omdat zelfstandig
blijven voortbestaan niet meer haalbaar is.
Waar we nu eerst op inzetten is het vinden van veel goede vrienden die jaarlijks een kleine
(groot mag ook) financiële bijdrage willen doen zodat we de gebouwen wel voor Okkenbroek
kunnen blijven behouden. Daarnaast zullen we elk jaar in overleg en als het kan in
samenwerking met het bestuur van de Stichting Kulturhus en het OC een aantal activiteiten
organiseren.
Dit jaar willen we ons vooral bekend maken tijdens de kunstfietsroute en het dorpsfeest. Hoe
dit alles in de toekomst er uit gaat zien en welke stappen er gezet moeten worden hangt af
van de middelen die we kunnen genereren. Kosten van onderhoud zijn op jaarbasis begroot
op ongeveer € 10.000.Wij hebben heel erg behoefte aan versterking van het bestuur met een penningmeester die
ook nog wat secretarieel werk kan doen. Dus als u de kerkgebouwen van Okkenbroek een
warm hart toedraagt, het belangrijk vindt dat ze voor Okkenbroek in goede staat blijven
behouden en u hebt hiervoor een beetje tijd over meldt u zich dan aan bij een van de
bestuursleden. Wij zijn heel erg blij met uw hulp, goede ideeën en enthousiasme.
Wij hebben inmiddels een e-mailadres: vriendenkerkokkenbroek@gmail.com
U kunt zich via dat e-mailadres natuurlijk ook alvast aanmelden als vriend, heel graag dan
met naam en adres. U ontvangt dan in de komende maanden een brief van ons met
informatie hoe u de stichting kunt steunen.
Anny Soeteman-Klijn Velderman Tel. 551659

Jaarvergadering Plaatselijk Belang Okkenbroek e.o.

Tijdens een druk bezochte jaarvergadering van Plaatselijk Belang Okkenbroek e.o. (PB) op
19 maart is een tweetal nieuwe bestuursleden gekozen: Monique Lensink en Henk Sepers.
Naast gebruikelijke onderwerpen als een terugblik op het vorige jaar of het financieel
jaarverslag werd in het tweede deel van de bijeenkomst uitvoerig stilgestaan bij nieuwbouw
en de kinderdagopvang. Onder grote belangstelling werd een toelichting gegeven op de
mogelijkheid van kinderopvang in Okkenbroek. Over de verdere ontwikkelingen zal PB u op
de hoogte houden. Voor de (her)verkaveling van de vijf bouwkavels aan de Boerhof- en
Dijkmanstraat bleek aanzienlijk minder belangstelling te zijn. PB zal op dit moment dan ook
geen verdere acties op dit onderwerp ondernemen. Mocht achteraf blijken dat hier alsnog
belangstelling voor is dan horen wij dat graag.
In de rondvraag werd, in een vlammend betoog aandacht gevraagd voor de overlast die
loslopende katten veroorzaken en verzocht de overlast tot een minimum te beperken.
Parkeren in de IJssel de Schepperstraat bleek een zwaar op de maag liggend probleem te
zijn. Met name de onoverzichtelijkheid ter hoogte van ’t Hoge Veld levert gevaarlijke situaties
op. Ook bij het speeltuintje halverwege de IJssel de Schepperstraat is dit het geval. Met veel
kinderen in de directe omgeving extra reden vooral de snelheidslimiet (30 km/uur) in acht te
nemen en te parkeren in de parkeervakken. Ook al is dit soms niet voor de deur. En spreek,
zoals PB voorzitter Erwin van Schooten besloot, vooral elkaar hierop aan.
Nog geen lid van PB? Aanmelden kan via pb@okkenbroek.gmail.com of door het
downloaden van een aanmeldingsformulier op de verenigingspagina van PB op
www.okkenbroek.net. Deze kan ingeleverd worden aan de IJssel de schepperstraat 1.

Fietstocht
Op zondag 1sept a.s. is er weer onze jaarlijkse fietstocht .
De routes zijn +/- 12 en +/- 43 km. ( wijziging nog voorbehouden ).
Ze gaan weer over avontuurlijke paden en wegen in ons mooie Sallandse land !
Laat u weer verrassen .Koffie drinken we weer ergens onderweg .
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Starten kan van 10.00 uur tot 12.30 uur bij Ons Centrum .
Inschrijfgeld bedraagt Euro 5.- Kinderen t/m.12 jr. gratis.
Fietsen met trapondersteuning ook van harte welkom .Oplaadpunt is aanwezig .
Tot ziens op 1 sept.
De organisatie.

NATUURLIJKHEDEN
Door Henk Sepers
Op mijn ontdekkingsreis door de historie van Okkenbroek kom ik heel wat tegen. Het belang
van Adam IJssel de Schepper voor de ontwikkeling van Okkenbroek. Prachtige erfnamen
(Grote Brander, Broekgerrits Lueks, Buil Tweestok), waarvan sommigen mij terugvoeren
naar de veertiende eeuw. De bouw van een molen in 1852. Afgebrand in 1931. Bewoners
van het in 1909 voor het eerst genoemde Huize Okkenbroek. Ontmoetingen met
Okkenbroekers die in de eerste decennia van de twintigste eeuw zijn geboren. En u? U zie ik
denken waar gaat dit heen en wat heeft dat met natuurlijkheden te maken. Dan vraag ik nog
even geduld en vooral verder te lezen.
Uut den Umtrek, geschreven door Jan Struik, is één van de vele boekwerken die ik doorspit
om iets van de geschiedenis. Struik, geboren in 1906, beschrijft zoveel
wetenswaardigheden dat ik soms door de bomen het bos niet meer zie. Bats Oom,
Holterbroek, bie de Vlesse. In het spraakgebruik van toen zeer gedetailleerde aanduidingen
van locaties waar hij zijn jeugd doorbracht en die in de 21ste eeuw vooral in de nevelen der
tijd zijn gehuld. Ik zuig het op. Struik heeft, nu kom ik bij de natuurlijkheden, met al zijn liefde
voor de natuur oog voor alles wat groeit en bloeit in de omtrek van Okkenbroek. Niet dat hij
minutieus beschrijft hoe het er allemaal uitziet. Dat niet, maar zonder het zich vermoedelijk
bewust te zijn geeft hij op een heel andere wijze een inkijkje. Hij somt op wat hij ziet:
zonnedauw, kemphanen, snippen, de jacht op het korhoen, duivelsnaaigaren. En hij schuwt
namen van dieren zoals die toen gebruikt werden niet. Een ulk, de grote oele. Noem maar
op. Cultuur historische gebouwen als de molen, de kerk of de smederij vertellen hun verhaal
over de ontstaansgeschiedenis van Okkenbroek. De door Struik genoemde planten en
dieren vertellen, tussen de regels door, hun eigen verhaal over hoe het landschap er rond
1920, voor de grote ontginning begon, uitgezien moet hebben.
Dankzij mijn IVN cursus Natuurgids kan ik de opsomming van Struik duiden en op waarde
schatten: duivelsnaaigaren, zoals het beeldend in de volksmond wordt genoemd, is een
draderige plantje (klein warkruid) dat, als door de duivel genaaid om mens en dier te laten
struikelen, zich tussen en over de heidestruiken doorslingert. Of de zonnedauw. Een
vleesetende plant. De meeste zonnedauw leeft in moerasachtige gebieden. De kemphaan,
een broedvogel die vroeger veel voorkwam in natte weilanden van laag-Nederland. Om over
het korhoen maar te zwijgen. Open heidevelden zijn DE biotoop voor het korhoen. Er waren
er zoveel dat er op gejaagd werd. Bijna honderd jaar later is het aantal in het wild levende
korhoenen op de vingers van één hand te tellen.
Heide (duivelsnaaigaren), moerasachtige gebieden (zonnedauw) en natte weilanden
(kemphanen) vormden de ingrediënten waaruit het landschap rondom Okkenbroek in de
eerste helft van de twintigste eeuw was opgebouwd. Dat is aardig om te weten als ik mij
verder in de historie verdiep en sluit naadloos bij de eerste zin van het Okkenbroeks Volklied:
Te midden der velden in bosschen en hei.
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Grosrock op zondag 20 oktober
Er gaat het een en ander veranderen bij Grosrock:
Allereerst wordt het festival verplaatst van buiten naar binnen in O.C.
Het echte festivalgevoel is er dan misschien af maar het zal minstens zo gezellig worden.
Bands spelen om de beurt in zaal 1 en 2 en in het cafe.
De reden waarom we dit doen is het feit dat we met een grote groep vrijwilligers werken
waarvan we er steeds minder voorhanden hebben. Maar ook het financiële plaatje komt er
voor ons anders uit te zien. We hebben minder vaste kosten voor het inhuren van allerlei
zaken en kunnen dit geld volgend jaar met het 10-jarig bestaan beter besteden aan goeie
bands.
Komt bij dat we in de zomer altijd moeite hebben om een datum te plannen in verband met
de vele activiteiten in dorpen rondom ons. Later in het jaar plannen is voor een
buitengebeuren niet aantrekkelijk. Het weer is sowieso al van groot belang voor het
welslagen van dit festival en brengt ook de nodige risico’s met zich mee. Regen en
technische apparatuur verdragen elkaar niet en het gebruik van tenten kan ook gevaren
inhouden bij storm, zoals bleek bij andere festivals.
Voor ons allemaal redenen om er binnen een mooi, muzikaal feest van te maken!
Dat gaat gebeuren op zondag 20 oktober.
De tijden blijven zo ongeveer hetzelfde: van 14.00 tot 20.00 uur.

Opslaghuisje begraafplaats.
Eind oktober 2012 heeft het DOP kernteam het beschikbare budget, ca.
€ 30.000,- gereserveerd voor de verschillende projecten. Eén van de thema’s was behoud
voorzieningen Okkenbroek, waar ook de begraafplaats van de Protestantse Gemeente te
Okkenbroek onder valt.
Wij zijn vanuit de kerk al enkele jaren bezig om de begraafplaats een beter aanzien te
geven, nieuwe beplanting, deels verharden van de paden, urnenveldje en water voorziening
voor de nieuwe aanplant. We hebben/hadden nog een grote wens: het opslaghuisje te
vervangen. Begin oktober hebben wij de taakgroep begraafplaats in het leven geroepen. Wij
hebben een begroting voor een nieuw opslag huisje ingeleverd bij het kernteam. De kerk zal
ook zelf ook een deel bekostigen (€ 3.000,-) en er zal zoveel mogelijk eigen arbeid worden
verricht. Dit plan werd door de bevolking/ kerngroep breed gedragen. Er is voor dit plan een
bedrag gereserveerd van € 7.500,-. Een geweldige steun in de rug.
De totale begroting bedraagt € 14.000,-, excl. zelfwerkzaamheid ( € 2.500,-).
Daarnaast heeft Plaatselijk Belang Okkenbroek samen met ons een bijdrage gevraagd bij
het Rabo Coöperatiefonds. In de eerste week van februari is ons een bedrag van € 3.500,toegezegd. Willy Bieleman en Marian Jansen hebben de cheque in ontvangst genomen.
De taakgroep begraafplaats heeft bij de gemeente Deventer een preadvies aangevraagd
voor het bouwen van een tweede opslaghuisje (3 bij 5 m).
Dit opslaghuisje willen wij graag in de singel achter de urnengraven bouwen. Het weiland
achter de begraafplaats is al van de kerk en kan op den duur ook als begraafplaats gebruikt
gaan worden. Het nieuwe huisje staat dan weer centraal op de begraafplaats. Het preadvies
is positief beoordeeld. De voorlopige omgevingsvergunning is onlangs ook door de
gemeente Deventer verleend.
Ter zijner tijd zal de taakgroep een beroep doen op vrijwilligers om te komen helpen waar
mogelijk. Eind 2013 moet het huisje er staan om voor het gereserveerde DOP geld in
aanmerking te komen. Naast het maatschappelijk belang heeft ook de geplande inzet van
vrijwilligers bij het realiseren van dit plan tot een bijdrage van de Rabo geleid. Ook bij de
hoofd bijdrage van het DOP (Wijkaanpak) was vrijwilligersinzet een belangrijk criterium.
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De taakgroep, Aart Evers, Piet Dolman en Marian Jansen.

Okkenbrooks feest
Een feest van, voor en door ons allemaal!
Het Okkenbroeks feest is niet mogelijk zonder inzet van
vrijwilligers en daarom is het van groot belang dat er voldoende vrijwilligers zijn voor de
verschillende werkzaamheden; immers ‘vele handen maken licht werk’!
Bij deze dan ook een oproep naar mensen die belangstelling hebben om mee te helpen. Dit
kan variëren van één uurtje tot meerdere uren en uiteraard kun je aangeven welke taken het
best bij je passen. Denk daarbij aan barwerkzaamheden, opbouw en/of begeleiding van een
spel of activiteit, opbouwen en/of afbreken van de tent, enz.
Er is een overzicht gemaakt van de verschillende werkzaamheden/taken en deze is in te zien
bij Frank Klein Koerkamp. Bij hem kun je je aanmelden, zie hieronder.
Aanmelden kan via de email: frank.debby@kpnplanet.nl , even bellen: 0570-551096 of kom
gewoon even langs!

Fanfare Beatrix
De ijskoude Palmpasen optocht in Okkenbroek is achter de rug.
De organisatie had de route ietwat ingekort. Maar goed ook, want de eerste ventielen en
kleppen van de blaasinstrumenten begonnen al bevriezingsverschijnselen te vertonen. En uit
eerdere ervaringen met de ijskoude Sinterklaasoptochten in Deventer weten we dat uit een
trompet of schuiftrombone niet veel geluid komt als de ventielen bevroren zijn. En je loopt het
risico dat een muzikant eerst een half uur bij de kachel moet staan voordat hij het instrument
van de lippen kan krijgen! Ha ha … nee hoor dat laatste is een geintje, maar van die
bevroren ventielen van de trompet en bugel dat is wel een feit.
Komende tijd weer de aandacht voor oud papier, oud ijzer en de Geranium actie. Echte
kwaliteit perkplantjes van de Firma Vriezekolk. Diverse kleuren en zowel sta als hang
geraniums. En dan natuurlijk ons jaarlijkse Pater Brinkhof concert, waarvan alle inkomsten
direct 1:1 naar Pater Jan in Peru gaan. Dus noteer de volgende dat al vast in je agenda :
Zaterdag 13 april Oud papier en ijzer actie
Zaterdag 4 mei
18.30 Dodenherdenking Lettele
Wo-vr 9-11 mei
Geranium actie
Zondag 26 mei
10.45 u Pater Brinkhof Concert Lettele
En natuurlijk blijven we “zeuren” om nieuwe muzikanten. Vooral nu zelfs de gemeente de
muziekschool bijna wegbezuinigd. Den Haag had dat allang gedaan met het
muziekonderwijs in de gewone scholen. Dus als we niet zelf de handschoen oppakken en
muziek gaan maken, dan kon het nog wel eens heel stil worden in Okkenbroek, Lettele,
Deventer, op de Radio en zelfs op de TV, Ziggodome en Ahoy. Wij vinden het best leuk om
naar een concert te gaan, maar als alleen al een toegangskaartje voor bv Guus Meeuwis
bijna honderd euro kost dan kun je net zo goed zelf een jaar lang elke week muziek gaan
maken.
Dus kom gewoon een keer naar de repetitie op maandag avond in Lettele bij Spikker en
ervaar hoe relaxed, zelf muziek maken is. En ik beloof je, als je echt een Guus Meeuwis fan
bent en je wordt lid van onze vereniging, dan gaan we gewoon twee of drie nummers van
Guus instuderen. Geen punt voor ons, want van alle bekende zangers en moderne nummers
wordt ook muziek geschreven voor orkesten. En anders laten we het gewoon schrijven.
Gerard Verwoolde, bariton saxofoon speler bij: Beatrix Lettele, Dweilorkest Lettele,
Saxofoon-jazz kwartet Oostgelre en gastspeler bij Caecilia in Schalkhaar.
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Samen Eten
Al bijna 23 jaar komen elke 2e dinsdag van de maand mensen naar Ons Centrum om daar
samen van een warme maaltijd te genieten.
Elke maaltijd wordt met verse groente, vlees en ingrediënten bereid en net even iets anders
dan "gewoon" klaar gemaakt. We eten van 18.00 - 19.30 uur en de kosten zijn € 6,- per
maaltijd. We eten nu aan drie tafels met elk acht personen, maar er is nog plaats voor een
vierde tafel.
Ook zoeken we hulp om samen met Dien tafels en stoelen klaar te zetten en de tafels te
dekken. Denkt u nu, dat lijkt mij ook wel gezellig, laat het ons dan minimaal een week van
tevoren weten, zodat we rekening kunnen houden met de inkoop van de hoeveelheid
boodschappen. Ook als u een keer niet kunt is het op tijd afmelden belangrijk.
De eerste volgende keer is op dinsdag 9 april 2013
Graag verwelkomen wij u dan.
Aaltje, Tiny, Gerda, Gerda en Gerdy.
Telefoon: Gerda Bolink 0570-551200
Gerda Haverslag 0512-321331

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

Dinsdag 3 september 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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