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DORPSGENOTEN,
Na een prachtige zomer met voor elk wat wils……………………..
In juni en juli konden we allen genieten van het spannende WK voetbal en wel op een
nieuwe nog grotere tv, geschonken aan het Dorpshuis Ons-Centrum door Ep Tuitert,
waarvoor onze hartelijke dank.
Binnenkort en wel in de week van 8 september start men met het herbestraten van de
P-plaatsen om en bij het OC. Het terras, wat vorig jaar is aangepakt blijft zoals het nu is. Het
werk wordt uitgevoerd door een combinatie van Unicom Oost-Bloemenkamp met Vriezekolk.
Zoals in de vorige Koerier gemeld dat er aanpassingen zullen worden gedaan voor energie
besparingen zal op niet al te lange termijn begonnen worden met zonnepanelen te plaatsen
op het dak van het OC. In het OC, waar het kon zijn de lampen vervangen door LED lampen.
Een nieuwe diepvries en een nieuwe koelinstallatie voor het bargebeuren, dus nieuwe
koeling voor het bier en koelkasten voor het fris en wat niet meer. Met als doel minder
energie verbruik maar niet ten koste van smaak en kwaliteit.
De Sporthal willen we graag onder uw aandacht brengen dat deze te huur is voor u en voor
groepen. Voor informatie en verhuur graag contact met Hans Haverslag 0570 55 13 13. Hij
kan u alles hierover vertellen en afspreken.
Tot slot de papieren versie van de Koerier zoals die nu voor u ligt, we willen proberen om
volgend jaar een digitale versie hiervan te krijgen, maar zeker dat voor diegene die dat niet
kan ontvangen een papieren versie te houden. Hoe we dit gaan doen, samen met Plaatselijk
Belang en de redactieraad van de Koerier, Gerda ten Have en Willy Bieleman, komen we
daar op terug.
Als vanouds zien we u graag in en om “Ons-Centrum” en het “Kultuurhuus”, want de
activiteiten verplaatsen zich weer naar binnen…………………Veel succes.
Met vriendelijke groet, Henk Stoevenbeld

Vanuit Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving
We houden u via de website (www.okkenbroek.net) zoveel mogelijk op de hoogte over onze
activiteiten. Maar we willen u ook in deze koerier op de hoogte houden waarmee we bezig
zijn. Via de wijkaanpak is in het dorp een kopieerapparaat geplaatst. Deze is geplaatst in
Ons Centrum en kopiëren bij school is nu niet meer mogelijk.
In de vergadering van april dit jaar hebben we gesproken met dhr. P. van Benthum
(beleidsadviseur van gemeente Deventer) binnenkort zullen we van hem horen over de
vervolgstappen van de dorpsvisie.
Wij hebben contact met Palazzo uit Holten en binnenkort met de gemeente Deventer. We
onderzoeken de mogelijkheden voor 'betaalbaar en vrijstaand' wonen op de onbebouwde
kavels in het dorp. Wij houden u op de hoogte.
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Fietstocht Okkenbroek
De jaarlijkse fietstocht wordt gehouden op zondag 7 sept. a.s.
We fietsen weer door onze mooie omgeving. De afstanden zijn voor de korte route +/-12 km.
En voor de lange +/- 42 km. Wijziging voorbehouden.....
Starten kan tussen 10.00 en 12.30 uur bij Ons Centrum in Okkenbroek.
Inschrijfgeld bedraagt Euro 5.- kinderen tot en met 12 jr. gratis. Uiteraard is er weer een
koffiestop. Fietsen met trapondersteuning zijn uiteraard ook weer welkom .
Opladen kan eventueel tijdens onze koffiestop .
De organisatie.

Hallo jeugd uit Okkenbroek e.o.
Jeugdclub Makkelijk Zat is een gezelligheidsclub voor de jeugd uit Okkenbroek e.o. in de
leeftijd van 12-16 jaar. Makkelijk Zat valt onder het jeugdwerk van Raster. Contactpersoon
voor Okkenbroek is Selver Orkman. Voor het seizoen 2014-2015 hebben we weer een leuk
en gevarieerd programma in elkaar gezet. Jullie eigen voorstellen zijn daar natuurlijk in
meegenomen. Eén keer per 4 weken gaan we met ons allen een gezellige activiteit
ondernemen.
Op zaterdagavond 13 september a.s. gaan we het seizoen weer openen met een
casinoavond in Ons Centrum. Aanvang 20.00 uur.
Tot dan!

Karin ten Have en Anke Haverslag.

Zonnebloem activiteiten
14 september Nationale Ziekendag
1 oktober
Winkelen in Raalte,we vertrekken om 9 .00 u. Op gave t/m 20 september.
Reiskosten € 3.00
22 oktober
Theatertournee. “Diner voor twee” een gastronomische musical.
Dit vindt plaats in het Trefpunt in Gorssel. We vertrekken om 13.00u
Entree, € 15.00 plus € 3.00 reiskosten. Opgave voor 3 oktober.
17 november Winkelen bij V& D. We vertrekken om 8.30 u. Opgave voor 3 november.
5 december Zon in de schoorsteen.
8 december Bezoek aan de Orchideeënhoeve in Kerstsfeer in Luttelgeest.
De kosten € 30.00. We vertrekken om 9.00 uur en zijn ongeveer om 17.00 uur
Weer terug. Opgave voor 17 november.
Actie “Zon in de schoorsteen”van de Zonnebloem
Voor deze actie zoeken wij mensen die met Sinterklaas een pakje voor iemand wil maken.
Een klein cadeautje van 5 á 6 euro, indien mogelijk voorzien van een klein gedichtje of
rijmpje. Deze pakjes gaan naar mensen die ziek zijn gehandicapt of hulpbehoevend zijn, of
ouderen die weinig familie hebben. Wilt u iemand verrassen met zo’n pakje vol zon en
vriendelijkheid, neemt u dan contact op met Gerrit Haverslag 0572-321331, Gerda
Oosterhuis 0570-551425, Agnes Spikker 0570-551583. Heel graag voor 7 november. Dan
krijgt je van ons een naam door, en wij zorgen dat die persoon het pakje krijgt. Alvast onze
hartelijke dank. de Zonnebloem.
Dan nog even alle namen van de Zonnebloem vrijwilligers van Okkenbroek.
Gerda Oosterhuis, Annie van der Tol, Gerrit Haverslag, Richard Haverkamp, Willemien
Nijland, Jan Nijland, Dini Flierman, Anton Scholten, Agnes Spikker, Jennie Sepers zit in het
bestuur van de Zonnebloem Lettele Okkenbroek.
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Sportvereniging V en L,
We zijn al weer ruim over de helft van dit jaar en na 6 weken zomervakantie is de
gymnastiek voor de jeugd ook weer begonnen.
Zaterdagmorgen 12 april werd de jaarlijkse Jan Bakkerochtend weer gehouden, dit was
wederom een groot succes. De peuters lieten samen met hun papa of mama zien wat ze
geleerd hadden. Vervolgens was de maandagmiddag gymgroep aan de beurt om hun
kunsten te vertonen en ter afsluiting van de morgen was er nog een demonstratie van
streetdance. Er waren veel belangstellenden die onder het genot van een kopje koffie
aandachtig keken naar de prestaties van de kinderen.
Tijdens Okkenbroeksfeest heeft V en L in samenwerking met de spelletjescommissie de
skelterrace georganiseerd. Deze werd bij de jongste groep gewonnen door Tijmen Stam en
bij de oudste groep door Kim Bronzewijker.
Bij Streetdance is er een wijziging geweest. Vanaf de zomervakantie is er nog maar 1 groep
en deze oefent op donderdagavond van 18.30 tot 19.30.
Oproep:
Bij deze nog een dringende oproep. Er zijn een tweetal bestuurswisselingen geweest en wij
hebben een vacature voor penningmeester en algemeen bestuurslid. Wie hier wat voor voelt
kan zich melden bij ondergetekende.
Ook kunnen we nog steeds nieuwe leden gebruiken met name bij Peutergym op
vrijdagochtend, Spinning op woensdagavond en bij Badminton op dinsdagavond.
Bij alle sporten is er professionele begeleiding aanwezig. Wanneer u belangstelling hebt kunt
u gerust een keer komen kijken en de eerste 2 proeflessen zijn gratis.
Voor meer info over Badminton kunt u terecht bij Jonny Haverslag (0615331156)
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 en zaalvoetbal
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

Seniorensoos Okkenbroek en Omstreken.
Na een fijne vakantie en een mooie zomer, gaan we weer beginnen met de senioren
middagen 2014/2015. Het belooft weer een mooi en gevarieerd programma te worden. Eén
van de middagen is het 45 jarig bestaan, waar we uiteraard wat extra aandacht aan willen
schenken. Het belooft een mooie middag te worden.
Aangezien de groep steeds kleiner wordt, en willen we het 50 jarig bestaan nog vieren, dan
zal nieuwe aanwas héél noodzakelijk zijn. Het zal toch niet zo zijn dat het 50 jaar niet gevierd
zou kunnen worden. Het eerste halfjaar is gratis, mooier kunnen we het niet maken. Dus
mensen kom op! U bent allen van harte welkom.
De eerste middag krijgen we een kort bezoekje van enkele dames van “Beter bewegen” om
het één en ander uit te leggen en misschien een korte demonstratie.
De middagen zijn de 3é woensdag van de maand van 14.00 uur tot plusminus 17.00 uur.
Locatie "Ons Centrum" Oerdijk 141 Okkenbroek.
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De data's: 17 sept.15 okt. 19 nov. 3 dec. 16 dec. kerstviering. 21 jan. 18 febr. 18 mrt. en
15 apr.
Voor vragen kunt U terecht bij het bestuur:
Janny Hoornenborg tel: 0570-551469
Anton Kloosterboer tel: 0570-551270
Jan Nijland tel: 0570-551548
Ria Alferink tel: 0570-551420
Jannie Kleiboer tel: 0572-381867
Graag begroeten wij U allen op 17 sept. 's middags om 14.00 uur met zoals gewoonlijk een
kopje koffie/thee.
Het bestuur.

Fanfare Beatrix
Zaterdag 25 oktober weer oud papier inzamelen onder het motto “Met oud papier
meer muziek plezier!” Het papier kan op zaterdag 25 oktober voor 09.00 uur in handzame
pakken, dus niet te groot en te zwaar, aan de openbare weg worden gezet in de dorpskerken
van Lettele en Okkenbroek. S.v.p. niet in plastic verpakken. Ook kunt u voor 11.00 uur zelf
het papier naar de containers bij de Holvo brengen in Lettele of de container in Okkenbroek.
Buiten het feit dat deze zaterdag ochtenden altijd gezellig verlopen voor de muzikanten, is
het hergebruiken van het papier en ijzer ook nog eens goed voor het milieu. Daarom kunnen
we de muziekvereniging Beatrix best bestempelen als een “groene” vereniging. En het is
vooral gezellig, onder andere vanwege het koffie drinken bij de familie Kolkman in Lettele en
bij de familie Kloosterboer in Okkenbroek.
De opbrengst van het papier komt ten goede aan de fanfare. Zij kunnen met de opbrengst
bijvoorbeeld nieuwe muziek partituren of muziek instrumenten kopen. Bewaart u mede
daarom uw oud papier en ijzer tot de inleverdatum.
De inleverdata voor oud papier en ijzer tot 2015 zijn:
25 oktober
2014 papier + oud ijzer *
20 december 2014 papier
* Op 25 oktober moet u zelf het oud ijzer naar de parkeerplaats van De Spil in Lettele
brengen. Het oud ijzer wordt daar gelijk gesorteerd en op een milieu vriendelijke manier
afgevoerd. Koelkasten moet u naar ‘Het Goed’ in Deventer brengen. Oude gasflessen
Chemisch afval, en spullen waar olie resten inzetten en dergelijke worden niet geaccepteerd.
Reserveer vast 15 november in de agenda voor het Najaarsconcert in Lettele 20.00 uur

Beste inwoners van Okkenbroek e.o.,
Tijdens de bijeenkomst van Wij Deventer in januari jl. is het idee ontstaan om meer met
andere clubs en verenigingen te gaan samenwerken. De guppies en Makkelijk zat hebben
toen besloten om hier een eerste aanzet aan te geven. Wij hopen op deze manier junior en
senior bij elkaar te brengen en gezellige activiteiten voor beide doelgroepen te organiseren.
Reden hiervoor is dat het steeds moeilijker is om binnen een kleine gemeenschap als
Okkenbroek vrijwilligers te vinden om te helpen bij activiteiten. Daarom hebben wij gemeend
om gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en gezamenlijk activiteiten te gaan organiseren.
Wij Deventer, ondersteunt dit initiatief van harte. Mede dankzij hun financiële bijdrage is er
een leuk programma in elkaar gezet voor jong en oud.
Op 22 oktober zal de eerste middag plaatsvinden, met als thema oud Hollandse spelen.
Jong en oud kan hier aan mee doen. Aanvang om 14.00 uur.
Op 19 november is er een bingomiddag voor de leden van de seniorensoos, de Guppies en
Makkelijk Zat. Dankzij een bijdrage van Wij Deventer zullen er leuke prijzen zijn. Aanvang
14.00 uur.
Op 18 januari 2015 is er een brunch, 4 maart onderwerp hobby’s en op 9 mei als afsluiting
een gezellige avond met het oog op Moederdag. Maar daarover meer in de volgende koerier.
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Alle activiteiten zullen plaatsvinden in ons Centrum.
Wij hopen u te mogen begroeten op één van bovenstaande datums.
Met vriendelijke groet, mede namens alle leiding van de Guppies en Makkelijk Zat.
Karin ten Have, 0570-551768 f.ten.have1@kpnplanet.nl

Uitnodiging
In alle dorpen zijn veel mensen die op vrijwillige basis iets voor een ander doen. Vaak is dit in
het buitengebied een vanzelfsprekendheid. Dat kan een helpende hand zijn, maar ook een
luisterend oor.
In samenwerking tussen verschillende partijen (Carinova, Vrijwilligers Centrale Deventer,
MEE IJsseloevers en Raster Welzijn) gaan na de zomer in de verschillende wijken én in het
buitengebied trainingen van start waarin bewoners getraind worden tot vrijwillige coach.
In het buitengebied vindt deze training plaats op vier woensdagavonden van 20.00 uur tot
22.00 uur op 8 oktober, 22 oktober, 5 november en 19 november. De locatie is in een van de
dorpen van het buitengebied. Deelname is gratis.
Het uitgangspunt bij het vrijwillig coachen is dat de vraag van de ander centraal staat. In
deze training in het buitengebied gaat het vooral om het coachen van mensen die een klein
netwerk hebben. Tijdens de training leer je hoe je samen met de ander het netwerk van de
ander in beeld kan krijgen, hoe de ander de eigen interesses en talenten weer voor ogen
heeft. Welk perspectief iemand voor zichzelf ziet. En welke stappen die persoon dan gaat
zetten. We bieden deze training aan iedereen die als vrijwilliger verbonden is aan een
organisatie voor informele hulp in het buitengebied. En aan bewoners in het buitengebied die
dit al van nature doen en zich graag verder willen ontwikkelen. We gaan ervan uit dat na
deze training de deelnemers bereid zijn zich als vrijwillige coach voor een afgebakende
periode in te willen zetten voor de ander.
Aan de training kunnen minimaal 8 en maximaal 10 personen deelnemen. De deelname
wordt bepaald op basis van de datum van aanmelding. De uitvoering ligt in handen van
Dorothy den Boer van MEE IJsseloevers en Liesbeth Willems van Raster Welzijn.
Aanmelden kan tot 22 september via l.willems@rastergroep.nl. Voor meer informatie kunt u
bellen met Liesbeth Willems 06-30542546

PERSBERICHT
Voorleesvrijwilligers gezocht voor de BoekStart inloopochtenden in de
Bibliotheek Okkenbroek
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt
het taalgevoel en de woordenschat en bezorgt hun veel plezier. De Bibliotheek Deventer is
de afgelopen jaren op verschillende manieren gaan investeren in voorlezen.
• Dit najaar start het achtste seizoen van de VoorleesExpress. Gedurende twintig
weken leest een vrijwilliger voor in een gezin dat van huis uit niet gewend is voor te
lezen.
• Met de Gele Verhalenbus toert de Bibliotheek Deventer dit jaar door Deventer. De
Theatrale Vertellers brengen de mooiste verhalen bij de kinderen.
• Met de projecten BoekStart en BoekStart in de kinderopvang richt de bibliotheek zich
op het stimuleren van voorlezen aan baby's en hele jonge kinderen.
De Bibliotheek Deventer zoekt voor de vestiging Okkenbroek enthousiaste
voorleesvrijwilligers die de BoekStart inloopochtenden willen gaan begeleiden. Tijdens deze
ochtenden laat de vrijwilliger zien hoe leuk en gezellig voorlezen kan zijn. De vrijwilliger heeft
een passie voor (voor)lezen en affiniteit met kinderen tussen de 0 en 4 jaar.
De BoekStart inloopochtenden vinden vanaf woensdag 1 oktober wekelijks plaats van 10.00
tot 11.00 uur. De voorleesvrijwilligers worden begeleid door medewerkers van team educatie
van de Bibliotheek Deventer en krijgen de mogelijkheid de training “Interactief voorlezen” en
“Boekkeuze” van de Volksuniversiteit Stedendriehoek te volgen.
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Voor meer informatie kan men contact opnemen met Hetty Odenthal van de Bibliotheek
Deventer, e-mail hodenthal@obdeventer.nl, telefoonnummer 0570–675773

Nieuws uit de kerk van Okkenbroek
Binnenkort begint ons nieuwe seizoen in de kerk van Okkenbroek
Dit keer hebben we gekozen voor het jaarthema Vieren en verbinden.
Dat haakt aan op het jaarthema dat ook landelijk gevoerd wordt binnen
de PKN. Op deze wijze kunnen we putten uit de ideeën die o.m. terug te vinden zijn op
www.pkn.nl.
Hoeven we minder zelf te bedenken en daardoor blijft er meer tijd over om met elkaar op
zoek te gaan naar dingen die gevierd mogen worden en dingen waarin we de
verbondenheid met elkaar en met Jezus Christus ervaren.
Het bovenstaande is misschien dit kerkelijk jaar nog wel belangrijker dan andere
jaren, nu we volop bezig zijn met het verkennen van de mogelijkheden van
samenwerken met buurgemeente Bathmen.
Er zijn weer allerlei activiteiten die we graag bij u en jullie onder de aandacht brengen. De
activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk, ook als u niet kerkelijk met ons verbonden bent.
Juist het midden in de gemeenschap staan vinden wij als kerk heel belangrijk.
Eerst even een aantal activiteiten die gedurende het seizoen terugkeren:
Kinderoppas
Iedere 1e en 3e zondag van de maand is er in het Noaberhuus kinderoppas voor de
allerkleinste kinderen tot 4 jaar voor ouders die de dienst in de kerk willen bijwonen.
Kindernevendienst
Kinderen kunnen vanaf 4 jaar meedoen met de kindernevendienst. Dit is iedere derde
zondag van de maand. De kinderen beginnen de dienst met de rest van de gemeente in de
kerk en gaan daarna naar hun eigen ruimte om daar onder leiding bezig te zijn met geloof en
kerk. Vaak zijn ze bezig met een creatieve verwerking van een Bijbelverhaal of door middel
van spel en muziek. Tijdens de collecte komen ze terug in de dienst.
Basiscathechese
Voor kinderen van de middelbare school tot ongeveer 16 jaar is er elke derde zondag
basiscatechese. Ook zij beginnen de dienst samen met de rest van de gemeente en gaan
dan naar hun eigen ruimte. Zij praten, doen spelletjes of naar gelang het onderwerp iets
creatiefs rondom geloven. Ook zij komen tijdens collecte terug in de dienst.
Diensten voor jong en oud/themadiensten
Ieder jaar organiseren we met verschillende werkgroepjes wel een aantal diensten die
afwijken van de “gewone” zondagmorgen diensten. In deze diensten proberen we de
drempel lager te maken zodat de diensten ook een ander karakter krijgen. Zo is er bv met
Palmpasen een kinderdienst die in samenwerking met school wordt gemaakt. En u allemaal
vast bekend op kerstavond om 18:45 uur het Kinderkerstfeest in de week voor kerst is er de
kerstmiddag voor ouderen. Dit wordt gehouden in samenwerking met de bejaardensoos. Dit
jaar niet op woensdagmiddag maar op dinsdagmiddag 16 december 14:00 uur. Er is ook
ruimte voor bv een Thomasviering, Thaizéviering of wat er op dat moment gevraagd wordt.
We zoeken altijd naar mensen die het leuk vinden om op deze manier een keer of 2 bij
elkaar te komen en invulling te geven aan een andere vorm kerkdiensten.
Wij nodigen hierbij dan ook iedereen die wel eens mee helpen om een dienst vorm te geven
van harte uit om mee te denken.
Gespreksgroep
Voor iedereen in de leeftijd van 25-55 jaar hebben we 5 keer een gespreksavond. We

Okkenbroeker Koerier, September 2014

Pagina !8-!15

praten met elkaar over onze bevindingen, onze twijfels, vragen en zekerheden. Er is geen
inleider met antwoorden, maar we gaan samen op zoek en hopen zo met elkaar een stukje
verder op weg te gaan. Als jij in deze leeftijdsgroep zit, ben je van harte welkom om een keer
te komen kijken of het iets voor je is. Op donderdag 9 oktober beginnen we weer voor de 1e
keer dit seizoen, 20:15 uur staat de koffie klaar.
Bijbelleesgroep ‘In 4 jaar de Bijbel door’
Wie durft de uitdaging aan: in 4 jaar de hele Bijbel lezen!
Bijbellezen is in protestantse kringen heel gewoon. Sommigen doen het aan tafel na de
maaltijd of ’s avonds voor het slapen gaan. Soms met een dagboekje erbij
of een leesrooster. Vaak worden er dan kriskras stukjes gelezen, uit
verschillende Bijbelboeken. We willen ook die onbekende Bijbelboeken
samen gaan lezen. Iedereen kan meedoen, ook jongeren zijn van harte
welkom. Je hoeft geen Bijbelkennis te hebben. We praten iedere maand over de stukken die
we thuis gelezen hebben. We beginnen op woensdag 24 september 2014 om 20.30 uur in
de consistorie.
Startweekend
Het weekend van 20 en 21 september beginnen we ons nieuwe seizoen met het
startweekend. Voor oud en jong is er wat te beleven. Iedereen is welkom.
Op de zaterdag hebben we een leuke locatie gevonden om met elkaar naartoe te gaan. We
hopen dat veel mensen, jong en oud, zin hebben om mee te gaan/doen.
Met z'n allen willen we naar een boerenerf gaan, ‘Erve Brooks’ bij Gelselaar.
Hier is van alles te zien en te beleven en voor de waaghalzen is er het blote voetenpad.
Zoals ik gehoord heb zak je hier tot je knieën in de blubber... (schone kleren voor de
terugreis is wel handig, of wil je in je onderbroek in de auto terug?)
Om te weten hoeveel mensen er mee doen moet je je wel even opgeven. Begin september
zullen we een intekenlijst in de kerk hangen maar bij voorkeur graag voor 15 september
opgeven via e-mail: awesterhoek@hotmail.com
We verzamelen hiervoor om 13.45 uur bij de kerk. Graag even aangeven of je zelf een auto
ter beschikking hebt en hoeveel zitplaatsen over.
De activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door de Activiteiten Commissie Okkenbroek
Barbecue
Om 17.30 uur vindt de barbecue plaats, hiervoor bent u ook van harte uitgenodigd. We
zullen de bbq houden op de bult bij de kerk en hiervoor nodigen we iedereen uit om mee te
doen. Ook mensen die niet kerkelijk verbonden zijn. De kosten zijn € 1,00 voor kinderen tot
en met 12 jaar, € 2,50 voor 12 tot 16 jaar en € 5,00 voor volwassen.
Graag wel even opgeven op de lijst achterin de kerk maar ook hier bij voorkeur
e-mail: theameijerink@hetnet.nl of telefoon: 0572-382898.
De nacht van de jeugd
Tijdens het startweekend op 20 en 21 september gaan we met de jeugd nog wat
langer door. Vanaf 19:00 uur staat er weer een leuk programma klaar en blijven
we in de kerk “slapen” tot we de volgende ochtend gewekt worden door de kerkklokken.
Lijkt jouw dat ook geweldig en zit op de middelbare school, dan ben je van harte welkom
om mee te doen! Opgeven kan door een mailtje te sturen naar
marianne_van_oene@hotmail.com (voor 16 september). Graag je naam, telefoonnummer
van je thuis adres en eventuele dieetwensen of medicijngebruik doorgeven. Tot de 21e!!
21 september 9.30 uur: Vieren en verbinden!
Na de activiteiten op zaterdag 20 september en de Nacht van de Jeugd is er op zondag 21
september de Startdienst rond het nieuwe jaarthema: “Vieren en verbinden”. Het is een
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dienst voor Jong & Oud, de kinderen blijven in de kerk, alleen voor de allerkleinsten is er
oppas in het Noaberhuus.
In de dienst zullen we het hoorbaar en zichtbaar maken in de liederen en de verhalen dat er
veel te vieren is als we met elkaar verbonden zijn.
Het jongeren combo “G-Key” uit Colmschate zal de dienst extra feestelijk maken. Na afloop
sluiten we het Startweekend af met koffie/thee en limonade.
Samen maken we er een FEEST van en iedereen mag meedoen!
JOP provider

Welkom!

Na een welverdiende vakantie pakken we de activiteiten weer op. School, sport en zo gaat
ook provider weer van start. Afgelopen jaren zijn we de samenwerking met Bathmen
aangegaan en heeft onze jeugd met veel plezier deelgenomen aan het Provider
programma. Daarom zetten we aankomend jaar de samenwerking voort en hopen we op
een groot aandeel jeugd vanuit Okkenbroek. De activiteiten van Provider worden wisselend
in Bathmen en Okkenbroek georganiseerd. Binnenkort komt het programmaboekje op de
website www.pg-okkenbroek.nl te staan en liggen ze ook in de kerk om mee te nemen!
Wat is provider?
Provider wordt vanuit de protestantse kerk van Bathmen en Okkenbroek in samenwerking
georganiseerd voor alle jeugd die op de middelbare school zit. Een groep enthousiaste
mensen organiseert verschillende activiteiten die zich richten op thema’s die leven in de
maatschappij. Wat speelt er, hoe ga je er mee om en wat kun jij bijdragen aan de
maatschappij? In het boekje vind je alle thema’s die dit jaar aan bod komen. Je mag zelf
kiezen aan welke activiteiten je wilt deelnemen en je hoeft niet aangesloten te zijn bij de
kerk en mag gerust een vriend of vriendin meenemen.
Wij hebben er zin in en we zullen tijdens de nacht van de jeugd naar Bathmen fietsen om
naar de start van Provider te gaan.
Mocht je vragen hebben over provider of je op willen geven dan ben je van harte welkom!
Heeft iemand vragen over bovenstaande activiteiten of wil je je aanmelden dan kan dit bij
Thea Meijerink theameijerink@hetnet.nl of 0572-382898

Vrienden van de kerk van Okkenbroek hebben culturele ANBI-status!
En daar zijn we erg blij mee! Dat betekent namelijk, dat iedereen die een gift doet aan de
Vrienden, deze gift kan aftrekken verhoogd met 25%.
Stel dat meneer X de Vrienden in 2014 EUR 100 geeft, dan mag hij in zijn belastingaangifte
voor de Inkomstenbelasting EUR 125 opnemen als aftrekpost. Zoals de Belastingdienst zegt:
leuker kunnen we het niet maken.
Meneer X moet er wel rekening mee houden, dat de extra aftrek van 25% in een
belastingjaar niet boven de EUR 1.250 uitkomt voor alle giften samen aan instellingen met
een culturele ANBI-status.
Bij het bepalen van de giftenaftrek speelt verder nog mee, dat het totaalbedrag aan giften
hoger moet zijn dan het drempelbedrag (1% van het verzamelinkomen) en dat ten hoogste
het maximum mag worden afgetrokken (10% van het verzamelinkomen plus de extra aftrek
van maximaal EUR 1.250).
Voor periodieke schenkingen ('schenken via de notaris') geldt wel het drempelbedrag, maar
niet het maximum.
Verder is nog van belang, dat giften aan kerkelijke gemeenten niet in aanmerking komen
voor deze extra aftrek. Waar meneer X dus EUR 125 mag opnemen als aftrekpost voor zijn
gift aan de Vrienden van het kerkje van Okkenbroek, mag hij voor zijn gift van EUR 100 aan
de kerkelijke gemeente alleen die EUR 100 als aftrekpost opvoeren.
Voor wie verder wil lezen: www.belastingdienst.nl en dan zoeken op 'culturele ANBI'.
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We hebben een nieuw banknummer:NL29RABO0190434686
J.H. Dolman-Uenk ST.VRIENDEN VD KERK IN OKKENBROEK
Met vriendelijke groet,
Margreet Vierhouten-Beltman
namens de Vrienden van het kerkje van Okkenbroek

Oud ijzer en papier
Zaterdag 4 oktober a.s. is er de jaarlijkse inzameling van oud ijzer en papier door en voor de
kerk. Graag papier en ijzer voor 9.00 uur aan de weg. Bij grote partijen, zware stukken ijzer
of iets dergelijks graag even bellen met Joop Bieleman: 0572-321757 of Freek Kleiboer
0572-381867. De containers staan die dag bij de fam. Osman-Jansen aan de
Hemmekesmarsweg 2 te Nieuw Heeten.

!

Vanuit WIJDeventer is er op 2 juni 2014 een korte,
informatieve en gezellige bijeenkomst geweest in Ons
Centrum. De voortgang van de verschillende initiatieven zijn uitgewisseld. Naar voren kwam
hoe belangrijk het is om deze informatie ook met heel Okkenbroek te delen. Vandaar dan
ook dit bericht in de Okkenbroeker Koerier. De volgende WIJDeventer Okkenbroek
bijeenkomst vindt plaats op maandag 17 november van 20.00 uur tot 21.30 in Ons Centrum.
Noteert u vast deze datum in uw agenda. Deze bijeenkomst is openbaar, u bent van harte
welkom!
Hieronder een overzicht van de voortgang van de initiatieven op 2 juni.
Begrafenisjassen voor de dragers vanuit noaberschap
Haalbaarheidsonderzoek voor Okkenbroek en Lettele. Indien voldoende draagvlak de
organisatie, financiering en uiteindelijke aanschaf geregeld.
Door: Marian Jansen, Willy Bieleman en 2 mensen uit Lettele
Op 2 juni 2014:
Gestopt omdat er vanuit Lettele geen draagvlak is om samen de jassen aan te schaffen.
Okkenbroek is te klein voor deze investering.
Een kopieerapparaat voor algemeen gebruik op een centrale plek
Gezamenlijk beheer en onderhoud is geregeld (verantwoording en financieel)
Door: Willy Bieleman en Jannie Groeneveld
Op 2 juni 2014:
Het kopieerapparaat staat in Ons Centrum en wordt beheerd door Monique. PB is eigenaar.
Er is overleg met school, Noaberhuus en Ons Centrum geweest. Publiciteit via de
Okkenbroeker Koerier volgt.
Okkenbroek duurzaamste dorp van de gemeente. Ons Centrum duurzaam maken en dit
uitbreiden naar het dorp.
Een plan van aanpak (stappenplan) waarin in eerste instantie opgenomen is: Verduurzamen
Ons Centrum. Duurzaamheidsmarkt. Voorlichting en Communicatie
Door: Stefan Aukema, Geeke in ’t Hof, Erwin van Schooten, Anke Haverslag,
Frieda Volkerink
Op 2 juni 2014:
Op 10 mei is er een duurzaamheidsmarkt geweest. Er zijn 70 bezoekers geweest. Leerpunt
is de publiciteit. Ons Centrum is voorzien van LED verlichting. De groep beraadt zich op
eventuele volgende acties: repaircafé, excursie Natuurlijk Huus.
Bloembollenrand bij de ingang. De bloembollen bloeien in het voorjaar bij de ingang/uitgang
van het dorp. Door: Karin ten Have, Jannie Groeneveld, Willy Bieleman
Okkenbroeker Koerier, September 2014
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Op 2 juni 2014:
Er ligt een offerte, een financiële aanvraag en er is met school overlegd het planten van de
bollen tijdens de Bosdag 10 oktober te doen met de kleintjes van school
Activiteiten voor ouderen en de jeugd.
Een inloop activiteit waar ouderen met elkaar hun individuele hobby uit oefenen en andere
aan kunnen schuiven.
Leiding voor makkelijk zat (jeugd activiteit voor de leeftijd 12-16 jaar eenmaal per maand).
Gedeelde verantwoordelijkheid voor deze activiteit in het dorp.
Activiteiten van de Guppies combineren met activiteiten,vaardigheden van ouderen.
Bijvoorbeeld een oudere leert de meisjes een band plakken en de kookclub betrekken de
jongens bij het koken
Door: Leiding van de Guppies, Karin ten Have, Anke Haverslag, Willy Bieleman,
Jannie Groeneveld, Hans Groeneveld
Op 2 juni 2014:
Er is gezamenlijk (jeugdactiviteiten en seniorensoos) een programma opgesteld met
activiteiten voor jong en oud. Oud Hollandse Spelen, Bingo, Brunch, workshop hobby’s,
vrouwen verwen avond. Publiciteit via de Okkenbroeker Koerier.
Volgende WIJDeventer Okkenbroek bijeenkomst op maandag 17 november 2014 in Ons
Centrum van 20.00 uur tot 21.30 uur.

WIJ-DEVENTER en OKKENBROEK.
Wanneer dit artikel geschreven wordt heeft een ieder, groot en klein, de vakantieperiode
alweer achter de rug. En dan vangt het gewone leven weer aan. Best even wennen, maar
ook wel weer fijn om elkaar te ontmoeten op het werk en/of op (sport)clubs, verenigingen, bij
de kapper, pedicure, bibliotheek, in de buurtsuper, op het terras à la Monique, kerkbezoek,
de levendigheid op het schoolplein et cetera.
We hebben vanuit WIJ-DEVENTER ( per kleine kern zijn twee personen vertegenwoordigd.)
de eerste bijeenkomst gehad in Loo. Daar mocht een ieder zijn of haar dorp promoten.
Ook Okkenbroek kwam onder de aandacht. Een fantastisch dorp met heel veel faciliteiten.
Klein, maar enorm dapper en sterk als het op ondernemen aan komt.
Een voorbeeld hiervan is de grote opknapbeurt van Ons Centrum op professionele wijze.
Niet alleen aan de binnenkant, ook aan de buitenkant heeft het gebouw een gastvrije
uitstraling gekregen.
Vanuit WIJ-DEVENTER is het de bedoeling, dat we met elkaar de ogen en de oren van het
dorp zijn, zodat we als kleine gemeenschap waakzaam blijven m.b.t. de leefbaarheid van het
dorp. Vanuit de gemeente Deventer is de betrokkenheid t.a.v. het buitengebied, de kleine
kernen, een belangrijk aandachtspunt. Dit ervaart het dorp Okkenbroek als zeer positief.
Het is de bedoeling om in de toekomst in de Koerier een belangrijke pijler in het dorp
centraal te stellen. De buurtsuper staat in de Koerier van september 2014 als eerste
centraal.
Ook hier is te merken, dat de vakantie voorbij is, want de winkel heeft de vertrouwde
openingstijden weer hervat. Ook de winkel is een ontmoetingsplek waar jong en oud elkaar
tegenkomen m.b.t. het halen van boodschappen, het bestellen van brood, een kaart met een
postzegel en zo is er nog meer op te noemen. Een ieder van ons begrijpt, dat de ruimte
waarin de buurtsuper is gevestigd niet een volledig assortiment kan bevatten. Mocht u tijdens
het bezoek aan de winkel het gewenste product niet aantreffen, dan kan dat nog in de
meeste gevallen op dezelfde dag aangeleverd worden. In goed overleg is er veel mogelijk.
De familie Lipholt wil graag inspelen op de vraag van de klanten. Een reclame- folder in de
brievenbus van de Okkenbroekers waarin wekelijks verschillende aanbiedingen te vinden
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zijn, ligt ook in de winkel, wanneer u geen reclame in uw brievenbus ontvangt.
De winkel is ook voor passanten, zoals wandelaars, fietsers enz. een groot goed.
We hopen met elkaar nog een mooi najaar tegemoet te gaan, maar herfst en winter zullen
hierna volgen.
En dan zullen we het met elkaar nog meer waarderen dat we in dit dorp een buurtsuper
hebben. Als een ieder in het dorp op zijn of haar manier een steentje bijdraagt om deze
faciliteit in deze kleine kern te behouden, dan doen we het goed met elkaar.
Wilt u in een volgende koerier ook iets onder de aandacht brengen met betrekking tot
WIJ-Deventer, dan horen wij dat graag.
Namens WIJ-DEVENTER, Willy Bieleman en Jannie Groeneveld

Op Reis in Okkenbroek
Fotocollectief Perspectief uit Deventer houdt in september een tentoonstelling in 't
Noaberhuus van Okkenbroek. Zij laten daar hun vrije interpretatie zien van het thema van
Open Monumentendag 2014: Op reis.
Dreamscapes is de titel die Angel Pinxten aan haar serie meegeeft. Tijdens een treinreis van
west naar oost Nederland merkte ze de landschappen op waar de trein door heen reed.
Thuisgekomen terugdenkend aan haar reis besefte ze dat die beelden in haar hoofd allemaal
door elkaar heen liepen. Daardoor ontstonden in haar verbeelding de landschappen die ze
vervolgens uitwerkte tot de 5 "Dreamscapes" die ze hier laat zien.
"Een reis door de tijd" heet de serie van Ria Nijland. Heel raak brengt ze de
sfeer van de oude smederij naast het kerkje in Okkenbroek in beeld. Smid Hein
houdt zich nu vooral bezig met het restaureren van motoren. Tientallen oude
Eijsinks staan er op een rij, allemaal zelf gerestaureerd. Motoren met een
verhaal, met een verleden in een smederij waar de tijd stil lijkt te staan.
Agnes van Noort interpreteert het thema van de Open Monumentendag heel
ruim.
Reizen betekent voor haar verplaatsen, onderweg zijn, in welke vorm dan ook, in welke tijd
dan ook. Heel concreet op een boot bijvoorbeeld of meer figuurlijk in een spel of in een
gesprek. Er is altijd een verhaal, een reis. Waar de foto's zijn gemaakt vindt ze minder
belangrijk dan de sfeer van haar beelden die de kijker ruimte bieden voor eigen interpretatie.
Erna Lammers nam een dichtregel van Fernando Pessoa (1888-1935) als uitgangspunt: "Op
de vooravond van nooit vertrekken hoeft men tenminste geen koffers te pakken". Dit heeft ze
uitgewerkt in een serie van 5 samenhangende beelden.
De expositie is de hele maand september te zien in 't Noaberhuus, Oerdijk 222 in
Okkenbroek tijdens de openingstijden van het Dorpshuis. In het weekend van Open
Monumentendag is het Dorpshuis extra open, dan is een van de fotografen ook aanwezig.
De openingstijden zijn op dinsdag en woensdag:
9:30-12:00 - 13:00-16:30, donderdag: 13:00-17:00 - 17:00-20:00, vrijdag:
9:30-12:00 - 13:00-16:30 en zaterdag: 9:00-12:30. Tijdens het weekend
van Open Monumentendag op zaterdag 13 september is het Dorpshuis
open tot 17.00 uur en op zondag 14 september van 11 tot 17 uur.

Sinds mei dit jaar is het mogelijk om te kopiëren bij Café en Terras à la
Monique.
Omdat het voor de school ( waar men tot voor kort kon kopiëren) niet handig is als er vanuit
het dorp tijdens de schooltijden gebruik gemaakt wordt van het kopieerapparaat, heeft het
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dorp dank zij WIJ-DEVENTER de kopieerfaciliteiten kunnen behouden.
In overleg met school is er besloten, dat het dorp nu terecht kan bij Terras à la Monique.

Collecte voor blinden en slechtzienden van 8 t/m 14 december:
Bartiméus Sonneheerdt zet zich sinds 1915 in voor blinden en slechtzienden.
Om geld in te zamelen houden wij jaarlijks een landelijke huis-aan-huis collecte. Dit jaar is de
collecte in de gemeente Deventer van 8 t/m 14 december 2014. (Vele andere gemeenten
hebben de collecte in de tweede helft van oktober, Deventer waarschijnlijk volgend jaar ook.)
De opbrengst besteden we aan belangrijk wetenschappelijk onderzoek, vernieuwende
hulpmiddelen en specifieke begeleiding. U kunt denken aan onderzoek naar erfelijke
oorzaken van oogaandoeningen, slimme geleidestokken, aangepast lesmateriaal voor
schoolkinderen en coaching voor jongeren.
Voor ons telt dat je ook met een visuele beperking gelijkwaardig moet kunnen meedoen in de
maatschappij. Ook in Lettele, Oude Molen en Okkenbroek zullen er enthousiaste
collectanten langs de deuren gaan en vragen om uw bijdrage.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Marian Jansen-Grootentraast,
marianhbj.jansen@gmail.com ; tel.0570-551675
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Meer informatie: steunBartimeus.nl

Samen eten in Okkenbroek om 18.00 uur op de tweede dinsdag van de maand
in Ons Centrum.
De kookgroep onder de bezielende leiding van Tiny Schreur vraagt een vrijwilliger, die op de
tweede dinsdag van de maand bereid is om te helpen met het ontruimen van de zaal om
19.30 uur.
Het is een hele klus om naast het koken, serveren van de maaltijd, het afruimen enz. enz. de
tafels en stoelen in de berging te plaatsen. Het motto van de kookgroep is: vele handen
maken licht werk. Mocht dit iets voor u of jou zijn, dan hoort Tiny dit graag. (tel.0570-551003)
Dan wil de kookclub het “ Samen Eten” nog even onder de aandacht brengen bij een ieder
van ons, groot en klein. Het is bijna niet te geloven maar voor €6,- heeft u/jij een driegangen
menu bestaande uit verse ingrediënten. Het samen eten is voor een ieder toegankelijk, maar
het is voor de inkoop van de producten van belang, dat u/jij een week van tevoren laat weten
graag mee te willen eten.
Opgave bij Tiny Schreur.
De kookgroep verheugt zich erop om voor u, maar ook voor jou, een heerlijke maaltijd te
mogen bereiden.
Met een vriendelijke groet,

De kookgroep.

Zondagmiddag 26 oktober 10-jarig jubileum van
GRØSROCK OKKENBROEK
Met een vijftal bands en als eindklapper:
THE 100 % POWERBAND
Tien jaar geleden gaven zij als Agrarisch Duo de aftrap voor het eerste
GRØSROCK OP ’T HOOGE VELT!
Zorg dat u/jij er bij bent op 26 oktober
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WANT ’T WORDT WEER EEN PRACHTIG FEESTJE!
Dorpshuis Ons Centrum, zaal open om 14.00 uur.
Entree volwassenen: 5,--/kinderen gratis.

Beste Okkenbroekers,
Ook in de nazomer hebben we weer activiteiten zoals:
19 September RUMMYCUB
aanvang 19.30 uur
17 Oktober
RUMMYCUB
aanvang 19.30 uur
26 Oktober
GRØSROCK
8 November
The 100% POWER BAND aanvang 21.00 uur
14 November
RUMMYCUB
aanvang 19.30 uur
20 December
HOLLENBOER
's avonds, nadere informatie volgt
21 December
KERSTBRUNCH
aanvang 11.30 uur
Volg ons verder op www.cafe-okkenbroek.nl of natuurlijk op www.okkenbroek.net

!
!BAZAAR 2014

De vakanties voorbij, verenigingen beginnen zich te buigen over het winterprogramma, zo
ook de Bazaarcommissie.
Het duurt nog wel even, maar U mag alvast de datum noteren en wel 5 november houden
we weer onze jaarlijkse bazaar.
We beginnen 's middags om twee uur en 's avonds om half negen.
Hoe het e.e.a. er uit gaat zien is nog een verrassing, maar het rad van avontuur, ballon
prikken en tombola voor de kinders staan zeker op het programma, net zoals oliebollen,
slaatjes en kniepertjes.
Langs deze weg willen we iedereen alvast uitnodigen op 5 november.
Tot dan, de bazaarcommissie.

!
!

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

Dinsdag 6 Januari 2015
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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