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Van de voorzitter
DORPSGENOTEN,
De paasdagen zijn alweer achter de rug en de klok een uur vooruit gezet. En zo zijn we
alweer ruim in april beland, zo snel gaat de tijd nu eenmaal. Maar ook de tijd van het mooie
weer wat er aan komt, hoewel we daar de laatste week weinig van hebben gemerkt, gelet op
de regen en de wind. Het gezegde is toch dat het eerst slechter moet worden voor het beter
wordt……………..
De jaarvergadering met de gebruikers van het OC is al geweest, wat in een plezierige sfeer
is verlopen. Bestuurswisseling gehad, Katja Staartjes heeft na de afgesproken periode
aangegeven het bestuur te verlaten. Heel veel dank nogmaals voor al het werk wat je hebt
verzet en dan met name voor het Noaberhuus / Kulturhuus. Ook een nieuw lid en wel Rob de
Just. Wij wensen hem heel veel succes en gaan er van uit dat we op dezelfde prettige
manier kunnen samenwerken als met Katja. Wel moeten we proberen om de sporthal meer
te verhuren omdat door de sporters uit Nieuw-Heeten met hun prachtige nieuwe MFA, er
geen gebruik meer van wordt gemaakt.
De koerier die u drie keer per jaar ontvangt wordt door vrijwilligers in elkaar gezet Er wordt
nog wel eens vergeten hoeveel tijd en energie dat kost. Willy Bieleman - Otten is een van de
mensen, die al 25 jaar de koerier helpt draaien. In de leden/gebruikers vergadering van het
OC is daar middels een mooi boeket aandacht aan geschonken. Willy nogmaals dank voor al
dat werk.
Vorig jaar is een enquête gehouden over wensen, suggesties voor de buurtsuper, daar zijn
heel weinig reacties op gekomen. Dat is jammer omdat er toen gelegenheid was om dat te
delen, maar blijkbaar is dat zo. Wel mopperen tegen een ander, maar niet die het
aangaat!!!!!!
Wel willen we de zorg uitspreken voor het behoud van de buurtsuper in ons DORP, dat er
een omzet gedraaid moet worden om te kunnen blijven draaien………
De olijfboer zal om de twee weken op zondag ook weer staan bij het OC.
Een prachtige tijd gewenst en we zien u graag op de diverse evenementen in en om OnsCentrum en het Kulturhuus
Met vriendelijke groet, Henk Stoevenbeld

Zaterdag 11 april, oud papier én oud ijzer inzamelen onder het
motto “Met oud ijzer en oud papier meer muziek plezier!”
Het papier kan 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 het papier naar de containers brengen in
Lettele of in Okkenbroek.
Wij verzoeken u om oud ijzer naar de parkeerplaats van De Spil in Lettele te brengen. Het
oud ijzer wordt daar gelijk gesorteerd en op een milieu vriendelijke manier afgevoerd.
Koelkasten kunt u naar ‘Het Goed’ in Deventer brengen. Oude gasflessen Chemisch afval en
spullen waar olie resten inzetten en dergelijke worden niet geaccepteerd.
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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 na de tijd. De opbrengst van het
papier en ijzer 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.
Alle muzikanten helpen bij het oud papier halen in de dorpskernen van Lettele en
Okkenbroek. Lijkt het jouw ook leuk om te helpen kom gerust langs alle handen en handjes
zijn welkom.
Oud papier en ijzer.

2015

Zaterdag 11 april

9.00

Oud papier plus oud ijzer

Zaterdag 6 juni

9.00

Oud papier

Zaterdag 25 juli

9.00

Oud papier

Zaterdag 26 sept

9.00

Oud papier

Zaterdag 21 november

9.00

Oud papier plus oud ijzer

Maandag 4 mei

19.30

Dodenherdenking

Zondag 31 mei

11.00

Pater Jan Brinkhof concert

Zaterdag 14 November

20.00

Najaarsconcert Okkenbroek

Seniorensoos Okkenbroek en Omstreken.
Waar is de tijd gebleven!!
Woensdag 15 april is het al weer de laatste seniorenmiddag van het seizoen. Deze middag
belooft net zoals de andere middagen erg gezellig te worden. Heel voorzichtig gaan
misschien de voetjes wel van de vloer. De mooie afsluiting van het seizoen is wel het
jaarlijkse reisje, dit jaar op 3 juni. Zijn er nog mensen die graag mee willen en geen lid zijn, u
mag gerust mee.
Opgave graag voor 15april. Mocht u informatie willen, dan kunt u terecht bij het bestuur.
Nieuwe leden zijn altijd welkom. U kunt zich ook opgeven bij het bestuur.
Wij als bestuur zouden het fijn vinden u te mogen begroeten voor het volgend seizoen.
Deze is de 3de woensdag in sept.
Opgave reisje en nieuw lid:
J. Hoornenborg tel: 551469
J. Nijland tel:
551548
R. Alferink tel:
551420

J. Kleiboer tel:
0572-381867
A. Kloosterboer tel: 551270

Wij Deventer
Wandelen op de vierde zondagmiddag van de maand.
Vanaf vorig jaar november wordt erop de vierde zondagmiddag van de maand gewandeld.
Het vertrekpunt is vanaf Ons Centrum om 14.00 uur. De wandeling duurt ongeveer 90
minuten. Iedereen is van harte welkom om mee te wandelen.
Ook wandelt er op die zondagmiddag een prominent mee. Dat kan iemand uit ons dorp zijn
of daar buiten.
Op 22 maart heeft burgermeester Heidema meegewandeld.
Het is goed om elkaar ook eens op een andere manier te ontmoeten en je wandelt niet
alleen.
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Bloembollen.
Het zal u vast niet ontgaan zijn, dat bij binnenkomst van ons dorp de voorjaarsbloemen ons
begroeten. Vorig jaar oktober gepoot en het resultaat mag er zijn.
Aanvraag snelle ronde of aanvraag via dorpenplatform.
We hebben al heel wat voor elkaar gekregen in Okkenbroek door aanvragen in te dienen bij
de gemeente m.b.t. ondersteuning voor allerlei activiteiten.
Toch is het goed om actief te blijven en te kijken, waar clubs, verenigingen enz. behoefte aan
hebben om optimaal te kunnen functioneren.
Gaat het om een klein bedrag, dan kan dat d.m.v. de snelle ronde aangevraagd worden. Is
het een vrij groot geldbedrag, dan komt de aanvraag via het dorpenplatform binnen. Het
dorpenplatform beslist uiteindelijk of de aanvraag gehonoreerd wordt.
Bij iedere aanvraag is het wel gebruikelijk dat er cofinanciering tegenover staat.
Vanuit Wij-Deventer zijn Willy Bieleman en Jannie Groeneveld bereid om nadere informatie
te verstrekken.

VLAGPROTOCOL OP 4 MEI
Op de avond van 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als blijk van eerbied en
respect voor de doden. De periode waarin de vlag halfstok hangt duurt van 18.00 uur tot
zonsondergang. De vlag die gebruikt wordt is de Nederlandse driekleur zonder wimpel. Op 4
mei blijft de vlag halfstok hangen na de 2 minuten stilte en wordt niet in top gehesen.
De manier waarop gevlagd moet worden, is vastgelegd in een protocol van de Rijksoverheid.
Hieronder vindt u een aantal richtlijnen met betrekking tot het uithangen van de vlag:








Er is geen richtlijn voor de afmeting van de vlag, behalve dat de lengte zich verhoudt tot de
breedte als 3:2.
De vlag mag in gehesen situatie nooit de grond raken. De vlaggenstok moet dus een goede
lengte hebben.
In principe mag de onderste punt niet aan de mast worden bevestigd; de vlag dient te
wapperen. In het geval dat de vlag anders de grond raakt, mag hier een uitzondering op
gemaakt worden.
Vlaggen mogen niet tussen zonsondergang en zonsopgang worden gehesen of blijven
hangen. Een uitzondering geldt bij onbemande openbare gebouwen en in gevallen waarbij
de vlag dusdanig verlicht is dat de kleuren goed te zien zijn.
Op 4 mei wordt ‘uitgebreid’ gevlagd, dat betekent dat de vlag op alle rijksgebouwen uithangt.
Hijsen en neerhalen
Bij het hijsen van de vlag wordt deze eerst vol gehesen, waarna hij langzaam wordt
neergehaald tot het midden van de vlag op de helft van de normale lengte is gekomen.
Daarna wordt de vlaggenlijn vastgebonden. Na zonsondergang wordt de vlag op
herdenkingsplaatsen neergehaald. Bij het neerhalen van de vlag gaat de vlag vanaf halfstok
eerst naar de top alvorens neergehaald te worden. Bij openbare gebouwen die onbemand
zijn, mag de vlag na zonsondergang halfstok blijven hangen.
BRON | http://www.4en5mei.nl

Bibliotheek
Sinds februari 2007 draait de vestiging Okkenbroek van de Bibliotheek Deventer in het
Noaberhus. Tot die tijd bracht de Bibliobus een wekelijks bezoek aan het dorp.
De collectie van de bibliotheek bestaat uit 1.400 boeken en films in alle genres, voor alle
leeftijden. Iedere week wordt een klein deel van de collectie vervangen door ander materiaal
uit de collectie van de bibliotheek aan de Brink in Deventer. In januari 2015 zijn de collecties
prentenboeken en strips omgeruild, en de romans in grote letter. Begin februari de
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informatieve boeken en de spannende romans. Zo wordt ieder halfjaar de complete collectie
vernieuwd.
Bij de samenstelling van de collectieonderdelen wordt er gekeken naar wat er veel geleend
wordt, en hoe groot de diverse bevolkingsgroepen in het dorp zijn. Zo zien we dat we
Okkenbroek een groot plezier doen met familieverhalen in grote letter, en met een
uitgebreide collectieprentenboeken over dieren, auto’s en dagelijkse dingen als veters
strikken en klokkijken. Oudere kinderen lezen graag spannende verhalen en willen alles
weten over aardbevingen en vulkanen. De collectie romans hebben we verdeeld in drie
aandachtsgebieden: de romantische en de spannende boeken, en de meer literaire romans.
En wat men niet in de bibliotheek vindt maar wel wil lezen wordt gereserveerd. Zo zagen we
dat er meer belangstelling was voor films en tv-series, en hebben we het aanbod daarin
vergroot. Met het wekelijkse transport gaan er zo heel wat media naar Okkenbroek.
De website http://www.obdeventer.nl vormt de bron voor iedere zoekactie, en levert
voldoende suggesties op voor het lees- en kijkplezier. Het aanvragen van materialen is
kosteloos, en u krijgt het aangevraagde materiaal snel geleverd. Kijk maar eens op het
tabblad LEZEN:
De bibliotheek bezoeken, ter plekke de krant of een tijdschrift lezen: dat kan allemaal. Als u
materiaal naar huis mee wilt nemen heeft u een lidmaatschapspas nodig. Voor dit gebruik
van de bibliotheek betaalt u voor een jaar € 55,--. Kinderen en jongeren tot 18 jaar zijn gratis
lid. U kunt alle boeken en films 4 weken lang lezen en bekijken. En wilt u iets lenen dat niet
in Okkenbroek in de collectie staat, dan kan dat gratis worden gereserveerd.
Van de ruim 300 inwoners van Okkenbroek hebben er al 87 een bibliotheekpas. Meer dan de
helft daarvan is jonger dan 18. Van de ingeschreven leners zijn er 15 die de bibliotheek al
jaren steunen maar die geen gebruik maken van de collectie. 72 inwoners komen geregeld
naar de bibliotheek om boeken en films te lenen. Het gebruik schommelt sterk: met name in
de wintermaanden wordt er meer geleend dan op andere momenten in het jaar. Vanaf 2007
is het gebruik langzaam gegroeid tot een kleine 4.000 uitleningen in totaal in 2011 en 2012.
Over 2014 is er 20% minder geleend dan in de topjaren. Dat is een dalende lijn die we liever
niet voortgezet zien in 2015.
Jos Oegema, consulent collecties de Bibliotheek Deventer collectie@obdeventer.nl

Sportvereniging V en L,
Het eerste kwartaal zit er al weer op. We zijn het jaar weer goed en sportief gestart maar
kunnen nog wel een aantal nieuwe spinningleden gebruiken. Er heeft helaas een behoorlijke
groep de vereniging verlaten.
Gelukkig hebben we bij Streetdance er 10 nieuwe leden bij gekregen. Deze groep is dan ook
weer in 2 leeftijdsgroepen verdeeld.
Op 10 februari j.l. hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering weer gehad. Op deze avond
werd Willy Bieleman in het zonnetje gezet als 25 jarig lid. Zij ontving uit handen van
voorzitter Henk Stoevenbelt een mooi klokje en een bos bloemen. Ook hadden we met Harry
Soeteman nog een jubilaris (ook 25jaar lid). Harry kon helaas niet aanwezig zijn maar werd
later op een passende manier bedankt.
Zaterdagmorgen 11 april van 10.00-12.00 wordt de jaarlijkse Jan Bakkerochtend weer
gehouden. De uitvoering wordt verzorgd door de gymnastiekgroep basisschool, peutergym
en streetdance. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd om dit te aanschouwen.
In het bestuur zijn er ook de nodige wijzigingen geweest. Gerda Haverslag en Nadine
Volkerink hebben plaats genomen in het bestuur. Nadine zal de financiële administratie
overnemen van Roy Klein Koerkamp en Gerda treedt toe als algemeen bestuurslid. Roy
nogmaals dank voor je inzet de afgelopen jaren.
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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

MBvO gymnastiek.
Voor ouderen in Okkenbroek, een goede raad,
als het lopen wat minder gaat.
En je spieren gaan verstijven,
doe dan iets om in conditie te blijven.
Denk je: hoe krijg ik dat gedaan?
Meld je dan bij onze gym club aan.
Dit is speciale ouderen gymnastiek,
waar je op gezellige tonen van muziek,
leuke dansjes en oefeningen kunt maken,
zonder dat je botten kraken!
Denk je, dat zou me wel wat lijken,
kom dan vrijdag morgen kijken.
Bij Ons Centrum in de toneel zaal,
daar gebeurd het allemaal.
Breng gerust je buurman of buurvrouw mee,
we beginnen om kwart over negen, gedwee.
Om tien uur zijn we met alles klaar,
en drinken dan gezellig koffie met elkaar.
We hopen je daar heel snel te ontmoeten,
en van ons allemaal:
De hartelijke groeten!!
“De gym club”
Voor informatie kunt u bellen met: Erna Muil tel. 0570 542884
Tekst Riek Stegink/Erna Muil

Zonnebloem activiteiten
4 mei
Mei-juni
21 mei

23 juni

Tuincentrum “tuinland” te Wilp, maandagmorgen. Vertrek 9.00 uur.
Opgeven vóór 27 april. Reiskosten € 3.00.
Zonnebloemloten verkoop huis aan huis.
Lettele: 17 t/m 26 mei, Okkenbroek 28 mei t/m 6 juni.
Rododendrontocht van natuurmonumenten op de Holterberg. Donderdagmiddag,
1,5 uur rondrijden op de Holterberg. Reiskosten € 5.00 (incl. koffie/ thee).
Vertrek 13.30 uur, opgeven voor 11 mei.
Koffie-thee- tuin ‘t Schippertie in Luttenberg, dinsdagmiddag. Vertrek 13.30 uur
Opgeven vóór 15 juni. Reiskosten € 3.00. Entree € 4.50 inclusief koffie- thee.
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25 aug:

Zandsculpturen Garderen, dinsdag. Vertrek 9.30 uur, terug rond 5 uur. Opgeven
vóór 10 augustus. Kosten € 25.00, All inn, koffie/ thee en lunch.
13 sept: Nationale ziekendag.
Opgeven kan bij Gerrit Haverslag 0572-321331 Gerda Oosterhuis 551425 of
Agnes Spikker 551583.

Wereldwijzer
Laten we deze editie beginnen met een bedankje. Dankzij de opbrengst
van afgelopen bazaar hebben we op school fantastische nieuwe sporttenues kunnen
aanschaffen, met daarop het logo van basisschool WereldWijzer. We kunnen wel zeggen dat
wij met de nieuwe tenues niet anders kunnen dan opvallen. En laat dat nu net ons doel zijn!
Ook al zijn wij een kleine school, dat betekent nog niet dat wij maar weinig betekenen. We
hebben zoveel talent op school! Denk hierbij aan een groot scala aan handbalsters. Twee
daarvan hebben een paar weken terug nog op de platte kar hun kampioenschap mogen
vieren. Maar ook tijdens de laatste editie van de soundmixshow heeft Kim menigeen met
open mond van verbazing achtergelaten. Wat mooi om te zien dat deze kinderen allemaal
een eigen manier hebben om zich te ontwikkelen!
Naast al deze persoonlijke ontwikkelingen (het zijn er teveel om hier nu op te noemen)
blijven wij natuurlijk ook bezig om ons nieuwe onderwijsconcept verder uiting te geven.
Onder andere door het gebruik van tablets in de klas. In stamgroep blauw (groep 4t/m 8)
werken alle leerlingen nu met een eigen tablet tijdens de rekenlessen. Met de inzet van deze
tablets kunnen wij nog meer op het niveau van elke leerling afstemmen, doordat de
computer registreert welke sommen de leerlingen snappen, en welke nog niet. Ook kunnen
wij tijdens de les inspelen op de behoeften van de leerlingen, dit is met de reguliere methode
een stuk lastiger. Hoewel het even wennen was, is het nu al heel normaal voor de leerlingen
en leerkrachten. Dit is natuurlijk het begin, we zijn nog lang niet klaar!
Ook zal het menigeen niet ontgaan zijn, dat wij op school zoekende zijn naar 'hoe nu verder
in de toekomst'. Laten we eerlijk zijn, de school is belangrijk voor Okkenbroek. De
leerkrachten zijn belangrijk voor de school. Okkenbroek is belangrijk voor alle leerlingen! Wij
proberen een haalbare balans te vinden tussen werk, plezier en werkdruk. Alle medewerkers
zijn uiterst begaan met basisschool WereldWijzer in Okkenbroek. Dit betekent ook dat er
wellicht wat dingen veranderen, zodat de kinderen het plezier in de school niet verliezen, en
wij ondertussen het welzijn van leerkrachten en onderwijsassistenten in de gaten kunnen
houden. Wij zullen ons best doen de communicatie hierover zo helder mogelijk te houden.
Per onderwerp hebben wij goed overleg met de MR en de OR. Over de OR gesproken, daar
mag ook wel een bedankje heen! Dankzij hen kunnen wij het afgelopen Paasfeest weer als
zeer geslaagd bestempelen.

Fietstocht Okkenbroek
De jaarlijkse fietstocht wordt zoals wellicht bekend gehouden op zondag 6 september a.s.
Starten kan tussen 10 en 12.30 uur bij Ons Centrum .
Inschrijfgeld is Euro 5.- en kinderen tot 12 jaar onder begeleiding gratis.
De routes zijn +/- 12 en 40 km lang ,wijziging voorbehouden .
E-bikes zijn ook van harte welkom. Opladen kan tijdens onze koffiestop

Okkenbroeker Koerier, April 2015

Pagina 7-8

Zomerdagkamp Lettele/Okkenbroek 2015
week 29: maandag 13 juli tot en met vrijdag 17 juli 2015.
Bvd, Annemarie Westerbeek

Hemels Feestje!
Dit jaar is er op Hemelvaartsdag (14 mei) een nieuw evenement! Het Hemels Feestje!
Vanaf 15.00-21.00 heerlijk live muziek in de weide bij de Bargboer aan de Koerselmansweg.
De band Kroepin en dj Roy zullen de muziek verzorgen, fa. Westrik, Yannis en Esther van de
Griekse Olijf, de ijscoman en Grolsch zullen de verzorging van de inwendige mens op zich
nemen. En ook aan de kids is gedacht…zandbak, springkussen enz.
Dus voor elk wat wils en nog mooier, gratis entree!!
Komt allen!
De Feestcommissie!

Okkenbrooks feest 3,4,5 juli 2015
De vrijdag beginnen we 's morgens met het feest voor alle kinderen
in samenwerking met school! De vrijdagmiddag is vanaf 15.00 weer speciaal voor alle
55+ers; gratis entree. Heeft u vervoersproblemen? Dan regelen we dat ook, zodat een ieder
een leuke middag heeft. De vrijdagavond staat in het teken van de Okkenbrookse Revue; de
voorbereidingen zijn al in volle gang!
Zaterdagmorgen is er weer de jaarlijkse optocht. Wie o wie slepen dit jaar de prijzen weg??
Zaterdagmiddag is er weer een verrassend programma gemaakt door de
activiteitencommissie en vanaf 17.00 uur is er de Pubquiz in combinatie met wederom een
heerlijk okkenbrooks varken aan ’t spit!. Zaterdagavond zal de 100% Powerband de tent in
hogere sferen brengen. De entree is gratis.
Zondagmorgen is er weer de tentdienst. Hierna is de heerlijke brunch, muzikaal
ondersteund. Zondagmiddag is er een bijzondere roofvogelshow...hierover binnenkort meer!
Vanaf een uurtje of 4 zal het feestgedruis losbarsten met Kroepin!
Natuurlijk denken we ook aan de kinderen: de zweefmolen, draaimolen, zandbak en diverse
(bijzonder leuke) speelmogelijkheden voor de jonge en oudere jeugd, helemaal gratis!
DUS WEES ERBIJ! WANT HET IS ZO WEER GEWEEST, HET OKKENBROOKS FEEST!
De Okkenbroeker Koerier wordt uitgegeven door Dorpshuis “Ons Centrum”
De uiterste inleverdatum is:

Dinsdag 8 september 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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