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Voorwoord
Dorpsgenoten
Allen een heel gezond en voorspoedig 2019………
Zoals u wellicht gehoord hebt gaat Monique Lensink stoppen, per 01
april, met ´Ons-Centrum’, vanwege persoonlijke omstandigheden. Dit
valt natuurlijk wel heel rauw op ons dak…….maar helaas is het zo.
Wij wensen haar vanaf deze plek heel veel sterkte, maar ook succes in
haar nieuwe bestaan.
Dit is voor het OC natuurlijk ook een forse tegenvaller, want nu moeten wij op zoek naar een nieuwe exploitant. Ook in deze zult u gehoord
hebben dat we tot 1 december 2018 jl. kandidaten hebben gevraagd
zich te melden, en dat is gelukt.
Wij zijn in gesprek met een stel uit het dorp en wij gaan er vanuit dat
we er samen uitkomen. Wanneer dit duidelijk is, komen wij hier uiteraard op terug.
Samen met Plaatselijk Belang hebben we een subsidie aangevraagd
voor een DORPSVISIE. Ja zult u zeggen, weer een enquête. Nee, samen om de tafel bij u, een aantal in de keuken, bij ons in het DORP en
in de directe omgeving. En met alle leeftijden om een visie te krijgen
voor de komende 10 jaar, dus voor school, woningbouw, Kerk en natuurlijk ook voor het Kulturhus en Dorpshuis Ons-Centrum. De subsidie is binnen. Hier hebben wij hulp bij nodig, niet alleen van u als
DORPSBEWONERS, maar ook van iemand die van de hoed en de
rand weet. Die is er en wel in de persoon van Jeroen Geerdink. Hij
komt hier uit de buurt van geboorte, maar woont nu wat verder weg.
Hij gaat ons hiermee helpen.
Op het voetbalveld achter Ons-Centrum is een hekwerk geplaatst om
de al bestaande Panne kooi, zodat de kinderen diverse balsporten kunnen beoefenen en dat de bal niet naar alle kanten kan gaan. Betaald
door de DSPC, dat is de Dorpspeelpleincommissie. Hiervoor willen wij
het bestuur hartelijk dankzeggen, dit is een heel welkome aanvulling op
hetgeen er al is.
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Degene die altijd al een papieren uitgave van de KOERIER heeft ontvangen en zich nu niet heeft aangemeld, willen wij wel verzoeken zich
op te geven. Het kost € 7,00 per jaar. U dient zich wel aan te melden
om de KOERIER in de papieren vorm in de bus te blijven ontvangen.
Tot slot: de jaarvergadering van het Dorpshuis ‘Ons-Centrum’ zal
plaatsvinden op dinsdag 9 april a.s.
U allen een heel mooie tijd gewenst, met vriendelijke groet,
Henk Stoevenbeld.

Dorpsvisie Okkenbroek
Beste mensen van Okkenbroek en omgeving,
Plaatselijk Belang Okkenbroek en Omgeving wil tezamen met de besturen van Ons Centrum en Kulturhus een nieuwe dorpsvisie maken.
Dat wil zeggen dat we nadenken over hoe Okkenbroek er over pakweg
10 jaar uit ziet of uit moet zien en hoe we dat willen bereiken.
Het is prachtig wonen in Okkenbroek, er zijn veel verenigingen en activiteiten, de mensen kennen elkaar en voelen zich betrokken. Maar het
is niet vanzelfsprekend dat dit zo blijft. Okkenbroek is namelijk ook te
klein voor bijvoorbeeld een winkel en sportclubs van enig formaat.
Mensen vestigen zich voor hun studie of werk elders in den lande, en
keren vaak niet meer terug. Voor de leefbaarheid van Okkenbroek is
het echter wel van belang dat de leeftijdsopbouw van de bevolking
evenwichtig blijft, en het dorp niet leegloopt.
Daarnaast zijn er verschillende maatschappelijke ontwikkelingen die
invloed hebben op de leefbaarheid:
 De maatschappij wordt individualistischer. Het is niet meer vanzelfsprekend dat mensen lid zijn van een club of vereniging. Veel vaker
hebben we ook vrienden en kennissen buiten het dorp. De binding
met het dorp kan daardoor minder worden.
 De ontwikkelingen in de landbouw gaan door. Bedrijven worden
groter, maar het aantal wordt kleiner. Boerderijen kunnen leeg komen te staan of een andere functie krijgen.
 We willen (of moeten) zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.
Maar daarvoor moet wel de nodige zorgverlening in de buurt voorhanden zijn.
Okkenbroeker koerier januari 2019
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De grote vraag is hoe we Okkenbroek aantrekkelijk kunnen houden of
maken als plek om te wonen, te werken en te leven. Daarom willen we
graag in gesprek met de bewoners (liefst alle) van Okkenbroek en omgeving om te praten over hun wensen en over de kansen en mogelijkheden die zij zien.
Een aantal zaken waar over nagedacht kan worden zijn:
 Als u ouder wordt en (meer) zorg nodig hebt, wilt u dan in Okkenbroek blijven wonen? En eventueel verhuizen naar een zorgwoning
(een woning of cluster waar gemakkelijker en meer zorg gegeven
kan worden)?
 Hoe krijgen we meer woningen voor starters, en hoe bereiken we
hen?
 Welke activiteiten en voorzieningen zijn er nodig om Okkenbroek
aantrekkelijker te maken voor jongeren?
 En welke om buitenstaanders, of voormalige Okkenbroekers aan te
trekken?
 Hoe kunnen we het dorpscentrum aantrekkelijker maken (straatmeubilair, plein)?
 Kunnen we verenigingen anders organiseren, bijvoorbeeld clusteren,
om het aantal benodigde bestuursleden te verminderen? Zij kampen
namelijk vaak met een gebrek aan aanwas (vooral van jongeren), en
aan leden die een bestuurstaak willen vervullen.
We denken dat in gesprekken met kleine groepen het beste naar voren
komt wat er in Okkenbroek leeft. Daarom willen we het liefst bijeenkomsten organiseren bij mensen thuis waarbij dan maximaal 8 mensen
uit de buurt samenkomen. Daar komen dan een gespreksleider en notulist bij (door PB/OC/KH). De bijeenkomsten zullen in het voorjaar
plaatsvinden. Wie genegen is om zijn huis hiervoor beschikbaar te stellen willen we graag uitnodigen dit aan ons te melden. Desgewenst
kunnen deze bijeenkomsten natuurlijk ook plaatsvinden in een vergaderzaal.
Vanwege hun belang voor het dorp willen we de Interconfessionele
school WereldWijzer en de Protestantse Gemeente BathmenOkkenbroek nadrukkelijk bij dit alles betrekken.
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Plaatselijk Belang
Jaarvergadering Plaatslijk Belang Okkenbroek en omgeving
De jaarvergadering van Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving
vindt dit jaar plaats op woensdag 20 maart van 20:00 tot circa 22:00 bij
dorpshuis Ons Centrum (Oerdijk 141).
Alle leden van PB worden hiervoor uitgenodigd.
Het bestuur van PB heeft een aantal vacatures. Mensen die zitting willen nemen in het bestuur willen we hiervoor graag uitnodigen. Voor
nadere informatie kan men zich wenden tot een van de bestuursleden.
We streven naar een vertegenwoordiging van zoveel mogelijk buurten
van Okkenbroek. En uiteraard ook naar een vertegenwoordiging van
alle leeftijdsgroepen.
De automatische incasso zal in de week na de jaarvergadering plaatsvinden. Dit geldt voor het lidmaatschap van PB én het abonnement op
de Okkenbroeker koerier.
Zorgt u te zijner tijd s.v.p. voor voldoende saldo op de rekening.
Namens het bestuur van PB,
Paul Disselhorst, penningmeester.

Agenda.
Januari
12
15
16
18
21
22
29

Snertactie handbal Lettele
Koffie drinken (50+)
Seniorensoos Okkenbroek
Lezing Nepaltocht
Handwerken
Koffie drinken (50+)
Koffie drinken (50+)

10:00 – 13:00
9:30 - 10:30
14:00 - 16:00
20.00 – 22:15
14:00 – 16:00
9:30 - 10:30
9:30 - 10:30

Okkenbroek
Noaberhuus
Ons Centrum
Kulturhus Holten
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus

14:00 - 16:00
9:30 - 10:30
9:30 – 10:30
18:00 – 19:30
14:00 – 16:00
9:30 - 10:30
14:00 – 16:00

Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Ons Centrum
Noaberhuus
Noaberhuus
Ons Centrum

Februari
4
5
12
12
18
19
20

Handwerken
Koffie drinken (50+)
Koffie drinken (50+)
Samen eten
Handwerken
Koffie drinken (50+)
Seniorensoos Okkenbroek
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23 Oud papier ophalen Vrienden van de kerk,
More Music Orkest
26 Koffie drinken
26 Jaarvergadering V&L
27 Bingoavond voor 40 plussers

9:00 – 11:30 Okkenbroek
9:30 – 10:30 Noaberhuus
20:00 – 21:00 Ons Centrum
19:30 – 23:00 Noaberhuus

Maart
4
5
12
12
18
19
20
20
23
26

Handwerken
Koffie drinken (50+)
Koffie drinken (50+)
Samen eten
Handwerken
Koffie drinken (50+)
Seniorensoos Okkenbroek
Jaarvergadering Plaatselijk Belang
Rommelmarkt
Koffie drinken (50+)

14:00 - 16:00
9:30 - 10:30
9:30 - 10:30
18:00 – 19:30
14:00 – 16:00
9:30 - 10:30
14:00 – 16:00
20:00 – 22:00
10:00 – 12:00
9:30 - 10:30

Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Ons Centrum
Noaberhuus
Noaberhuus
Ons Centrum
Ons Centrum
Noaberhuus
Noaberhuus

14:00 - 16:00
9:30 - 10:30
9:30 - 10:30
18:00 – 19:30
14:00 – 16:00
9:30 - 10:30
14:00 – 16:00
9:00 – 11:30

Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Ons Centrum
Noaberhuus
Noaberhuus
Ons Centrum
Okkenbroek

April
1
2
9
9
15
16
17
20

Handwerken
Koffie drinken (50+)
Koffie drinken (50+)
Samen eten
Handwerken
Koffie drinken (50+)
Seniorensoos Okkenbroek
Oud papier ophalen Vrienden van de kerk,
More Music Orkest
23 Koffie drinken (50+)
29 Handwerken
30 Koffie drinken (50+)

9:30 – 10:30 Noaberhuus
14:00 – 16:00 Noaberhuus
9:30 - 10:30 Noaberhuus

Buurtbus
Nieuwe dienstregeling Buurtbus
Pinnen in de bus.
De datum waarop het pinnen in de buurtbus wordt ingevoerd is 17 februari 2019. Dit is ook de ingangsdatum van de nieuwe dienstregeling.
Zoals gemeld kan er vanaf die datum niet meer contant betaald worden.
Nieuwe kaartjes op de buurtbus.
Tegelijk met de nieuwe dienstregeling worden er nieuwe kaartjes ingeOkkenbroeker koerier januari 2019
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voerd. De tarieven worden dan enigszins aangepast, zie onderstaande
tabel. Het gereduceerd tarief voor 65+ vervalt; er komt wel een kinderkaartje (€ 1,00). Naast de kaartjes voor een enkele rit komt er een strippenkaart (25 strippen voor € 17,50). Een enkele rit van € 3,00 kost 3
strippen (€ 2,10), een rit van € 2,00 kost 2 strippen (€ 1,40). Na invoering van de nieuwe kaartjes blijven de oude nog 3 maand geldig.

Dienstregeling.
De nieuwe dienstregeling gaat in op 17 februari 2019. Tot die datum
loopt de huidige dienstregeling door.
Het is vanaf 11-12-2017 mogelijk om met de OV-chipkaart te reizen/
betalen. U betaalt dan 15,6 cent per gereisde kilometer, plus een instaptarief van 89 cent. Als u veel reist kan ‘t zinvol zijn om op de site van
Syntus te kijken naar abonnementen.
Het huidige kaartje blijft daarnaast voorlopig verkrijgbaar.
Contactpersoon: Paul Disselhorst
tel.: 0570 551790 e-mail: pjm.disselhorst@kpnplanet.nl
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Welzijn en cultuur
Snertactie
Zaterdag 12 januari is er in Lettele, Okkenbroek en de buitengebieden
weer de jaarlijkse SNERT-actie van de handbalvereniging Lettele. 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 € 4,00.

Seniorensoos Okkenbroek en omgeving
Allereerst wenst het bestuur u alle Goeds en een Gezond 2019 toe.
Na een nieuwjaarsborrel, oliebollen, appelbeignets, of hetzij meer, hopen wij u allen te mogen begroeten op woensdagmiddag 16 januari
om 14.30 uur i.p.v. 14.00 uur in Ons Centrum.
Het belooft zoals altijd een gezellige middag te worden.
De data voor de rest van het seizoen zijn: 20 februari, 20 maart en 17
april met als afsluiting (hopelijk) het jaarlijks reisje in juni.
Voor vervoer naar de seniorenmiddagen kan eventueel gezorgd worden. Men wordt netjes weer thuis gebracht na afloop, tegen een kleine
vergoeding. Wel graag even contact op nemen met Janny Hoornenborg
0570-551469 de desbetreffende woensdag voor 12.00 uur.
Mensen die bij de seniorensoos willen maar het nog niet zeker weten,
kom gerust een middag deelnemen.
Tot woensdagmiddag 16 januari om 14.30 uur in Ons Centrum.
Het Bestuur.

Kom gezellig Samen Eten!
De kookgroep van Samen Eten maakt al meer dan een kwart eeuw eens
per maand een heerlijke maaltijd voor een gezellige groep mensen die
ook wel eens willen tafelen met anderen, gewoon lekker aanschuiven
zonder zelf te hoeven koken en af te wassen!
Elke TWEEDE dinsdag van de maand wordt de gasten een voortreffelijk maal voorgeschoteld tegen een lage prijs. Voor zes euro eet men
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het buikje flink rond en zo lang de kookgroep nog rond kan komen met
deze kleine bijdrage zal dat bedrag zeker niet verhoogd worden.
Er worden steeds weer zeer afwisselende menu’s samengesteld, rekening houdend met de diverse smaken van de gasten.
De komende maanden is dit op: dinsdag 12 februari, dinsdag 12 maart
en dinsdag 9 april. Aanvang: 18.00 uur - einde circa 19.30 uur.
Wilt u ook eens komen proeven, zowel van de sfeer als van het heerlijke eten? Neem dan even contact op met Tiny Schreur, telefoon: 0570551003, dan wordt er een plekje voor u gereserveerd!

Hakselfest een groot succes!
Zaterdag 3 november ging het af en aan met fietsers, bussen, taxi’s en
auto’s aan de Okkenbroekerveldweg. Vanaf half 9 ’s avonds waren de
deuren geopend voor een mooi feestje met de band Kroepin en de dj’s
Rik en Gijs. Er waren veel mensen uit ons eigen mooie dorp, maar ook
uit Broekland, Wijhe, Eikelhof, Lettele, Bathmen, Holten, Lettele, Heeten, Nieuw Heeten, Dijkerhoek …., wat ontzettend gaaf! Rond de 500
personen hebben feestgevierd tot in de kleine uurtjes! Het was een succes en daar zijn we super blij mee en trots op!
Met veel dank aan de vrijwilligers en de feestcommissie die ons deze
avond hebben geholpen. Top!
Tot volgend jaar!
Organisatie Hakselfest

Opbrengst bloembollenactie
Wat een bedrag!!
Afgelopen zondag was de bekendmaking van de opbrengst van de
bloembollenactie. Om 10 uur kwamen er veel kinderen met ouders naar
de kerk; bij de ingang kregen ze een bekertje potgrond en een bloembol. Tijdens de bijeenkomst hebben we samen gezongen en de powerpoint van juf Laury bekeken. Er stonden 3 potten voorin de kerk die we
samen gevuld hebben met de potgrond en de bloembollen. Ook hebben
we ze water gegeven. En wat hebben ze nog meer nodig? Juist! Zon!
We dachten allemaal aan de zon waardoor de bollen kunnen groeien.
Toen kwam er een levensgrote zonnebloem in een pot de kerk binnen!
Okkenbroeker koerier januari 2019
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Wauw! Wat was ie groot! In de pot zat een soort papier …. we gingen
kijken wat erop stond … het eindbedrag van de bloembollenactie!
694,50 euro! Super!
2 potten met bloembollen zijn meegegaan naar school, de andere staat
bij de kerk.
In het voorjaar, als ze bloeien, kunnen we nog eens aan de actie denken. En ook aan de mensen voor wie de bolletjes zijn gepoot ….
Allemaal super bedankt dat jullie bloembollen hebben gekocht, we
hebben weer een topactie gehad, samen sterk!

Opbrengst Bazaar
De Bazaar was ook dit jaar een succes. De middag was erg gezellig
met heel veel kinderen, hun ouders en gelukkig ook de senioren uit het
dorp. De ballonnen waren in een mum van tijd doorgeprikt en de tombola was compleet uitverkocht aan het eind van de middag.
Het rad van avontuur was voor de kinderen geweldig spannend. Win ik
wel iets of helaas niets!
Er waren prachtige prijzen geschonken door alle sponsoren. Een enorme beer, ingebracht door de fam. Pronk (Showerrent), stond hoog op
het verlanglijstje van de kinderen.
De avond was minder bezocht. Dat was erg jammer. Het was gezellig
en de bezoekers gingen met mooie prijzen naar huis. Bertha en Manny
wonnen de verloting, ‘n mooie flatscreen, ingebracht door Ep Tuitert.
De opbrengst was weer fantastisch. € 1880.- netto.
Van verschillende organisaties in het dorp hebben we een vraag gekregen voor een bijdrage.
We hebben het geld op de volgende manier verdeeld.
Vervangen van het dak van de kerststal € 200.V&L voor de aanschaf van kleinere doelen zodat ze, zo nodig, op een
kleiner veld kunnen spelen € 580.-, Guppy's € 200.Nieuwe inrichting schoolplein € 550.-, Vrienden van de kerk € 300.Het is heel fijn dat op deze manier verschillende wensen vervuld kunnen worden. Dus kom het komende jaar naar de Bazaar, dan kunnen
we met elkaar weer groepen helpen die, op welke manier dan ook, zich
inzetten voor het dorp.
Okkenbroeker koerier januari 2019
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Dank voor de bezoekers en natuurlijk voor de sponsoren die dit weer
mogelijk hebben gemaakt.
De bazaargroep.

Kerstmarkt
Dankzij de bijdrage van de vele sponsoren en de vele Okkenbroekers
en overige belangstellenden die wij op de Kerstmarkt afgelopen vrijdag
mochten verwelkomen, heeft de Kerstmarkt € 850,- opgeleverd. Hiervoor kunnen in het Noaberhuus en bij Café en Terras a La Monique
komend jaar weer diverse leuke dingen georganiseerd worden voor
jong en oud. Het was een geslaagd evenement waar we met elkaar tevreden op terug kunnen kijken. Hartelijk dank allemaal.
De Kerstmarktcommissie: Betsie, Monique, Jannie en Willy.

16 maart Running Diner
Voor iedereen die houdt van koken, lekker eten en gezellig tafelen!!
- je weet niet waar je naar toe gaat;
- je weet niet wie er bij jou komt;
- je weet niet wat je te eten krijgt.
Nog steeds enthousiast? Lees de uitleg hieronder!
Een Running Diner is een etentje waarbij je elke gang aan een andere
tafel (in een ander huis) nuttigt. Wij willen op 16 maart 2019 een Running Diner van vijf gangen gaan organiseren (welkomstdrank, voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht en koffie en thee na). De eerste en vijfde
gang vinden plaats op een nog nader te bepalen locatie. De verschillende gangen worden verdeeld over de mensen die meedoen (iedereen bereidt 1 gang). Omdat het de eerste editie is van een Running Diner in
Okkenbroek, willen we starten met 18 mensen. Maximaal 6 personen
aan tafel, dus negen adressen in totaal.
- Datum is bekend: 16 maart 2019 start 18.30 uur.
- Gangen moeten verdeeld worden na opgave en een schema moet
gemaakt worden.
- Een goede voorbereiding is alles. Houd het simpel, want ook de kok
gaat mee naar de andere adressen.
- Deelname: inwoners van Okkenbroek.
Okkenbroeker koerier januari 2019
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- Kosten: vijf euro p.p. plus de kosten voor één van de gangen (voor 6
personen).
Bij opgave s.v.p. doorgeven:
Naam, Adres, Tel. nummer, emailadres, jouw voorkeur voor een
bepaalde gang, eventuele dieetwensen.
Met vriendelijke groet,
Gonnie Nikamp
E: info@gonnie-nikamp.nl
en Karen Pennewaard
E: k.pennewaard@icloud.com

Fietstocht Okkenbroek
Beste fietsers. Noteer alvast in uw agenda:
Zondag 1 september a.s. is er weer onze jaarlijkse fietstocht.
De voorbereidingen zijn al in volle gang ....
Tochten zijn net als andere jaren +/- 12 km en 45 km.
Uiteraard een koffiestop bij de lange tocht.
Nadere info in een volgende Koerier of op Okkenbroek.net
Met vriendelijke groet, de organisatie

Okkenbrooks Feest – Das pas leven
Het trouwe feest-team van de Feestcommissie is al weer in de pen geklommen. De dagen worden korter en de nachten worden langer, dat
betekent dat het voorjaar weer in zicht is en dat de Kermis 2019 er al
weer aan komt. De eerste vergadering zit er op en we hebben leuke
ideeën en tips mogen ontvangen van jullie, bewoners uit Okkenbroek.
Uit betrouwbare bronnen hebben we vernomen dat 2018 een zeer groot
succes was, mede door het mooie weer, de leuke grootste activiteiten
en de opstelling van het terrein. We zijn trots op ons gezellige, pittoreske dorpje, we zien veel nieuwe inwoners in zo een feest weekend,
wat Okkenbroek een hecht dorp maakt en waar de deuren altijd wijd
open staan. Met ons fijne team gaan wij een geheel feestelijk feest
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neerzetten, en wel op 5, 6 en 7 juli 2019. Okkenbrooks Feest? Das pas
leven!

More Music orkest
Een nieuw jaar, begin het met muziek maken!
We hebben weer een boeiend jaar afgesloten. Na het instuderen van
een nieuw kerst repertoire gaan we nu weer aan de slag met andere
nieuwe stukken. Het orkest is inmiddels uitbereid met 2 saxofonisten.
Het opfrissen van de muzikale bagage met degelijke lessen maakt dat
ze nu al zover zijn dat ze meespelen.
Het is opvallend hoeveel mensen in Lettele en Okkenbroek muziek
hebben gemaakt. Het More Music Orkest biedt de gelegenheid de goede voornemens in het nieuwe jaar ook werkelijk te realiseren. Meld je
aan voor lessen en speel vooral mee, want samen muziek maken geeft
meer muziek.
Ook mensen die het leuk vinden om te zingen zijn natuurlijk van harte
welkom. Een kwartet bij het orkest zou een mooie ontwikkeling kunnen betekenen.
Nieuwsgierig? Kom op maandagavond om 19:30 uur kijken. We zitten
januari en februari in Ons Centrum in Okkenbroek. Je kunt ook even
op de website kijken www.moremusicorkest.nl of een mailtje sturen
naar info@moremusicorkest.nl.
Natuurlijk halen we ook dit jaar weer het oud papier op samen met de
Vrienden van de kerk, dat is op de volgende data:
23-02-2019
15-06-2019
07-09-2019
20-04-2019
13-07-2019
02-11-2019

Noaberhuus
Activiteiten in het Noaberhuus
Net als vorig jaar, hebben we ook dit jaar weer een rommelmarkt. Je
kunt je eigen spullen verkopen. Dus ruim je zolder of kelder op, of verkoop het speelgoed waar de kinderen niet meer mee spelen. Want ons
motto is zoals altijd "Voor de één is het zooi, voor de ander is het
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mooi". Misschien ben je wel een knutselaar en heb je leuke spullen te
koop die je zelf hebt gemaakt, ook dan ben je van harte welkom. Geef
even door als we een plaatsje voor je moeten reserveren. Stuur dan een
mail naar betsie_leerkes@hotmail.com. De rommelmarkt is Zaterdag
23 Maart van 10 tot 12 uur
Op Woensdag 27 Februari en Donderdag 2 Mei is er weer een bingoavond voor de 40 plusser. We beginnen beide avonden om 19.30 uur
met koffie / thee en om 20.00 uur gaan we bingo-en. De onkosten zijn
2 euro per avond. Het opgavenformulier ligt t.z.t. in de huiskamer van
het Noaberhuus.
Elke eerste Woensdag van de maand is er een spelletjesmiddag. Het is
van 14 uur tot 16 uur, en je hoeft je hiervoor niet op te geven. Dus kom
gezellig eens langs (aan).

Nieuwe Expositie
Komt u ook kijken naar de nieuwe expositie?
Ik zal me eerst even voorstellen: ik ben Judith Schnog uit Apeldoorn.
Met acht jaar kreeg ik mijn eerste foto-apparaat en vanaf dat moment
heeft fotografie mij niet meer los gelaten.
Hoewel ik alles in de fotografie leuk vind, heb ik me wel meer en meer
gericht op natuurfotografie, en dan met name dierenfotografie.
Naast fotograferen maak ik ook miniatuurberen van stof, welke ik zelf
ontwerp en daarbij komt mijn fotografie mij heel goed van pas.
Mijn liefde voor beren heeft er ook toe geleid dat ik naar Canada en
Alaska ben gereisd om deze dieren in de vrije natuur te mogen zien en
fotograferen.
Bij mijn eerste reis naar Canada werden het de Amerikaanse zwarte beren, maar verloor ik mijn hart ook aan de prachtige landschappen en
luchten daar.
Mijn tweede reis bracht me naar een ander deel van Canada: Churchill!
Daar verzamelen de ijsberen zich voor de winter, wachtend tot het water van de Hudson Bay voldoende is bevroren, zodat ze het ijs op kunnen, op jacht naar zeehonden.
De derde en laatste reis die kant op bracht me naar Alaska en het eiland
Katmai, waar je letterlijk tussen de bruine beren kunt lopen, uiteraard

Okkenbroeker koerier januari 2019

20 Blz. 13/19.

de nodige veiligheidsregels, die zowel voor de bescherming van mens
als dier zijn, in acht nemend. Ook Alaska is indrukwekkend mooi!
Ik laat hier een klein deel van mijn foto’s uit die gebieden zien en hoop
dat u er net zo veel van kunt genieten als ik heb gedaan, toen ik daar
was. Mijn foto’s zijn altijd gelimiteerd, geen oplage is groter dan 10
foto’s. De foto’s hier zijn allemaal de eerste keer afgedrukt. Op mijn
website is nog meer te zien: www.schnoggy.nl.

Café en terras a La Monique
De beste wensen voor allemaal voor 2019.
Zoals jullie allemaal weten stop ik per 1 april aanstaande met Café en
Terras a La Monique, dit houdt in dat je de munten van mij nog kan
inleveren tot en met 31 maart 2019. Daarna zijn deze niet meer geldig.
Café en Terras a La Monique

Nieuws vanuit de Kerk
Bouwnieuws Pastorie Okkenbroek
Het is voor Hanneke Overduin-Jansen, kerkelijk werker PG BathmenOkkenbroek, geen kleinigheid om iedere week zowel overdag als 's
avonds meerdere keren vanuit Elst naar Bathmen-Okkenbroek heen en
weer te reizen.
We zijn dan ook blij dat we merken dat er in Okkenbroek hard gewerkt
wordt aan de verbouwing van de pastorie. Bij dit schrijven zijn alle
buitenmuren en het dak aan de binnenzijde voorzien van een dikke laag
isolatie, zodat Hanneke en haar man Theo er straks lekker warm bij zitten. Verder zal de badkamer totaal gerenoveerd en vergroot worden en
zal in de keuken in plaats van gas straks op inductie (elektrisch) worden gekookt, tevens wordt de keuken voorzien van een afwasmachine.
Zoals u ziet wordt de Okkenbroekse pastorie weer een woning die geheel bij deze tijd past. We zitten nog steeds op planning en hopen dat
begin maart Hanneke en Theo hun intrek kunnen nemen in de dan behoorlijk vernieuwde pastorie!
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Ook de consistorie is onderhanden genomen, hier is een nieuwe kast
gemaakt, twee nieuwe opklapbare tafels, alles geverfd en nieuw behang
op de muren. De vitrages zijn vervangen door rolgordijnen. Stoelen,
nieuwe overgordijnen en vloerbedekking volgen nog. Via Vrienden
van de kerk is hiervoor van de Bazaarcommissie een bijdrage gekomen.

Vrienden van de Kerk in Okkenbroek
Het bestuur van de Vrienden van de Kerk van Okkenbroek wenst u een
goed uiteinde en een bijzonder goed begin van 2019!
2018 in vogelvlucht
In 2018 kwam u de Vrienden van de kerk van Okkenbroek tegen bij de
oud papier-container bij Ons Centrum, op de rommelmarkt in het Noaberhuus, tijdens de Kunstfietsroute in de kerk en op de Kerstmarkt in
Ons Centrum.
Met deze activiteiten zijn broodnodige Euro’s opgehaald.
Verder ontvingen we uw donaties en giften plus nog een fraaie gift van
de bazaarcommissie.
En het oud papier draagt fors bij aan de inkomsten.
Uitgevoerd en onderhanden onderhoud
De kerkelijke gemeente (de eigenaar van kerk en pastorie) heeft in
2018 de consistorie laten opknappen, dit zal in 2019 afgemaakt worden. De door ons ontvangen gift van de bazaarcommissie van 2017
hebben we voor dit doel bestemd en overgemaakt.
Verder is een start gemaakt met de grote verbouwing van de pastorie.
Daarmee gaat de pastorie weer voldoen aan de eisen van de huidige
tijd. Ook de kerststal was dringend aan groot onderhoud toe. De gift
die we dit jaar mochten ontvangen van de bazaarcommissie hebben we
voor dit doel bestemd.
Voor het opknappen van de kerststal is aan WijDeventer een bijdrage
gevraagd. Die is inmiddels toegezegd. Zodra deze binnen is, geven wij
deze door. De poppen zijn al vervangen. In 2019 zal de kerststal zelf
een flinke opknapbeurt krijgen.
Bedankt!
Het bestuur bedankt u allen voor uw vrijgevigheid!
Zonder u was het niet gelukt om zoveel bij te dragen aan het onderhoud
Okkenbroeker koerier januari 2019

20 Blz. 15/19.

van kerk en pastorie en daarnaast nog aan het opknappen van consistorie en kerststal!
Het bestuur van de Vrienden van de Kerk in Okkenbroek
Margreet Vierhouten, penningmeester,
Nicol Jeurlink, bestuurslid,
Geeke in ’t Hof, secretaris.

Lezing Nepal tocht
Lezing over Nepaltocht door Katja Staartjes
Bergbeklimmer Katja Staartjes vertelt op vrijdagavond 18 januari 2019
met adembenemende beelden over de 2000 km lange voettocht die zij
samen met Henk Wesselius maakte door de Nepalese Himalaya. Verder komt de aardbeving aan de orde die het duo persoonlijk meemaakte. Sindsdien zijn de bergbeklimmers intensief betrokken bij de wederopbouw van het Himalaya land.
De lezing vindt plaats in het theater van Kulturhus Holten (Smidsbelt
6). Aanvang 20:00 uur.
Het betreft een speciale theatervariant met extra videofragmenten
(voorzien van muziek), die eenmalig wordt gegeven.
Meer informatie en kaarten via de website van bibliotheek Holten: https://www.bibliotheekrijssenholten.nl/agenda/111-grensverleggendevoettocht-door-de-himalaya
Meer informatie over de bergtocht via de website van Katja: https://katjastaartjes.nl/expedities/nepal-traverse-ght/

Okkenbroeker koerier januari 2019

20 Blz. 16/19.

Sport
Vlug en Lenig
Allereerst wensen wij u als V en L bestuur een gezond en sportief 2019
toe.
Als bestuur kunnen we terugkijken op een gezellig en sportief 2018.
De Jan Bakkerochtend op 14 april en het 60-jarig jubileum/ volleybaltoernooi op 20 oktober waren een van de activiteiten van 2018.
Tijdens het 60-jarig jubileum hadden we een klim en klauterbaan voor
de jeugd geregeld. Onder belangstelling van de ouders werd hier volop
van genoten. Ook werden er dansjes gedaan olv Louette en Beau van
Streetdance. Verder werden de 60 jarige leden Wim Steegink en Wiebe
van Ens in het zonnetje gezet en kregen een mooie pen met inscriptie.
‘s Avonds gingen we verder met het jaarlijkse volleybaltoernooi.
Helaas is er sinds november tijdelijk geen gym en peutergym. Dit wegens zwangerschap van onze gymlerares.
Beoefent u nog geen sport, kom dan gerust eens een kijkje nemen in de
sporthal van Ons Centrum. Bovendien kunt u gebruik maken van 2 gratis proeflessen.
V en L heeft de volgende takken van sport:
Maandagavond
spinning en volleybal
Woensdagmiddag
gymnastiek voor de basisschoolkinderen (tijdelijk niet)
Woensdagavond
aerobic/bodypump en spinning
Donderdagavond
Streetdance, zaalvoetbal
Donderdagmorgen Peutergym (tijdelijk niet)
De Jaarvergadering wordt gehouden op dinsdag 26 februari om 20.00
in Ons Centrum, noteer dit alvast in uw agenda.
Zaterdag 22 december om 19.00 werd weer het jaarlijkse Bertus Jeurlink zaalvoetbaltoernooi gehouden in de sporthal van ons Centrum. Dit
werd georganiseerd door 2 leden van ons zaalvoetbalteam (Arjan
Bouwman en Arjen Tuitert). Het was weer een sportieve avond waar 6
teams streden om de wisseltrofee. Winnaar werd het team Borussia
Dortmund uit Nieuw-Heeten. Na afloop was het nog lang gezellig.
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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

EHBO
EHBO Lettele-Okkenbroek zoekt (dringend) nieuwe leden
EHBO-ers, je hoopt ze niet nodig te
hebben. Toch zijn ze bij vrijwel elke
sportieve en/of muzikale grotere openbare activiteit, die in Lettele of Okkenbroek wordt georganiseerd, zichtbaar
aanwezig. Meestal om een verbandje
aan te leggen of een verstuikte enkel te
koelen. Maar ….. de incidenten kunnen
ook erger zijn en dan kan het gaan om een mensenleven! Gelukkig
komt dat niet vaak voor, maar dan geldt wel dat elke seconde telt!
In de meeste gevallen zijn er bij evenementen verplicht minimaal twee
EHBO’ers present, zoals bij de Koerkampstocht in het najaar of de
Kunstfietsroute in juni. En af en toe zelfs vier, bijvoorbeeld bij de Oostermaetloop. Het afgelopen jaar heeft de EHBO-vereniging aan enkele
evenementen helaas geen bijdrage kunnen leveren. Dit had te maken
met een tekort aan EHBO-gediplomeerden. Dat vonden wij heel vervelend en daarom hopen we in het nieuwe jaar een frisse start te maken.
Daarom zijn we op zoek naar nieuwe leden. Mannen, vrouwen of
jongeren vanaf 16 jaar zijn meer dan welkom. En je levert gelijk een
bijdrage aan het in stand houden van het verenigingsleven in Lettele en
Okkenbroek.
Basiscursus EHBO
In februari willen we starten met een beginnerscursus. We hopen op
ongeveer 10 deelnemers. Meer mag altijd. In 8 lessen, in te plannen
i.o.m. de deelnemers, kun je het Basisdiploma EHBO halen. De kosten
zijn gering (boekje Oranje Kruis en cursusdeelname, nog nader te bepalen) en worden vrijwel door alle ziektekostenverzekeringen voor het
grootste deel vergoed. Ook zijn er werkgevers die het belangrijk vinden
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dat een medewerker een EHBO-diploma bezit en daarom best een deel
van de kosten willen vergoeden.
En EHBO’er ben je altijd, dus ook privé kun je na de cursus in alle gevallen helpen. Met een praktijkexamen wordt de cursus afgesloten.
De onderwerpen in de cursus variëren van behandelen van bloedende
wondjes tot inwendige verwondingen, onderkoeling en verbranding,
een verstuiking, reanimeren en AED, eerste hulp bij kinderen en verbandleer. Meer informatie vind je op de www.ehbo.nl
Na het behalen van het EHBO-diploma (inclusief reanimatie) hopen we
dat je bereid bent om aan enkele evenementen een bijdrage te leveren.
In het vroege voorjaar maken we daarvoor een rooster en onderling
mag je zeker ruilen, mocht je onverhoopt een keer verhinderd zijn. De
planning is altijd in overleg.
In de wintermaanden, als er vrijwel geen evenementen zijn, hebben we
op de 1e maandag van de maand een herhalingsles om de vaardigheden
te onderhouden. Serieus en luchtig doen we met elkaar de oefeningen
en houden we elkaar scherp. En natuurlijk is het ook erg gezellig.
We zijn een (nu te) kleine club van Lettelenaren en Okkenbroekers. En
ook als je in de omgeving van beide dorpen woont, ben je van harte
welkom om je aan te sluiten.
Belangstelling?
Als je belangstelling hebt of vragen, kun je contact opnemen met Lucia
van Kruijl, voorzitter EHBO Lettele-Okkenbroek,
tel. 06 20646880, ehbo-lettele@live.nl. Graag zo snel mogelijk, voor
22 januari a.s., in verband met de voorbereiding van de cursus.

Ook jouw artikel of evenement in deze nieuwsbrief?
Maak dan een account aan op okkenbroek.net, daarna kun je een
nieuwsartikel en/of een evenement aanmaken.
Lukt het u niet om kopij op de website te plaatsen, dan kunt u deze inleveren bij Gerda ten Have (e-mail: gm.tenhave@gmail.com) of Willy
Bieleman (e-mail: jwbieleman@hotmail.com).
Begin april 2019 komt de volgende nieuwsbrief uit. De uiterste
plaatsingsdatum op de website is dinsdag 2 april 2019. Dan wordt
uw tekst automatisch in de Okkenbroeker Koerier geplaatst.
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