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DORPSGENOTEN,
Nu we de winter achter ons hebben gelaten van wat het was, gaan we de zomer in qua
temperaturen, of is het Lente, maar het is wel lekker. Zoals in de vorige Koerier verteld dat er
een werkgroep bezig is geweest met aanpassingen bij ons Dorpshuis Ons-Centrum, heeft u
al wel gezien dat er nu volop gewerkt wordt om diverse zaken te veranderen. Zoals een
nieuwe ingang met een MIVA toilet en een tochtsluis. Met ernaast de oude ingang met
nieuwe kunststof kozijnen en ramen, en voor in de zomer openslaande deuren. De bestrating
is nu ook aan de beurt, omdat we heel goed weten dat dit niet goed is op meerdere plekken.
Hier zijn we nog wel op zoek naar een paar extra handen!!!
Omdat de huidige berging de ingang wordt, komt de berging voor stoelen/tafels en wat nog
niet meer tussen het toneel en de sporthal. Te bereiken via de ruimte naast het podium waar
het MIVA toilet was. De primeur met de nieuwe entree heeft de VOP zaterdag 5 april met
haar toneeluitvoering.
Omdat we financiële ondersteuning hebben gehad van de Gemeente Deventer en
Rabobank, waarvoor onze bijzondere dank, gaan we ook voor energie besparingen een
aantal veranderingen cq, aanpassingen doen. Hier kunt u ook voor eigen informatie op 10
mei alles horen en zien op de duurzame markt in Dorpshuis Ons-Centrum.
Er was discussie over de standplaats voor de viskraam, daar zijn we heel duidelijk in, dat kan
helaas niet bij het Kulturhuus / Noaberhuus omdat daar geen krachtstroom aanwezig is en bij
het OC wel. Ook de reden dat de olijfman met de grotere wagen bij het OC stond de vorige
keer.
De muurschildering van de Sporthal muur gaat definitief niet door, helaas voor degene die
zich daarvoor hebben ingezet, maar daar is geen subsidie geld voor.
Veel vernieuwingen en veranderingen om met eigen ogen te aanschouwen. We zien u graag
in en om Dorpshuis Ons-Centrum, een hele mooie tijd gewenst,
met vriendelijke groet, Henk Stoevenbeld

Opbrengst kerstmarkt 2013 DorpsSpeelPleinCommissie
Namens de DorpsSpeelPleinCommissie willen wij iedereen bedanken die zich heeft ingezet
voor de kerstmarkt 2013. Het was een zeer geslaagde en gezellige avond!
Wij zijn dan ook blij u mede te kunnen delen dat de opbrengst van deze avond na aftrek van
de kosten €990,41 is!
Zoals eerder reeds vermeld gaan wij dit geld investeren in een veilig en degelijk hekwerk
rondom het schoolplein. Tevens hebben wij €250,- afgedragen aan de OuderRaad van
school. Dit bedrag is ter ondersteuning van de OuderRaad. Zowel de ouderraad als de
DSPC zetten zich mede in voor de kinderen op de basisschool.
Bestuur DSPC,
Guus de Haan
Gerda Marinus
Ann Hoogewind
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Gerdien Langevoort
Gerrit-Jan Vriezekolk

Beste Okkenbroekers en mensen uit de omgeving.
Op 18 maart hebben we de jaarvergadering gehouden, om alle leden op de hoogte te stellen
van onze bezigheden in 2013. We waren blij met de belangstelling vanuit het dorp en kijken
terug op een informatieve avond. Wat we hier nog willen noemen is de mogelijkheden voor
nieuwbouw in Okkenbroek. Palazzo uit Holten wil graag vrijstaande en betaalbare woningen
bouwen in ons dorp, een uitgewerkt plan hiervoor ligt ter inzage in de bibliotheek. Wij houden
u op de hoogte. Bent u geïnteresseerd dan kunt u ook contact opnemen met Palazzo.
Tijdens de jaarvergadering heeft de organisatie van de kunstfietsroute het een en ander
toegelicht, zij vroegen vrijwilligers zich te melden om te helpen tijdens het weekend. Meer
informatie kunt u vinden op www.kunstvanhiertotginder.nl
Het tweede gedeelte van de vergadering is ingevuld door Okkenbroek Duurzaam en door
Paul Disselhorst die breedband internet/glasvezel in Salland heeft toegelicht (zie ook
www.sallandbreed.nl ).
11 maal per jaar vergaderen wij, doorgaans de 2e dinsdag van de maand. Na afloop van de
vergadering zetten we noemenswaardige zaken op www.okkenbroek.net, zo hopen we onze
leden op de hoogte te houden over waar we mee bezig zijn.
Hartelijke groet, Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving
Agnes Westerhoek (pbokkenbroek@gmail.com)
De verschillende taakgroepen van WijDeventer in Okkenbroek
zitten bepaalt niet stil. Diverse projecten zijn opgepakt.
-Voor de aanschaf van begrafenisjassen in samenwerking met Lettele, is te weinig
draagvlak.
- Printer is aangevraagd en goedgekeurd. Hiermee vervalt vanaf 1 mei aanstaande de
mogelijkheid tot kopiëren op school.
- Okkenbroek heeft ambitie om het duurzaamste dorp in de gemeente Deventer te worden.
Een plan van aanpak is in ontwikkeling.
- Bloembollenrand bij de ingang van het dorp, wordt aan gewerkt. Op 10 oktober (tijdens de
bosdag van school) zullen deze worden gepoot, in samenwerking met peuters en kleuters
van school, een hovenier en belangstellende inwoners van Okkenbroek.
U allen bent van harte welkom en hoort of leest hier meer over tegen die tijd.
- winteractiviteiten voor jong en oud is in ontwikkeling.
De leiding van de jongerenverenigingen Guppies en Makkelijk Zat en de deelnemers van het
dorpenplatform zijn samen een aantal ideeën voor zowel jong als oud, gecombineerd aan
het uitwerken. Het volgend seizoen zullen deze activiteiten plaats vinden.
Daarnaast zijn er nog eigen initiatieven ontplooit, wat geresulteerd heeft in een bijdrage van
de wijkaanpak bij onder andere de presentatie van het boekje Okkenbroek van oudsher, door
Henk Sepers.
En de aanschaf van een aantal nieuwe mens-erger-je-niet borden, zodat Okkenbroek weer
vele jaren voort kan.
Ook is een bijdrage geleverd voor de presentatie van oude materialen van inwoners van
Okkenbroek in de vitrinekast in het noaberhuus.
- er zijn al een drietal Rummikub avonden gehouden, waar gezellig wordt gestreden om de
minste punten te verzamelen.

Dit is wat nu loopt, maar het hele jaar door kunnen initiatieven aangedragen worden. Heeft u
een goed idee, schroom niet, maar vraag het aan. Vaak is er meer mogelijk, dan men denkt.
Het gaat er om met elkaar het dorp te behouden en leefbaar te houden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jannie Groeneveld en Willy Bieleman die
vanuit Okkenbroek deelnemen aan het dorpenplatform van WIJDeventer. Of met Nelleke
Hage, wijkmanager gemeente Deventer, p.hage@deventer.nl telefoon 06-30466231. Of met
Liesbeth Willems, opbouwwerker Raster, l.willems@rastergroep.nl , telefoon 06-3054254

Kunstfietsroute Kunst van Hier tot Ginder 2014
Uitnodiging tot deelname aan workshop
Laat u inspireren door de omgeving en maak een kunstwerk op locatie,
een erf in de buurt van Okkenbroek !
Stap over uw grenzen, haal meer uit uw talent, ga vol energie aan de slag,en geloof dat alles
mogelijk is.
Fietst u regelmatig mee met de kunstfietsroute en denkt u dan: ‘dat zou ik ook wel willen, een
kunstwerk maken geïnspireerd op de plek en door de omgeving’? Dit is uw kans !
Als amateur kunstenaar vol energie en ideeën kunt u een workshop volgen op locatie.
Dit alles onder de bezielende leiding van beeldend kunstenaar Aukje Grouwstra. De
workshop richt zich op gepassioneerde amateurs die graag eens iets anders willen doen,
met een heel ander materiaal of op een groter formaat willen werken en niet bang zijn voor
een echte creatieve uitdaging. Wij nodigen u graag uit om hieraan mee te doen !
Wat gaat u doen
U gaat ruimtelijk werken op locatie. U laat zich inspireren door de omgeving. De eerste
bijeenkomst op Woensdag 9 april om 20.00 uur is op kampeerboerderij Ikkingshof ,
ikkingsweg 7 te Okkenbroek. Tijdens de eerste bijeenkomst maken we met elkaar kennis en
verteld een ieder zijn/haar idee over het kunstwerk. Ervaring is niet noodzakelijk. Samen met
Aukje bespreekt u het beeld, het materiaal en de stappen hoe tot een eindresultaat te
komen.
“Atelier Ikkingshof” is vervolgens in overleg door u en de andere amateurkunstenaars te
gebruiken. U kunt dus uw eigen tijd indelen. Aukje’s aanwezigheid is voor een belangrijk deel
afhankelijk van wanneer het nodig is, wanneer de voortgang stokt en/of wanneer er een
nieuwe impuls nodig is. Flexibel dus, maar wel zoveel mogelijk geconcentreerd op de
zaterdagen. Voor deze bijzondere workshop in het kader van ‘Kunst Van hier tot Ginder’
betaalt u € 50,-.
De kunstwerken worden geëxposeerd 13, 14 en 15 juni op locatie tijdens de kunstfietsroute.
Op 15 juni om 16.00 uur wordt er ook nog eens een publieksprijs á EUR 250 euro uitgereikt.
U kunt zich aanmelden bij Hiltina Groot, hiltinagroot@hotmail.com, 0570 – 550400 Ook
wanneer u vragen hebt, kunt u contact opnemen.
Met vriendelijke groet, Hiltina Groot en Harry Soeteman
Voor meer informatie over de jaarlijkse kunstfietsroute rondom
Okkenbroek: www.kunstvanhiertotginder.nl
en Aukje Grouwstra: www.aukjegrouwstra.nl

Buurtbusvereniging Lettele - Okkenbroek
De buurtbus heeft in 2013 een spectaculaire groei in reizigersaantallen doorgemaakt. Daarom is er al sinds een jaar een tweede bus door Syntus ter beschikking gesteld voor tijdens
de spits. Ondanks de inzet van de tweede bus komt het regelmatig voor dat er meer dan het
maxi-mum aantal van 8 passagiers wordt vervoerd.
Er is echter niet voor niets een maximum gesteld aan het aantal passagiers. Dit heeft te

maken met de verzekering en met het benodigde rijbewijs voor de chauffeur. De buurtbus
mág dus echt niet meer dan 8 personen tegelijk meenemen. En kán ook niet meer personen
veilig vervoeren, omdat de bus daarvoor niet is ingericht (gordels e.d.).
Een en ander betekent dat de chauffeur bij een volle bus reizigers bij de halte moet vragen
om op de volgende bus te wachten. Wij vragen hiervoor uw begrip, omdat de chauffeur
anders serieus in de problemen kan komen.
Wij willen passagiers dan ook verzoeken hier bij het plannen van hun reis rekening mee te
houden. Mocht u met een aantal anderen als groep gebruik willen maken van de bus, dan is
het aan te raden om buiten de piektijden te reizen.
Het grootste probleem zit in de rit van 7:20 uur vanuit Nieuw Heeten (7:25 Okkenbroek, 7:33
Lettele). Die is vaak (veel) te vol. Als een aantal personen een bus eerder zou nemen (6:55
Nieuw Heeten, 7:00 Okkenbroek, 7:08 Lettele), dan zou iedereen daar al veel mee geholpen
zijn. Als dit niet gaat lukken, dan zullen we helaas genoodzaakt zijn om de rit van 7:20 te
laten vervallen en beide bussen om 6:55 te laten rijden. Dan wordt de capaciteit maximaal
benut.
Het bestuur.

Medezeggenschapsraden ook akkoord met fusie
Na de instemming van de Medezeggenschapsraad van Dol-Fijn heeft ook de
Medezeggenschapsraad van de Vlieger instemming verleend aan het voorgenomen besluit
van het bestuur om Dol-Fijn en Vlieger te fuseren tot een nieuwe interconfessionele school.
Dat betekent dat de bestuurder nu over kan gaan tot het nemen van het definitieve besluit en
dat beide scholen gezamenlijk aan de slag kunnen om verder vorm te geven aan de nieuwe
school op basis van de rapportage die de werkgroep fusie aan de bestuurder heeft
voorgelegd.
Beide MR’en hebben er bij de bestuurder op aangedrongen om zo spoedig mogelijk
besluiten te nemen t.a.v. de benoeming van de directie en het team. Ook zal snel
duidelijkheid moeten komen wie er in Okkenbroek gaan werken.
De bestuurder zal binnenkort worden uitgenodigd om zijn besluit op een
ouderinformatieavond te komen toelichten. Ook zullen we dan de eerste plannen over de
nieuwe school presenteren. Wanneer duidelijk is wie er in Okkenbroek aan de slag gaan, zal
ook verder gewerkt worden aan de ontwikkeling van het nieuwe onderwijskundig concept.

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.
Onlangs zijn er 2 nieuwe springkasten en 6 nieuwe banken aangeschaft, hiermee hopen we
uiteraard weer vele jaren mee vooruit te kunnen.
De oude banken zijn naar de bosbaan gegaan waar ze nog goed gebruikt kunnen worden.
Op 13 februari j.l. hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering weer gehad. Op deze avond
werd Harry Soeteman in het zonnetje gezet als jubilaris. Hij is al 25 jaar trainer van de
maandagavondvolleybalgroep.
Zaterdagmorgen 12 april 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.
Verder 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.

Heeft u zin om te komen sporten, komt u dan gerust eens een keer kijken in de sporthal van
ons Centrum. V en L heeft de volgende takken van sport:
Maandagmiddag
Maandagavond
Dinsdagavond
Woensdagavond
Donderdagavond
Vrijdagmorgen

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

OEPS................FOUTJE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
De mens is op aarde om deze te bewerken, te bewaren en te beschermen. Zo staat er
ergens in de Bijbel. Of je nu religieus bent of niet: het is een mooie opdracht. Je bent
landheer maar ook rentmeester en mag de vruchten plukken er van plukken. Maar ’t kan
zomaar zijn dat we over niet al te lange tijd geen of weinig vruchten meer te plukken
hebben.......! We hebben onze drie opdrachten namelijk niet goed uitgevoerd. We hebben
weliswaar de aarde bewerkt en niet zo’n klein beetje ook! Wat ooit begon met het aanleggen
van kleine akkertjes en nederzettingen, liep uit tot een volgestouwde wereld, vervuilde lucht,
bodem en water, een terughollende natuur en een leeggezogen aardkloot. Allemaal voor ons
gerief! We spendeerden zóveel tijd aan het “bewerken” van de aarde dat we de andere twee
opdrachten, het “bewaren en beschermen”, glad waren vergeten. Oeps.... foutje!
Als je bij je baas of op school een fout maakt, moet je op ’t matje komen.
Nou, hier geldt dat dus ook. We krijgen van niemand een preek maar wel de gevolgen van
ons gedrag om de oren. De aarde pikt het niet langer meer en vraagt zonder woorden of wij
ons anders willen gaan gedragen en krijgt daarin bijval van onze portemonnee die steeds
meer moet ophoesten aan energiekosten, zuiveringslasten, etc.
We kunnen er allemaal wel iets aan meewerken dat we meer verduurzamen en wat ons ook
nog wat brengt: alleen al door de kachel een paar graden lager te zetten, minder drinkwater
te gebruiken, wat vaker de Buurtbus te nemen ipv met de auto naar de stad, je tuin
natuurvriendelijker in te richten voor een habbekrats, enz. enz.
EN: je kunt je laten voorlichten door mensen die veel verstand hebben van duurzaamheid
(ieder op zijn/haar eigen vakgebied) en dat kan tijdens de
DUURZAAMHEIDSMARKT OP ZATERDAG 10 MEI
In ONS CENTRUM VAN 11.00 tot 15.00 uur.
Bedrijven, instellingen en verenigingen die zich bezighouden met duurzaamheid op een heel
breed terrein, zijn daar aanwezig om je te adviseren, op vragen in te gaan en mogelijkheden
aan te dragen. Van natuurvriendelijk werken tot energiebesparing en nog veel meer: we
zorgen er voor dat er voor elk wat wils, voor jong en oud, aanwezig is!
De toegang is gratis, je kunt zo binnenlopen.
Iedereen uit Okkenbroek en wijde omgeving is van harte welkom!
Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door WijDeventer, gemeente Deventer, Provincie
Overijssel en Rabo Coöperatiefonds.
(bestaande uit vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang, Ons Centrum en inwoners van
Okkenbroek)

Seniorensoos Okkenbroek e.o.
Als ik dit schrijf kijk ik door het raam naar buiten,waar 6 mussen lekker zitten te pikken in het
gras op zoek naar voedsel. Mede door de medewerking natuurlijk van het mooie weer. De
laatste seniorenmiddag van dit seizoen is 16 april, met als afsluiting het reisje op 4 juni.
Zijn er nog mensen die graag een dagtrip willen maken, en met het reisje graag mee willen
geef U dan op bij het bestuur. We vertrekken om 9.00 uur bij “Ons Centum” en zijn
±18.15 uur terug. U kunt zich tot 16 april opgeven.
Het beloofd een mooi reisje te worden, geheel verzorgd.
Voor het nieuwe seizoen hopen we graag nieuwe leden te begroeten, deze begint de derde
woensdag van sept. 2014. Het zal ontzettend mooi zijn. Het afgelopen seizoen hadden we
een heel gevarieerd programma,met veel positieve reacties.
Opgave reisje en nieuw lid bij:
J. Hoornenborg tel. 551469
J. Nijland tel. 551548
R. Alferink
tel. 551420
Het Bestuur.

Activiteiten van de Zonnebloem
5 mei
27 mei
Juni

24 juni
19 aug.
14 sept.

Bezoek tuincentrum Tuinland in Wilp. Opgave voor 24 april.
Reiskosten € 3.00.
Bezoek natuurmonumenten in Den Nul. Opgave voor 24 april.
Reiskosten € 3.00
Uitstapje met de Museumplusbus. Aangevraagd is een bezoek aan de
Twentse Welle in Enschede. We weten niet of we hiervoor worden
uitgenodigd, en ook de precieze datum is niet bekend. U kunt zich hier wel voor
opgeven, komt de datum u niet gelegen dan kunt u zich altijd afmelden.
De kosten zijn ongeveer € 15.00 en we vertrekken waarschijnlijk rond 9.30 uur.
Bezoek aan de imkerij van Jaap Borren. Opgave voor 12 juni vertrek 13.50 uur.
Huifkartocht over de Sallandse Heuvelrug. Opgave voor 8 augustus.
Vertrek 13.15 uur Kosten € 5.00 en € 3.00 reiskosten (max. 40 pers.)
Nationale ziekendag

Van 31 mei t/m 7 juni Zonnebloem loten verkoop huis aan huis in Okkenbroek.
U kunt zich opgeven voor de activiteiten bij Gerda Oosterhuis Tel. 0570-551425
Gerrit Haverslag Tel. 0572-321331 Agnes Spikker 0570-551583

Stichting vrienden van de kerk van Okkenbroek
De afgelopen maanden hebben we ons ingezet om zoveel mogelijk vrienden voor ons
Okkenbroekse kerkje te werven. We hebben huis aan huis aanmeldkaarten bezorgd en deze
weer opgehaald. Op deze manier hebben we ruim 60 nieuwe vrienden geworven.
We willen deze vrienden van harte welkom heten en bedanken voor de toezeggingen die zij
gedaan hebben. Daarmee hebben we in ieder geval de mogelijkheid een deel van de
onderhoudskosten van het kerkgebouw te financieren.
Onze volgende activiteit is tijdens de kunstfietsroute. We organiseren in en om de kerk een
tentoonstelling van 2 kunstenaars. Hier worden kunstwerken tentoongesteld van de winnaars
van de 1ste en 2de prijs amateurkunst van de ‘Kunst van Hier tot Ginder’ editie 2013.
U bent alvast van harte uitgenodigd om deze expositie te komen bekijken op 13 14 en 15
juni.
Anny Soeteman-Klijn Velderman

OKKENBROEK VAN OUDSHER
De wens om te herinneren komt pas later!
Op www.okkenbroekvanoudsher.nl treft u van alles over de historie van Okkenbroek aan.

Personen, gebouwen, voorzieningen en bijvoorbeeld het rijke verenigingsleven. Artikelen zijn
mede dankzij persoonlijke bijdragen van (oud) Okkenbroekers en hun nazaten tot ver over
de landsgrenzen tot stand gekomen. Dankzij deze medewerking is Okkenbroek van Oudsher
gebaseerd op bijzonder materiaal en voorzien van talrijke, niet eerder gepubliceerde foto’s
die uitgaat boven wat in traditionele archieven is vastgelegd. Nieuwsgierig geworden? Veel
leesplezier!
Bent u in het bezit van oude documenten of foto’s van of over Okkenbroek, of haar inwoners
dan ben ik daarin zeer geïnteresseerd. Ik maak er graag een scan van voor het digitale
archief. U kunt de documenten en foto's zelf brengen. Eventueel worden deze stukken
gehaald en teruggebracht. Indien mogelijk kunt u deze ook via e-mail naar mij sturen.
De wens om te herinneren groeit, (oud)Okkenbroekers maken de geschiedenis compleet. U
wilt uw herinnering delen? Laat het weten en ik maak graag een afspraak voor een gesprek
met u om uw herinnering op te tekenen.
Naast een nog steeds in omvang toenemende digitale foto- en documentatiecollectie over
Okkenbroek is ook een aantal films, omgezet in digitale vorm, opgenomen in de collectie.
Een presentatie van de collectie of het filmmateriaal is op aanvraag mogelijk.
In het Noaberhuus aan de Oerdijk is een kleine expositie uit Okkenbroek van Oudsher te
bezichtigen. Met enige regelmaat wordt de inhoud aangepast. De komende periode staat de
bevrijding van Okkenbroek (9 april 1945) en het bevrijdingsfeest (10 juli 1945) centraal.
Contactgegevens
Henk Sepers Dijkmanstraat 7
7435 PW Okkenbroek 0570-550480
Okkenbroek van Oudsher wordt mede mogelijk gemaakt
door:

!
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.

Mens erger je niet
Gezelligheid voerde de boventoon tijdens het jaarlijkse mens-erger-je-niet kampioenschap,
dat al weer voor de 27e keer in Okkenbroek gehouden werd.
Op de nieuwe speelborden, welke mede door een bijdrage van WIJDeventer, waren
aangeschaft, speelde men spannende rondes.
Jolanda Hoornenborg ging met de 1e prijs naar huis, gevolgd door 2 Sven Bouwhuis,
3 Lize Beltman en 4 Beau Lensink.
Volgend jaar wordt het spel op vrijdag de 13e maart gespeeld.

Terras à la Monique
De volgende activiteiten staan

op het programma:

- Zondag 13 april vanaf 11.00 uur paasbrunch
Kom allen genieten.
Kosten volwassenen € 5,-.Kinderen tot 12 jaar gratis
- Vrijdag 11 april kunt u vanaf 19.30 weer gezellig rummikub spelen.
- Vrijdagavond 25 april (avond voor Koningsdag) speelt er een bandje.
Welke, dat is nog een verrassing.
- Vrijdag 2 mei kunt u opnieuw gezellig rummikub spelen.
- Op 13, 14 en 15 juni start de Kunstfietsroute weer in Okkenbroek.
Graag tot ziens bij de diverse activiteiten.
Café en terras à la Monique
Wie geïnteresseerd is in nieuws en activiteiten van café en terras a la Monique gelieve dit
graag door te geven aan Monique op het volgende e-mailadres:
moniquelensink@hotmail.com

Okkenbrooks feest
4,5,6 juli 2014
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 gezellige spelletjes en vanaf 17.00 uur is er de Pubquiz in combinatie met
lekker eten. Zaterdagavond zal Kroepin samen met dj Roy de tent in hogere sferen brengen.
De entree is gratis.
Zondagmorgen is er weer de tentdienst. Hierna is de heerlijke brunch, muzikaal ondersteund
door de Holter Korhanen. Zondagmiddag is er een bijzondere tentoonstelling en activiteit.
Hierover binnenkort meer! Vanaf een uurtje of 4 zal het feestgedruis losbarsten met de
Reeperbahner Stimmungsmacher!
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!

!

Palmpasen en andere data.
Zondag 13 april zijn we weer paraat bij de Palmpasenoptocht in
Okkenbroek. We halen dan de kinderen op bij de kerk, zo rond een uur of elf en maken dan
een rondje door het dorp. Samen met de optocht in Lettele tijdens de kermis zijn dit eigenlijk
de enige momenten dat we nog mars muziekspelen. Dus denk niet dat we alleen maar
marsmuziek spelen.

!

Op 22 maart hebben we in serviceflat Beeckestein een mooi koffieconcert gegeven
vanwege hun 40 jarig jubileum. Onder andere het songfestival nummer Erres Tu en titel song
Sky Fall van de laatste James Bond film hebben we daar gespeeld. En bij het laatste
nummer als afsluiting van het concertje, dit keer wel een mars, gingen de bewoners zelfs in
polonaise door de zaal. Kortom een geslaagde ochtend. Met andere woorden bij de
concerten spelen we veelal moderne nummers maar ook concert nummers die speciaal voor
ons soort orkesten geschreven zijn.

!

3 mei is het weer tijd voor oud papier én oud ijzer. Noteer dat vast in de agenda. Het oud
ijzer zoals gewoonlijk brengen naar de parkeerplaats van de Spil.

!
18 mei is het pater Jan Brinkhof concert, daarover in de volgende Letter meer details.
!

En noteer ook vast in de agenda de datum van het najaarsconcert, dit keer in Lettele en wel
op zaterdag 15 november.

!
Oud papier actie:
!

3 mei en oud ijzer
28 juni
30 augustus

25 oktober en oud ijzer
20 december

!

!
!
!
!
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