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Voorwoord
Dorpsgenoten
Op de dag dat ik dit schrijf mag je eigenlijk geen goed Nieuwjaar
meer wensen, maar dat doe ik toch namens het bestuur van Plaatselijk
Belang.
Wij hebben een actief jaar achter de rug.
De nieuwbouw is eindelijk gestart en gelukkig ligt er een bouwweg
zodat de IJssel de Schepperstraat niet overbelast wordt met zwaar
werkverkeer. En inmiddels zijn we ook bezig met nieuwbouwplannen
op ‘t Hoge Veld. Die locatie is al lang bestemd voor nieuwbouw maar
nu worden echt de eerste plannen gemaakt. Een enquête onder alle
bewoners leverde maar liefst 13 belangstellenden op om daar te gaan
bouwen. De eerdere voorlichtingsavonden werden goed bezocht. Er is
intensief overleg met de gemeente. De werkgroep wonen heeft het er
maar druk mee.
Als PB zijn we gestart met werkgroepen waardoor we meer mensen
bij ons werk betrekken.
De werkgroep veiligheid is nu vooral actief in de IJssel de Schepperstraat en heeft gerealiseerd dat de wegkanten en het wegvlak van
de Oerdijk zijn verbeterd.
De werkgroep TOP (Team Okkenbroek Promotie) werkt aan een aantrekkelijk Okkenbroek en aan een betere bekendheid in de omgeving.
We zien dat meer toeristen naar ons dorp komen, bijvoorbeeld om te
wandelen.
Binnenkort komen er aan de lantaarnpalen van de Oerdijk bloembakken. De website Okkenbroek.net is opnieuw ontworpen en er zijn
mensen gevonden die de website beheren. Zowel de website als de
bloembakken zijn volledig gesubsidieerd door de gemeente Deventer.
Ook de energietransitie vraagt onze aandacht. We hebben ingesproken
bij de plannen van Deventer. Ook hebben we ons aangesloten bij
DOENH om met de gezamenlijke dorpen stelling te nemen tegen de
windturbineplannen van de gemeente Rijssen-Holten. Hier werken
gemeente, belangenorganisaties en actiegroepen nu samen op zoek
naar alternatieven.
Okkenbroeker koerier januari 2022
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Zo heeft u een beetje een inkijk in waar PB en met hen veel andere
inwoners, zonder hun namen te noemen, mee bezig zijn om ons dorp
levendig te houden.
Heel jammer is het dat Ingrid en Erik hebben besloten om met hun
brasserie NooitGedacht te gaan stoppen. Met al hun inspanningen leek
het hun te lukken om van hun deel van het OC weer het kloppend hart
van het dorp te maken, maar helaas is dat mede door de coronacrisis
niet gebeurd. Dat betekent voor het bestuur van het OC een nieuwe
zoektocht naar een manier waarop we het OC kunnen behouden als
cultureel en maatschappelijk middelpunt van het dorp. Dat vraagt uiteindelijk ieders betrokkenheid. Als PB zullen wij daarbij actief betrokken zijn.
Deze terugblik is meteen een vooruitblik voor onze activiteiten voor
2022, want alle genoemde zaken hebben een vervolg. Als wij een beroep doen op uw steun dan hopen wij dat u ja zegt. Het zou ook heel
mooi zijn als het aantal leden gaat groeien waardoor we onze activiteiten kunnen blijven financieren. Samen we werken we aan een levendig Okkenbroek.
Theo Hoge, voorzitter PB.

Agenda
Januari
17
18
20
22

handwerken
Koffie drinken (50+)
Koersbal
Oud papier ophalen Vrienden van de kerk,
More Music Orkest
25 Koffie drinken (50+)
27 Koersbal
31 Handwerken

14:00 - 16:00
9:30 - 10:30
9:30 - 11:30
9:00 - 11:30

Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Okkenbroek

9:30 - 10:30 Noaberhuus
9:30 - 11:30 Noaberhuus
14:00 - 16:00 Noaberhuus

Februari
1
3
8
10
14
15

Koffie drinken (50+)
Koersbal
Koffie drinken (50+)
Koersbal
Handwerken
Koffie drinken (50+)
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9:30 - 10:30
9:30 - 11:30
9:30 - 10:30
9:30 - 11:30
14:00 - 16:00
9:30 - 10:30

Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
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17
22
24
26

Koersbal
Koffie drinken (50+)
Koersbal
Oud papier ophalen Vrienden van de kerk,
More Music Orkest
28 Handwerken

9:30 - 11:30
9:30 - 10:30
9:30 - 11:30
9:00 - 11:30

Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Okkenbroek

14:00 - 16:00 Noaberhuus

Maart
1
3
8
10
12
14
15
17
22
24
26

Koffie drinken (50+)
Koersbal
Koffie drinken (50+)
Koersbal
NLDoet begraafplaats
Handwerken
Koffie drinken (50+)
Koersbal
Koffie drinken (50+)
Koersbal
Oud papier ophalen Vrienden van de kerk,
More Music Orkest
28 Handwerken
29 Koffie drinken (50+)
31 Koersbal

9:30 - 10:30
9:30 - 11:30
9:30 - 10:30
9:30 - 11:30
Hele dag
14:00 - 16:00
9:30 - 10:30
9:30 - 11:30
9:30 - 10:30
9:30 - 10:30
9:00 - 11:30

Noaberhuus
dorpshuis OC
Noaberhuus
Noaberhuus
Begraafplaats
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Okkenbroek

14:00 - 16:00 Noaberhuus
9:30 - 10:30 Noaberhuus
9:30 - 11:30 Noaberhuus

April
5
7
11
12
14
19
21
23

Koffie drinken (50+)
Koersbal
Handwerken
Koffie drinken (50+)
Koersbal
Handwerken
Koersbal
Oud papier ophalen Vrienden van de kerk,
More Music Orkest
25 Handwerken
26 Koffie drinken (50+)
28 Koersbal
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9:30 - 10:30
9:30 - 11:30
14:00 - 16:00
9:30 - 10:30
9:30 - 11:30
14:00 - 16:00
9:30 - 11:30
9:00 - 11:30

Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Okkenbroek

14:00 - 16:00 Noaberhuus
9:30 - 10:30 Noaberhuus
9:30 - 11:30 Noaberhuus
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Nieuws uit Okkenbroek
Woningbouw
Eindelijk, na zo’n 13 jaar is er weer “bouwreuring” in Okkenbroek!
Het bouwplan aan de Dijkmanstraat zal straks gevuld zijn met een
mooie diversiteit aan woningen: vier rijtjes woningen, een tweeonder-één-kap, een levensbestendige woning en een split level.
In week 48 ging de eerste schop de grond in en kon het voorbereidende werk beginnen. Op de voorpagina en hieronder een impressie.

Bouwen betekent ook: veel bouwverkeer. Dankzij de welwillende
medewerking van grondeigenaren familie Klein Koerkamp en familie
Ten Have kon er een bouwweg worden aangelegd richting Koerselmansweg, waardoor de Ijssel de Schepperstraat een stuk veiliger blijft.

Samen eten
Tiny Schreur en Gerda Bolink hebben aangegeven dat
ze na vele, vele jaren willen stoppen met hun maandelijkse inzet voor de kookgroep van Samen Eten. Heel
jammer maar begrijpelijk!
Daarom is de groep op zoek naar mensen die het leuk vinden om mee
te komen helpen met koken waardoor de toekomst van Samen Eten
kan worden gewaarborgd. Samen Eten is iedere tweede dinsdag van
de maand en telkens wordt er een heerlijk driegangenmenu geserveerd
waarvan de gasten kunnen smullen.
Vind je het leuk om mee te komen helpen of wil je meer info? Bel dan
even met Gerda Haverslag, tel. 0572-321331.
Okkenbroeker koerier januari 2022
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Het Okkenbroekse bijnamen spel is klaar!
Het Okkenbroekse bijnamen spel is klaar!
Het eerste spel heb ik overhandigd aan de oudste inwoner van Okkenbroek, Tiny Otten!
De basis voor het spel ligt bij Richard Wigink en zijn dochter. Voor
Okkenbroek heb ik de realisatie op mijn hoede genomen.
Na veel zoeken, kijken en navraag bij verschillende mensen, en de
sponsoring van WijDeventer en Richard Wigink zijn we tot een mooi
betaalbaar spel (15 euro) gekomen, gedrukt door DP media uit
Heeten. We hebben een oplage
van 50 spellen!
Er zijn al aardig wat reserveringen binnengekomen; die mensen
krijgen bericht van mij. Wil je
ook zo'n spel? Geef het door aan
mij.
Veel plezier ermee allemaal.
Gr Jonny Haverslag

Oliebollenactie de Bazaar.
Afgelopen maand hebben we weer de oliebollenactie gehouden. Het
aantal verkochte oliebollen was wat minder dan vorig jaar. Dat kwam
vooral doordat een paar grotere afnemers geen gebruik maakten van
onze actie i.v.m. de lockdown. Gelukkig waren er wel veel Okkenbroekers die graag op deze manier hun dorp steunden.
De actie heeft € 370.- opgebracht en we hebben opnieuw besloten de
Guppy's (€ 100.-) en het OC (€ 270.-) blij te maken met deze opbrengst. Dank voor de bestellingen en hopelijk weer een gewone bazaar volgend jaar.
Een heel goed en gezond 2022,
de bazaarcommissie:
Annie Welgraven, Henk Volkerink, Erik Lensink, Anny Soeteman.
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Goed Veiligheid nieuws in Okkenbroek
Samen met de subsidie van WijDeventer hebben we vanuit werkgroep
Veiligheid, 2 Victor Veilig poppen aan kunnen schaffen.
Met deze 1e stap, zijn we blij. De Victor Veilig poppen worden regelmatig op verschillende plekken in de straten geplaatst. Doel: de
verkeerdeelnemers attenderen op de snelheid waarmee in de straten
gereden wordt. Met enige regelmaat zien wij dat de geadviseerde
snelheid van 30 km/uur wordt overschreden. Dit baart ons al langere
tijd zorgen, met name om de veiligheid van de spelende kinderen.
Door deze actie hopen we dat de maximum snelheid van 30 km/uur
aangehouden gaat worden. Waardoor de veiligheid van de kinderen
enigszins gewaarborgd kan worden. Tevens vragen wij ook jullie medewerking om evtueel mensen op hun snelheid aan te spreken.
Daarnaast zijn we nog samen met de gemeente aan het kijken hoe we
de straten in Okkenbroek veiliger kunnen maken. Dit doen we samen
met Merel Arink (wijkmanager van gemeente Deventer).
Mochten er opmerkingen of tips zijn dan horen wij deze graag.
werkgroep.veiligheidssituatie@gmail.com
M.v.g. werkgroep Veiligheid Okkenbroek;
Margriet, Chantal, Erna, Merlijn en Jeanet.

Begraafplaats
Zaterdag 12 maart 2022 doen we mee aan NLdoet, een dag van en
voor vrijwilligers.
Het is de bedoeling dat we als vrijwilligers graven gaan schoon maken
en of opknappen.
Okkenbroeker koerier januari 2022

16

Blz. 7/15.

Er liggen graven die aan een opknapbeurt toe zijn waarvan de nabestaanden niet of moeilijk te vinden zijn. Misschien is het graf van uw
dierbaren ook wel aan een opfrisbeurt toe?
Het zou mooi zijn als we daaraan als vrijwilligers een handje kunnen
bijdragen, om te laten zien dat we als mensen uit en rond Okkenbroek
voor een goed verzorgde begraafplaats gaan. Wij zullen zorgen voor
een biologisch schoonmaakmiddel en grind voor de grafbedekking.
Breng je zelf een borstel mee?
Van het Oranjefonds krijgen we een bijdrage in de kosten. Wil je ons
helpen? Dan vragen we of jij je wilt aanmelden bij NLdoet. Ga hiervoor naar Nldoet2022, daarna Zoek een Klus en toets de postcode
7435 in. Ga naar de klus in Okkenbroek en meld je aan. Heb je vragen, bel voor meer informatie Hans Haverslag 06-29353350.
Kijk ook eens op onze website over het reilen en zeilen van onze vereniging.
Bestuur Vereniging Begraafplaats Okkenbroek

Stichting DOENH
Beste bewoners van Okkenbroek en omgeving,
Als Stichting DOENH zetten we ons in voor het behoud van een beter
leefmilieu in de omgeving van Dijkerhoek, Okkenbroek, Espelo,
Nieuw-Heeten, Helhuizen en Holterbroek. Hét hoofdthema op dit
moment is natuurlijk onze bijdrage aan de energietransitie binnen de
gemeente en daarin het proberen te voorkomen van het plaatsen van
windturbines in onze mooie leefomgeving (dit was de directe aanleiding om de stichting op te zetten).
Het bestuur van de Stichting DOENH vervult zijn taken vanzelfsprekend “pro-deo” en ontvangt dus geen vergoeding voor de tijd en moeite die in de stichting gestoken wordt. Als stichting hebben we echter
wel andere kosten. Zo hebben we bij de oprichting notariskosten gehad en hebben we ons ook tegen betaling in moeten laten schrijven bij
de Kamer van Koophandel, tezamen bijna € 450. Daarnaast is de
bankrekening een vaste kostenpost.
Van de vorige Stichting hebben wij haar restant in kas ad € 250 ontvangen.
Okkenbroeker koerier januari 2022

16

Blz. 8/15.

De komende tijd zullen we ook een website opzetten waarmee we iedereen nog beter op de hoogte kunnen houden – daar zijn natuurlijk
ook kosten aan verbonden. Ongetwijfeld zullen er in de toekomst nog
meer kosten zijn die de stichting zal moeten dragen, zeker als het tot
gerechtelijke procedures komt. Want de turbines zijn zeker nog niet
van de baan! Als er onvoldoende alternatieven komen, kan de provincie overgaan tot het aanwijzen van locaties.
Om als stichting DOENH ons te kunnen blijven inzetten zijn we afhankelijk van donaties – UW DONATIES. Uw donatie, hoe klein ook,
om vooralsnog de eerste kosten te helpen dekken, is dus van harte
welkom. De donaties worden alleen gebruikt om de kosten te dekken
die de stichting moet maken. Alle werkzaamheden van de bestuursleden blijven pro-deo.
U kunt uw donatie overmaken op bankrekeningnummer NL33
INGB 0674 8576 23 t.n.v. Stichting DOENH.
Op dit moment zijn we bezig met het voorbereiden van de aanvraag
om aangemerkt te worden als z.g.n. ANBI-stichting. Dit houdt voor u
in dat u uw donatie kunt opvoeren als aftrekpost op uw inkomstenbelasting – dat is toch ook mooi meegenomen.
Met vriendelijke groet,
Stichting DOENH
Dijkerhoek: Menno Boer
secretaris
Okkenbroek: Paul Disselhorst
penningmeester
Rob Wunderink
Espelo:
Rob Kooijmans
voorzitter
Martin Groenewold
Nieuw Heeten: vacant
Helhuizen:
Karla Katers

mwhboer@gmail.com
tel. 06 3616 9681
pjm.disselhorst@kpnplanet.nl
tel. 0570 – 551790
r.wunderink8@gmail.com
rob.kooijmans@gmail.com
tel. 06 5276 4050
j.j.vruggink@hetnet.nl

kadje@kpnmail.nl
tel. 06 4603 4105
Holterbroek: Rolph Markvoort rolph@dutchgreenroof.nl
Postadres:
Schapendijk 7, 7451 KT Holten
Facebook:
https://www.facebook.com/groups/581530923249997/
Okkenbroeker koerier januari 2022
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Welzijn en cultuur
ICB WereldWijzer Okkenbroek
Op zoek naar een fijne plek voor
uw kind?
Maak kennis met ICB WereldWijzer Okkenbroek.
Nieuwsgierig? U kunt samen
met uw kind een kijkje komen
nemen.
Maak hiervoor een afspraak met
Sacha Tibben; 0570 551550 of
stuur een mailtje naar wereldwijzer.okkenbroek@varietas.nl.
U bent van harte welkom!

Noaberhuus A.O.W.
Iedere dinsdag is er vanaf 9.30 uur koffiedrinken in de huiskamer van
het Noaberhuus. Iedereen is welkom voor een lekker kopje koffie of
thee en een gezellig babbeltje.
Iedere donderdag vanaf 9.30 uur(!) is er koersbal in het Noaberhuus.
In principe begint men om 9.30 met een kopje koffie en wanneer de
maatregelen het toelaten wordt er daarna door de deelnemers een potje
koersbal gespeeld.

Okkenbroeker koerier januari 2022
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Handwerken.
Op de volgende data wordt er van 14.00 uur tot 16.00 uur gehandwerkt in de huiskamer van het Noaberhuus:
17 januari 2022, 31 januari, 14 februari, 28 februari, 14 maart,
28 maart,
11 april,
25 april
en 9 mei.
Iedereen is welkom, neem wel je eigen "hand" werkje mee.
Hierna houden we een zomerstop tot begin september.
Groetjes Betsie Leerkes en Willy Bieleman

More Music orkest
Door corona is samen repeteren en muziek maken ineens niet
meer vanzelfsprekend. Evengoed blijft het samen muziek
maken voorop staan en vinden we nog steeds veel voldoening
in het samenspel. Ook bij het More Music Orkest wordt een
groot beroep gedaan op eenieders verantwoordelijkheid: als je zelf
klachten hebt of iemand in je huishouden, dan blijf je thuis. Het bestuur voelt zich verantwoordelijk voor het naleven van de maatregelen
en iedereen houdt zich eraan. Dat geeft een fijn gevoel.
Maar, samen muziek maken terwijl je anderhalve meter van elkaar
vandaan zit: het klinkt toch nét even anders en speelt ook nogal onwennig.

Optredens
Ons laatste publieke optreden was tijdens de 35ste editie van het Deventer Open Podium, alweer bijna 2 jaar geleden, op 1 maart 2020 in
de Deventer Schouwburg. Veel te lang geleden. Toen kwam Covid 19
net op het moment dat we bij More Music begonnen waren met het
samenstellen van een jeugdband. Een jonge, swingende band, die talent, kwaliteit en jeugdig enthousiasme uitstraalt en aantrekkelijke,
herkenbare (film- en pop) muziek gaat spelen. Maar in augustus afgelopen jaar mochten we weer samen repeteren en hebben we met de
jeugdband het nummer “Walking on Sunshine” ingestudeerd. En het
eerste concert lonkte aan de horizon; op 14 november zouden ze zich
presenteren aan het publiek tijdens een optreden op ons najaarsconcert
in de feesttent van de Stichting Evenementen Commissie Lettele. En
ja hoor, op het laatste moment moesten we dat concert ook annuleren.
Okkenbroeker koerier januari 2022
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Jeugdband
Maar … in de zomer van 2021 hebben we niet stil gezeten. Met de
geweldige ondersteuning van het muzieknetwerk Salland waren we in
staat een promotiefilmpje voor onze vereniging te maken met de focus
op de jeugd. Bekijk het filmpje op https://youtu.be/RJPobOXatI4, ons
eigen YouTube kanaal.
In de nabije toekomst
gaan we nog veel
meer inspirerende
muziek van de jeugd
en het reguliere orkest op dat kanaal
zetten.

“More Music” muzikanten gezocht
Het YouTube filmpje is vooral bedoeld voor het werven van meer
jeugdleden maar ook meer ervaren muzikanten zijn van harte welkom.
Waar we vooral naar op zoek zijn?
Gitaristen (zowel slag als bas), slagwerk, toetsen en zang. Bent u een
gitarist op zoek naar een orkest of zanger/zangeres met behoefte aan
muzikale begeleiding, laat het ons weten. Of speelt u niet onverdienstelijk piano of drums, kom even (virtueel) langs dan bekijken we samen hoe we muzikaal tot de beste oplossing komen. Bij het More Music Orkest is altijd plek, anders hadden we destijds wel een andere
naam gekozen.
Verder willen we ook nog graag saxofonisten aan het orkest toevoegen. Er is behoefte aan alt- en sopraan saxofonisten. Speel je nog geen
saxofoon maar wil je dat graag leren, laat het ons weten!

Okkenbroeker koerier januari 2022
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Activiteiten agenda
(zie ook https://www.moremusicorkest.nl/agenda)
Oud papier Lettele en Okkenbroek – Elke 4e zaterdag van de maand.
22 jan.
26 feb.
26 maart
23 april 28 mei
25 juni
23 juli,
27 aug. 24 sept.
22 okt.
26 nov. 24 dec.
Uiteraard gaan we onze Jeugdband zo snel mogelijk aan u voorstellen.
Zodra er een datum bekend is publiceren we deze op onze website en
Facebook pagina.
Week van 2 mei: onze traditionele Geranium actie.
Pater Jan Brinkhof concert in Lettele op zondag 5 juni.
En – alvast noteren in uw agenda – zaterdag 5 november - Najaarsconcert in Okkenbroek.
Voor meer informatie,
Willem Poterman – 06 1203 5376

Sport
Sportvereniging V en L
Allereerst wensen wij u als V en L bestuur een gezond en sportief
2022 toe.
Als bestuur kunnen we net als andere verenigingen terugkijken op
weer een moeilijk jaar door alle coronamaatregelen.
Activiteiten zoals de Jan Bakker ochtend en de jaarvergadering moesten hierdoor worden verschoven naar het najaar.
Op 22 augustus heeft Streetdance nog hun kunsten kunnen vertonen
op de revue van Okkenbroek. Dit deden ze verspreid over de hele dag
op het schoolplein.
Helaas moesten we dit jaar afscheid nemen van de volleybaltak. Er
waren nog te weinig leden over om elke maandag te kunnen trainen.
Hiervoor in de plaats is badminton teruggekomen. We zijn op
18 oktober hiermee gestart. De ledenwerving had een mooi aantal van
Okkenbroeker koerier januari 2022
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14 belangstellenden/potentiële leden opgeleverd. Er wordt gespeeld op
maandagavond van 20.00 tot 21.30 onder leiding van Peter Wilmink.
Helaas is er door corona nog maar een keer of 4 gespeeld.
Nogmaals een oproep namens de Spinning. Ze zijn dringend op zoek
naar nieuwe leden. Er wordt gespeeld op maandagavond van 19.00 tot
20.00 en woensdagavond van 21.00 tot 22.00.
Lijkt het je leuk om mee te doen, meld je dan aan!
Ook bij de andere sporten zijn nieuwe leden zeer Welkom!!
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.
Bij V&L kunt u kiezen uit de volgende takken van sport:
Maandagavond
spinning en badminton
Dinsdagavond
streetdance
Woensdagavond aerobic/bodypump en spinning
Donderdagavond zaalvoetbal
De Jaarvergadering wordt gehouden op 16 februari. Nadere info hierover volgt t.z.t.
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
Wees Sportief! Sluit je aan bij Vlug en Lenig (V&L)

Okkenbroeker koerier januari 2022
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Overig
Okkenbroek van oudsher
(Informatie uit het dorpsarchief, geschreven door Henk Sepers.)

Gebouwen 1399-1899, De Grote Brander
Dit rijksmonument (Rijksmonument
nummer: 7448), één van de twee die
Okkenbroek rijk is, gelegen op
landgoed Oostermaet aan de Oer
dijk, is onder de naam Oertbalding
op de gewaardenlijst voor het eerst
genoemd in 1399. In de gevel van
de boerderij is de opvallende uitbouw van het karnhuis te zien.
In 1675 is het huis door brand verwoest. De bewoners Jan en Derck
Brander hoefden daarom in dat jaar geen vuurstedegeld af te dragen.
Dit is een vorm van belasting voor ieder huishouden met een schoorsteen.
In 1736 is de boerderij voor een bedrag van fl 4.810,00 door de Huisaremenstraat van Deventer verkocht aan Gijsbert van Groot Davelaar.
De boerderij wisselde een aantal keren van eigenaar en bewoner,
waarbij onder invloed van Sallands dialect ook een familie Brender
voorkomt. Na zes eeuwen kwam er in 2011 een einde aan het boerenbedrijf op de Grote Brander.
Na een grondige verbouwing opende in maart 2009 De Grote Brander
als leerboerderij, een initiatief van Pactum Jeugdzorg en Educatie,
Rentray Onderwijs en Stichting IJssellandschap de deuren.
NOTE | Publicatie met toestemming mevrouw Obdeijn. Echtgenote van de in 2005 overleden
Henk Obdeijn auteur van het boek “Het werk is gedaan”.

Ook jouw artikel of evenement in deze nieuwsbrief?
Stuur dan uw kopij naar: redactie@okkenbroek.net.
Begin april 2022 komt de volgende nieuwsbrief uit. De uiterste inleverdatum voor kopij is dinsdag 5 april 2022. Dan wordt uw tekst
automatisch in de Okkenbroeker Koerier geplaatst.
Okkenbroeker koerier januari 2022
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