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OKKENBROEKER KOERIER 12 januari 2017
In deze koerier kunt u de laatste en meest belangrijke nieuwtjes lezen over Okkenbroek.
Veel Leesplezier!

Aankomende evenementen en gebeurtenissen
Snert actie
14.01.2017 10:00
in Okkenbroek en omgeving

Gezellig, "goedemorgen" koffie drinken (50+)
17.01.2017 09:30
in Noaberhuus Okkenbroek

Seniorensoos Okkenbroek
18.01.2017 14:00
in Dorpshuis Ons Centrum, Okkenbroek

handwerken
23.01.2017 14:00
in huiskamer noaberhuus

AOW (altied onder weg) dagvulling
24.01.2017 09:30
in Noaberhuus Okkenbroek

Gezellig, "goedemorgen" koffie drinken (50+)
24.01.2017 09:30
in Noaberhuus Okkenbroek

kinderbingo
28.01.2017 19:00
in Cafe en Terras à la Monique

Gezellig, "goedemorgen" koffie drinken (50+)
31.01.2017 09:30
in Noaberhuus Okkenbroek
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rummicup
03.02.2017 19:30
in Cafe en Terras à la Monique

handwerken
06.02.2017 14:00
in huiskamer noaberhuus

Gezellig, "goedemorgen" koffie drinken (50+)
07.02.2017 09:30
in Noaberhuus Okkenbroek

Gezellig, "goedemorgen" koffie drinken (50+)
14.02.2017 09:30
in Noaberhuus Okkenbroek

Seniorensoos Okkenbroek
15.02.2017 14:00
in Dorpshuis Ons Centrum, Okkenbroek

kinderdisco
17.02.2017 19:00
in Cafe en Terras à la Monique

rommelmarkt
18.02.2017 10:00
in Noaberhuus Okkenbroek

handwerken
20.02.2017 14:00
in huiskamer noaberhuus

Gezellig, "goedemorgen" koffie drinken (50+)
21.02.2017 09:30
in Noaberhuus Okkenbroek

Oud papier halen, Vrienden van de kerk en Fanfare Beatrix
25.02.2017 09:00
in Okkenbroek

Gezellig, "goedemorgen" koffie drinken (50+)
28.02.2017 09:30
in Noaberhuus Okkenbroek

Live Band
04.03.2017 21:30
in Cafe en Terras à la Monique

handwerken
06.03.2017 14:00
in huiskamer noaberhuus
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Gezellig, "goedemorgen" koffie drinken (50+)
07.03.2017 09:30
in Noaberhuus Okkenbroek

rummicup
10.03.2017 19:30
in Cafe en Terras à la Monique

Gezellig, "goedemorgen" koffie drinken (50+)
14.03.2017 09:30
in Noaberhuus Okkenbroek

Jaarvergadering Plaatselijk Belang
14.03.2017 20:00
in Ons Centrum

Seniorensoos Okkenbroek
15.03.2017 14:00
in Dorpshuis Ons Centrum, Okkenbroek

Mens-erger-je-niet
17.03.2017 19:30
in Dorpshuis Ons Centrum, Okkenbroek

handwerken
20.03.2017 14:00
in huiskamer noaberhuus

Gezellig, "goedemorgen" koffie drinken (50+)
21.03.2017 09:30
in Noaberhuus Okkenbroek

Gezellig, "goedemorgen" koffie drinken (50+)
28.03.2017 09:30
in Noaberhuus Okkenbroek

VOP uitvoering
01.04.2017 14:00
in Cafe en Terras à la Monique

VOP uitvoering
01.04.2017 20:00
in Cafe en Terras à la Monique

handwerken
03.04.2017 14:00
in huiskamer noaberhuus

Gezellig, "goedemorgen" koffie drinken (50+)
04.04.2017 09:30
in Noaberhuus Okkenbroek
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Live Band
08.04.2017 21:30
in Cafe en Terras à la Monique

Gezellig, "goedemorgen" koffie drinken (50+)
11.04.2017 09:30
in Noaberhuus Okkenbroek

Nieuwsartikelen van de afgelopen periode
Archief Okkenbroek in Oorlogstijd geschonken aan dorpsarchief
Dankzij Gerrie te Velde - Kloosterboer is Okkenbroek van Oudsher (OvO) in het bezit
gekomen van al het materiaal dat zij en haar zus Willy hebben verzameld en gebruikt om
tot het boek Oorlogstijd in Okkenbroek te komen.
Dit boek verscheen in 1993. De komende winteravonden worden
de mappen, foto's, kranten, cassettebandjes met de interviews en
diskettes geïnventariseerd. Dozen vol. Uiteindelijk omgezet in een
boek van 116 bladzijden. Foto's en ander materiaal dat het boek
niet heeft gehaald is hierdoor weer in Okkenbroek. Het is een eer
dit historisch materiaal namens OvO in ontvangst te hebben
mogen nemen.

Vereniging Begraafplaats Okkenbroek neemt begraafplaats over
Begin maart van dit jaar is de Vereniging Begraafplaats Okkenbroek opgericht, om de
begraafplaats over te nemen van de Protestantse Gemeente te Okkenbroek.Vanmiddag
(RED: woensdag) is de formele overdracht in aanwezigheid van de notaris tot stand
gekomen.
Begin juni gingen onze vrijwilligers op pad om leden ter
werven. Dit had een heel mooi resultaat: we hebben nu bijna
240 leden. Rechthebbenden die niet in de buurt wonen moeten
nog worden aangeschreven. Het bestuur is ondertussen bezig
geweest om alles goed voor te bereiden. Zo zijn we begonnen
met het aanvragen bij de belastingdienst van de ANBI status,
ook hebben wij een huisnummer aangevraagd en zijn we lid
geworden van de Landelijke Organisatie Begraafplaatsen. Bij
omliggende dorpen hebben wij geïnformeerd hoe één en ander
geregeld was. Het beheersreglement is doorgenomen en aangepast. Bij de begraafplaats,
Okkenbroekerveldweg 9A, komt een publicatiebord te staan met mededelingen en het
eventueel opsporen van rechthebbenden.(Rechthebbende: degene die uitsluitend recht
heeft op een graf, contactadres).
De beheerder is Gerrit Haverslag, tel. 0572-321331. Hij is het eerste aanspreekpunt voor
onze vereniging na een overlijden. Bij de Rabobank hebben wij een rekening afgesloten
zodat wij ook geld kunnen ontvangen en uitgeven. Nu wij de begraafplaats in ons bezit
hebben kunnen wij eindelijk contributie gaan innen. Contributie van leden die
onderstrepen dat zij er samen voor willen zorgen dat de begraafplaats in stand blijft voor
Okkenbroek en omgeving. De leden kunnen komende week een welkoms brief
verwachten. Nieuwe leden blijven van harte welkom.
Van de gemeente Deventer hebben wij toestemming verharding langs de weg te maken,
zodat er beter geparkeerd kan worden bij de begraafplaats. Nu moeten we nog opzoek
naar de financiering ervan. Wij hebben ook het plan een strooiveld te realiseren. Kortom
voldoende werk op en rond onze begraafplaats.

ONS CENTRUM - HOE GAAT 'T ERMEE?
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Inleiding
Vreemde vraag misschien: hebt u enig idee hoe het met ons dorpshuis gaat? Ik doel in
dit geval op de fysieke, bouwkundige staat. Hieronder proberen we helderheid te
verschaffen over de situatie.
Voor de lezers die het Okkenbroek van de vorige eeuw niet of niet zo goed kennen: het
oudste gedeelte van Ons Centrum ziet binnenkort Abraham; het stamt uit 1967. Daarna
zijn er uitbreidingen/verbouwingen geweest, waarvan de sporthal misschien wel de
spectaculairste is. Het bestuur bestaat uit vijf personen. Een voor een bekwame
managers en – mooi meegenomen! – heel aardige mensen. Maar in redelijkheid kun je
niet van ze verwachten dat ze gespecialiseerd zijn in zaken als voetlood, valankerpunten,
kitvoegen, vergaarbakken en meer van dat moois. En de notulist, schrijver van dit
verhaal, die begin dit jaar aan het vijftal is toegevoegd, kan wel een uur naar de
voorgevel staren, maar weet dan nog niet of er over een maand of over drie jaar
geschilderd moet worden. Bij wijze van spreken.
Wat is er tot op heden gebeurd?
We hebben de hulp ingeroepen van de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen. Niet
bepaald een onbekende in Okkenbroek; de kerk maakt al jaren gebruik van haar
diensten.
Bouwkundige Gert Tutert van de stichting heeft het hele dorpshuis van top tot teen aan
een kritische beschouwing onderworpen, van het platte dak tot de c.v.-kelder. Zijn
bevindingen en aanbevelingen heeft hij vastgelegd in een Periodiek instandhoudingsplan,
dat loopt van 2016 tot en met 2021. Het is een lijvig boekwerk geworden, compleet met
foto’s van de aandachtspunten. En niet onbelangrijk: elk aandachtspunt is voorzien van
een kostenplaatje. Dit laatste biedt ons de mogelijkheid een reële begroting voor 2017 te
maken; een groot deel van de huisvestingskosten is gebaseerd op de bedragen in het
voorliggende plan.
Om u een idee te geven van wat er allemaal wordt aangeraden om uit te (laten) voeren,
noemen we een paar uiteenlopende zaken. Het plaatsen van een biggenrug bij de
sporthal oostzijde, herstel metsel- en voegwerk, aanpassen voetlood onder kozijnen en
het vervangen van shingles op de hangplek.
Wat gaat er vanaf nu gebeuren?
Afgesproken is dat het bestuur zich – met het plan in de hand – elke maand gaat buigen
over de vraag wat op korte termijn gedaan kan of moet worden. Zorgvuldig zal daarbij
nagegaan worden of iets in zelfwerkzaamheid uitgevoerd kan worden. Ons Centrum
verkeert niet in de positie dat het met geld kan smijten.
Bedoeling van de werkwijze is het voorkómen van achterstallig onderhoud. Daarmee
brengen we meteen tot uitdrukking dat de technische staat van het dorpshuis op dit
moment goed is, naar het oordeel van de bouwkundige.
We hopen van harte dat iedereen – mede door tijdig en goed onderhoud – nog jaren van
het dorpshuis mag genieten. Niet alleen van de buitenkant, maar ook van binnen
natuurlijk.
Tot slot: het zinnetje in de inleiding over de aardige mensen staat er niet zo maar. Ik wil
ermee te kennen geven dat u altijd bij hen kunt aankloppen als u vragen of opmerkingen
over Ons Centrum hebt. Ongeacht of dat over het gebouw zelf of over het gebruik ervan
gaat.
Henk Kerkdijk

Glasvezel in Salland Zuid

CIF gaat glasvezel aanleggen in buitengebied Salland
Zuid
De benodigde 50% deelname is voor de einddatum gehaald!
Het buitengebied van Salland Zuid krijgt glasvezel! 63,4% van de inwoners
heeft zich aangemeld voor een abonnement. Hiermee is het benodigde
percentage van 50% gehaald om glasvezel te kunnen aanleggen. Het gaat om
huishoudens en bedrijven in de gemeenten Raalte, Olst-Wijhe en Deventer, zo’n
2.800 huishoudens.
Glasvezel: dankzij inzet van de inwoners
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CIF is blij met de interesse voor glasvezel op het platteland. Piet Grootenboer, directeur
Glasvezel buitenaf licht toe: “Het percentage van 63,4% is echt hoog. Het hoogste
percentage dat we tot nu toe door middel van een vraagbundeling gehaald hebben.
Vooral dankzij het bewonersinitiatief SallandGlas. Zij hebben zich samen met de
ambassadeurs tot het laatste weekend ingezet om de benodigde 50% deelname te
realiseren.”
Lang gekoesterde wens gaat in vervulling
Ook wethouder Frits Rorink, gemeente Deventer, is heel tevreden dat ook het
buitengebied van zijn gemeente glasvezel krijgt. Frits Rorink: “Met de aanleg van
glasvezel in Salland Zuid gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. We hebben ook
hier in Deventer er hard aan getrokken. Voor de leefbaarheid en economische
ontwikkeling in het buitengebied is de aanleg van glasvezel ontzettend belangrijk”.
Samenwerking met SallandGlas
Om de doelstelling van 50% inschrijvingen te halen, werkte CIF samen met SallandGlas.
Dat is het bewonersinitiatief binnen de gemeenten Raalte, Olst-Wijhe en Deventer dat
zich als doel heeft gesteld het buitengebied van Salland te voorzien van glasvezel. Ben
Nijboer van SallandGlas vertelt: “Wat een geweldig nieuws, vooral voor alle inwoners en
bedrijven in het buitengebied van Salland! We hebben hier als SallandGlas ruim vijf jaar
keihard voor gewerkt. Geweldig dat het gelukt is, en dat zóveel mensen zich inschreven.
Dit is een kroon op het werk!”
Start werkzaamheden
Dit jaar start de aannemer Volker Wessels Telecom B.V. nog met de voorbereidingen. De
graafwerkzaamheden zullen in Salland Noord starten en vanuit daar verder gaan in
Salland Zuid. De verwachting is dat eind 2017 de aanleg in Salland gereed zal zijn. Alle
inwoners ontvangen hierover binnenkort meer informatie.

Meer informa+e
Meer informa+e is beschikbaar op de website glasvezelbuitenaf.nl.

Eindresultaat bazar
Op 2 november was er weer de jaarlijkse bazar. De netto opbrengst was lager dan vorig
jaar en kwam uit op
€ 1555.-.
De middag was heel gezellig, druk bezocht en heel veel kinderen. ’s Avonds hadden we
jammer genoeg minder bezoekers.
De sponsoren hebben weer veel prachtige prijzen aangeboden.
Een droogtrommel, vleespakketten en vleesschotel en heel veel voor de kinderen. Dank,
baksters en sponsoren, zonder jullie was dit resultaat er niet geweest. Dan natuurlijk de
vrijwilligers, zonder hen lukt het allemaal niet. Veel dank!
We hebben het samen weer prima gedaan.
Waar gaat het geld naar toe dit jaar:
We hebben de dit jaar opgerichte vereniging begraafplaats Okkenbroek € 1225,- gegeven
zodat ze een goede start kunnen maken, de Guppy’s € 230,- omdat we het heel
belangrijk vinden de jeugd te steunen.
Voor ‘Samen Eten’ is er € 100,- Zij bestaan 25 jaar.
Wij horen heel graag van hen terug waar het geld aan besteed is. Dan kunnen wij daar
iedereen over bijpraten.
Dank nogmaals voor iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan het slagen van deze
Bazar. Als er goede ideeën zijn of suggesties voor volgend jaar dan horen we dat heel
graag.
Namens de bazargroep,
Anny Soeteman

Ons Centrum - medaille met twee kanten
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Iedereen die het wel en wee van het dorpshuis ook maar een beetje volgt weet dat mevr.
M.T.M. Lensink-Kortenhorst (veel beter bekend als Monique) het horeca-gedeelte onder
haar hoede heeft. Drie jaar geleden is een heuse overeenkomst gesloten tussen beide
partijen. Die overeenkomst zegt onder meer: “Het bestuur heeft (…) besloten een
samenwerkings-overeenkomst te sluiten met een horeca-exploitant die, met behulp van
voorzieningen van de stichting, voor eigen rekening en risico de bar gaat exploiteren.”
De rest zullen we u besparen, op één zinsdeel na: “De overeenkomst (…) wordt 3 jaar
aangegaan, waarbij de intentie is om langer met elkaar door te gaan.”
Dit laatste gaat gebeuren. Vorige maand is een nieuwe overeenkomst gesloten. Jammer
genoeg stond en staat de financiële situatie van het dorpshuis het niet toe om verder te
gaan op dezelfde condities. Het bestuur zal niet willen of kunnen ontkennen dat het
dorpshuis nog over reserves beschikt. Maar als je die structureel moet aanspreken kom
je al gauw terecht in een neerwaartse spiraal die nauwelijks of niet meer om te buigen is.
Gelukkig voor de continuïteit dus toch een overeenkomst. Keerzijde van de medaille is
dat we afscheid hebben moeten nemen van de dames Ingrid Smit en Paulien
Holterbroek, de dames die een tijdlang Ons Centrum hebben schoongemaakt. Ook op
deze plek danken wij hen voor hun inzet. En in die dank betrekken we ook de dame die
zich bereid toonde in te vallen als de situatie daar om vroeg.
Wat Monique betreft: we hopen vanzelfsprekend op een voortdurende, prettige
samenwerking. De naam CAFE EN TERRAS A LA MONIQUE kan blijven!
Voor het bestuur,
Henk Kerkdijk

Sportief voornemen 2017: neem deel aan 'De 200 van Okkenbroek'
Zet sportief goed voornemen voor 2017 om in voorbereiding
en deelname aan 'De 200 van Okkenbroek'. Voor
wielerliefhebbers is zondag 3 september 2017 DE datum om
vast in de agenda te zetten. Die dag zal de derde uitvoering
van 'De 200 van Okkenbroek' worden gereden. Dus nog ruim
negen maanden om u optimaal voor te bereiden.
elders op deze site lezen.

Hoe de tweede editie van afgelopen zondag is verlopen kunt u

Snertactie 14 januari 2017
Zaterdag 14 januari is er in Lettele, Okkenbroek en
buitengebieden
weer
de
jaarlijkse
SNERT-actie
van
handbalvereniging Lettele.

de
de

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 3,50.

Zomerdagkamp
Zomerdagkamp
De datum van de zomerdagkamp is weer bekend. Dit is van 21 t/m 25 augustus 2017.

Mens-erger-je-niet
Voor de spelletjes fanaten onder ons, noteer 17 maart 2017!
Op deze vrijdag wordt voor de 30 keer het Okkenbroeks kampioenschap Mens-erger-
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je-niet gehouden.
Wie gaan er dit jaar met de bekers naar huis, of met de troostprijzen?
We beginnen om 19.30 uur in "Ons Centrum". Kosten € 3,- per persoon.
Opgeven kan bij: Herman Bouwhuis 0572-321993, Jannie Groeneveld 0570-550481 of
Willy Bieleman 05725-321757

Handwerken in noaberhuus
Op de volgende data in 2017 wordt er gehandwerkt: 9 januari, 23 januari, 6 februari, 20
februari, 6 maart, 20 maart, 3 april.
U bent van harte uitgenodigd om onder het genot van een kopje thee/koffie van
14.00-16.00 uur gezamenlijk ieders haar handwerkje te doen.
Aanmelden is niet nodig. Schuif gerust eens aan. Nieuwe ideeën zijn van harte welkom

Fietstocht 2017
Beste mensen,
Op zondag 3 september a.s. is er weer onze jaarlijkse fietstocht.
De voorbereiding is al gestart. Er zijn twee routes, een van +/- 12 km en een van +/- 45
km. (wijziging voorbehouden) Koffiestop tijdens de lange route. Hier tevens oplaadpunt
voor de E-bikes .
Starten bij Terras A La Monique tussen 10 en 12.30 uur .
De organisatie .

Kerstmarkt
Okkenbroek kan terugkijken op een geslaagde kerstmarkt.
Veel bezoekers, veel kraampjes met allerhande koopwaar en vele mooie prijzen waren er
te winnen.
Jong en oud heeft zich afgelopen vrijdag prima vermaakt en van de opbrengst
(€880,-)kan heel Okkenbroek profiteren, door verschillende activiteiten die het komende
jaar gehouden zullen worden in het noaberhuus en bij cafe en terras a la Monique.
Bezoekers, sponsoren en vrijwilligers allemaal hartelijk dank voor uw bijdrage.
de kerstmarktcommissie 2016

Samen Wielrennen Okkenbroek
De dagen worden langer, het voorjaar komt eraan. Het is altijd
fietsweer echter zeker als de dagen lengen en de lucht van
voorjaar daar is, is Okkenbroek een ideaal vertrekpunt voor
'zomaar' een toertocht op de racefiets. Regelmatig pakken
inwoners de rappe tweewieler. Ze maken een korte of langere
tocht door het prachtige Overijsselse landschap of een
uitstapje naar Gelderland. Een ieder trekt er meestal op eigen
gelegenheid op uit. Soms komt men elkaar onderweg tegen.
Met ingang van dinsdag 11 april is het mogelijk samen te
wielrennen. Vanaf die datum wordt iedere dinsdag tijdens de zomertijd, onder het mom
van 'zwaan kleef aan', om 19:00 uur vertrokken bij Ons Centrum aan de Oerdijk voor
een toertocht.
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De spelregels zijn simpel:
1.
2.
3.
4.

Samen uit, samen thuis;
Helm verplicht;
Aan- of afmelden niet nodig;
U hoeft niet in Okkenbroek te wonen om mee te rijden.

Samen Wielrennen Okkenbroek (SWO) is een initiatief van WijOkkenbroek en wordt
ondersteund door de meesterknechten Bert Stam, Stefan Aukema en Henk Sepers.
Hopelijk tot fietsziens op een dinsdagavond.

V&L Okkenbroek
Allereerst wensen wij u als V en L bestuur een gezond en sportief 2017 toe.
Als bestuur kunnen we terugkijken op een gezellig en sportief 2016. De Jan
Bakkerochtend op 9 april en het volleybaltoernooi op 8 oktober waren twee van de
activiteiten van 2016.
Met Sinterklaas hebben alle kinderen een snoepzakje gehad en alle trainers hebben voor
al hun inspanningen een mooi kerstpakket gehad.
Bij diverse sporten hebben ook wij helaas te maken met afnemende ledenaantallen.
Vooral bij spinning, volleybal en gym verwelkomen wij graag nieuwe leden.
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
Dinsdagmiddag gymnastiek voor de basisschoolkinderen
Woensdagavond aerobic/bodypump en spinning
Donderdagavond Streetdance, zaalvoetbal
Vrijdagmorgen Peutergym
De Jaarvergadering wordt gehouden op dinsdag 21 februari om 20.00 in Ons Centrum,
noteer dit alvast in uw agenda.
Zaterdag 7 januari om 19.00 werd weer het jaarlijkse Bertus Jeurlink zaalvoetbaltoernooi
2017 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 van Hans
Moller. Na afloop was het nog lang gezellig.
Wilt u meer informatie over onze vereniging
www.okkenbroek.net/venl
of stuur een mail naar vl-okkenbroek@live.nl

ga

dan

naar

onze

website

Carnaval Lettele
CARNAVAL 2017
Eind februari is het weer tijd voor het lang verwachte carnavalsweekend. We weten dat
er heel wat liefhebbers wonen in Lettele en willen daarom wat voor hen organiseren.
Op vrijdag 24 februari van 21.00 tot 01.30 zal Café Spikker worden omgetoverd tot een
heus Carnavalscafé.
De minimale leeftijd is 16, maar aan een maximale leeftijd doen we niet. Neem gerust
ook je vrienden of familie mee, hoe meer zielen hoe meer vreugd!
Net als andere jaren gaat er dit jaar ook een bus naar BOESKOOLSTAD.
Op maandag 27 februari zal om 13.30uur een bus vertrekken van Spikker richting
Oldenzaal. Ook weer zin om mee te gaan? Je kunt je nu al opgeven bij Walter Beltman
06 41818425 via app of sms. De kosten zijn €10,- per persoon en vol is vol!
Op de Facebookpagina 'Lettele Viert Carnaval' zij wij te vinden voor informatie. Zorg dat
je vrienden wordt! Wij kijken er naar uit!
Alaaf!!
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Lettele Viert Carnaval
Vera ten Have, Walter Beltman, Louette ten Have, Kevin Daggenvoorde, Arjen
Daggenvoorde, Jaap Borren en Lisanne Nieuwenhuis

Seniorensoos Okkenbroek en omgeving
Seniorensoos Okkenbroek en Omstreken.
Allereerst wenst het bestuur U allen een Goed en Gezond 2017 toe. Waar is de tijd
gebleven, het is alweer 2017. Alle goede voornemens overwogen voor uzelf en dat ze ook
uitkomen in 2017.
Op woensdagmiddag 18 jan. 2017 hopen we U weer te mogen begroeten in Ons
Centrum.
De volgende data’s zijn 15 febr. 2017, 15 mrt. 2017 en 19 apr. 2017.
Voor evt. vervoer voor de seniorenmiddagen kan gezorgd worden, men wordt ook weer
thuis gebracht tegen een kleine vergoeding. Wilt U wel even contact opnemen met Jannie
Hoornenborg tel: 0570-554169 graag voor 12.00 uur de desbetreffende
woensdagmiddag.
Het bestuur.

Sociale team Deventer
Hallo, Ik ben Emmy Ramaker en werk sinds 1 december 2016 in het
sociale team Deventer buiten. Ik werk hier vanuit de Kern, dat is
maatschappelijk werk vanuit de Dimence groep. Ik werk in een team
waarin medewerkers diverse achtergronden hebben. In het
buitengebied van Deventer werkt er iemand met een achtergrond
vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke ondersteuning) Hendrika
Steenhuis, MEE (mensen met een beperking) Yvonne de Wilde en
Raster (Welzijnsorganisatie) Anna Engelen-Schepers en ik dus vanuit
de Kern.
Mijn aandachtsgebied is Lettele en Okkenbroek. Ik heb een brede
ervaring in het werken met mensen. Ik heb gewerkt met mensen met
psychische en psychiatrische problemen. Ik heb gewerkt in de
verslavingszorg en met mensen met een beperking. Daarnaast ben ik ook professioneel
coach binnen mijn eigen praktijk.
Mocht u een vraag hebben, of gewoon dat er eens iemand met u mee kijkt of denkt, of u
wilt uw verhaal kwijt, neem gerust contact met mij of met een collega op.
Zondag 22 januari wandel ik mee in Okkenbroek. Als u het leuk vind kunnen we dan
nader kennis maken.
U kunt ons team bereiken via buiten@socialeteamsdeventer.nl of bellen naar 14 0570
U kunt ook eens op de site kijken van de sociale teams
www.socialeteamsdeventer.nl

Sociale Teams Deventer
Sociale Teams Deventer: Samen zoeken naar oplossingen
Heeft u zorg of begeleiding nodig? Heeft u een vraag over omgaan met geld? Wilt u zich
inzetten voor een ander of heeft u ideeën over hoe uw buurt prettiger en veiliger kan
worden? Het sociaal team denkt graag met u mee.
Ieder wijk of dorp in de gemeente Deventer heeft een eigen sociaal team. In totaal zijn
er 9 teams. Een sociaal team bestaat uit professionals met diverse achtergronden en
ervaringen. Bijvoorbeeld maatschappelijk werk, buurtwerk, financiën en schulden,
wijkverpleging en wmo-consulenten.
Het sociaal team helpt u met advies of hulp zodat u weer verder kunt. Samen met u
zoekt zij naar een praktische oplossing die bij u past. Wat kunt u zelf en wat kunt u met
hulp van uw omgeving doen? Belangrijk is dat u zoveel mogelijk zelf de grip op uw eigen
leven houdt. Indien nodig regelt het sociaal team steun van iemand die gespecialiseerd
is.
Heeft u een goed idee hoe u samen met andere de buurt mooier, veiliger of prettiger kan
maken? Ook dan helpt het sociaal team u graag verder. Zodat deze ideeën werkelijkheid
worden.
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Goed om te weten: HET SOCIAAL TEAM IS ONAFHANKELIJK EN IS ER VOOR U ALS
BUURTBEWONER. HET SOCIAAL TEAM KOMT BIJ U THUIS OP BEZOEK. WILT U LIEVER
OP EEN ANDERE PLEK AFSPREKEN? OOK DAT KAN.
Waarvoor kunt u bij het sociaal team terecht?
- als u gewoon eens een gesprek wilt over zaken die u bezig houden;
- als u zorgen heeft over iemand in uw omgeving;
- als u een idee of suggestie heeft om de buurt veiliger of gezelliger te maken;
- bij problemen met het huishouden, bijv. door ziekte;
- bij eenzaamheid;
- als u moeite heeft met het betalen van rekeningen;
- voor informatie over gezond leven en aanpassingen in uw huis;
- bij vragen over werk;
- bij emotionele problemen, bijv. na een echtscheiding of overlijden;
- bij problemen bij het zelfstandig blijven wonen.
VRIJWILLIGER WORDEN? WILT U GRAAG IETS VOOR ANDEREN IN UW BUURT DOEN? DE
SOCIALE TEAMS ZOEKEN REGELMATIG VRIJWILLIGERS, BIJV. ALS VRIJWILLIGE COACH
OF ALS WANDELMAATJE. VRAAG GERUST NAAR DE MOGELIJKHEDEN.
Hoe gaat het sociaal team te werk?
Als u advies of hulp nodig hebt neemt u contact op met het sociaal team via telefoon
nummer 140570 (geen netnummer nodig). U kunt uw vraag ook eerst aan de Wijkwinkel
stellen.
Indien nodig spreekt een medewerker van het sociaal team met u af voor een persoonlijk
gesprek.
Als voorbereiding op het persoonlijk gesprek kunt u alvast nadenken over wat uw vraag,
aanbod of voorstel precies is en wat u zelf kunt regelen.
Kunnen familieleden, buren of vrijwilligers met u meedenken of u helpen? Wat ziet u zelf
als oplossing?
Hoe gaat het verder?
Samen met een medewerker van het sociaal team maakt u een plan. Dit plan is de basis
voor uw ondersteuning. Hierin staat welke afspraken er gemaakt zijn, wie wat gaat doen
en wat u nodig heeft om uw doel(en) te kunnen bereiken.
Is er professionele ondersteuning nodig?
Met het plan kan een aanvraag gedaan worden bij de gemeente.
Na goedkeuring krijgt u deze ondersteuning.

optrommel
Eind vorig jaar zijn er 6 trommels uitgezet in het dorp met als doel: om Okkenbroek
levendig te houden
Een ieder kon zijn of haar idee in de trommel stoppen.
Tot nu toe zijn er 4 trommels binnen. Binnenkort gaan de trommels open en zullen
ideeen, tips, enz. geinventariseerd worden.
Het is misschien een gemiste kans voor het dorp als de andere 2 trommels niet
ingeleverd worden bij Cafe en terras a la Monique.
Dat ene mooie idee zal maar in een van die trommels zitten.
Dus pak uw kans en lever alsnog de trommels zo spoedig mogelijk in.
WijDeventer: Jannie Groeneveld, Willy Bieleman

TERRAS A LA MONIQUE
Activiteiten bij Cafe en Terras a la Monique
zaterdag 28 januari kinderbingo
vrijdag 17 februari kinderdisco
zaterdag 4 maart Live Band
vrijdag 17 maart mens-erger-je-niet
zaterdag 1 april VOP uitvoering
zaterdag 8 april Live Band
donderdag 27 april koningsdag
Rummicup wordt er gespeeld p:
vrijdag 3 februari,, 10 maart en 14 april
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Okkenbroek op 17 februari in actie voor Alpe d'HuZes
Vrijdag 17 februari fietst Okkenbroek ter ondersteuning van Jan Zwiers en zijn team voor
Alpe d'HuZes. Op tacx indoortrainers kan iedereen tegen een donatie van minimaal €
5,00 zijn krachten met de organisatoren van dit event, Bert Stam en/of Henk Sepers,
meten in een fietstijdrid van ongeveer 6 kilometer. Liever tegen een ander battelen? Dat
kan natuurlijk ook. Doe mee en help ons Jan en zijn team te ondersteunen. Iedere euro
is welkom. Geen fietser? Geen probleem: Ook toeschouwers mogen doneren. Plaats van
handeling is Café en terras à la Monique aan de Oerdijk 141 in Okkenbroek. Het
evenement start om 20:00 uur. Laat via een bericht aan henk-sepers@ziggo.nl weten dat
je mee doet. Het fietsen gebeurt op de klanken van de muziek van een DJ tijdens een
jeugddiscoavond. Voor de jeugd beginnen we om 19:00 uur met een 'kids-battle'. Daag
je vriendje of vriendinnetje uit en fiets voor het goede doel. Geen zin aan de 'kids-battle'
mee te doen? Start dan je eigen actie en zamel bijvoorbeeld geld statiegeld in. Het
ingezamelde geld kun je 's avonds doneren voor ons goede doel.
Meer weten over Jan's deelname? Klik hier 》》

Glasvezel en Ledenvergadering
Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving
Glasvezel
Het zal u niet zijn ontgaan, het buitengebied van Okkenbroek zal voorzien worden van
glasvezel. Dit zal gedaan worden door CIF, een investeringsmaatschappij.
Het doel van CIF is om zoveel mogelijk huishoudens in het buitengebied te voorzien van
glasvezel. Hierbij zijn zij van mening dat de vastrechtvergoeding onder de 10 euro per
maand zal moeten blijven. Om dit te kunnen realiseren is het helaas zo dat 4% van de
huishoudens in het buitengebied niet kan worden aangesloten voor de inmiddels
vastgestelde vastrechtvergoeding van 9,95 euro per maand.
Als Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving betreuren wij dit en hebben dit
aangegeven bij CIF. CIF geeft aan dat zij de businesscase niet sluitend krijgen wanneer
zij deze 4% meenemen met de overige huishoudens.
Ledenvergadering
De ledenvergadering zal plaatsvinden op 14 maart, 20.00 uur in Ons Centrum.

NIEUWBOUW IN OKKENBROEK
In de laatste bijeenkomst van Plaatselijk Belang Okkenbroek kregen we meer informatie
over de ontwikkeling van de nieuwbouwplannen in Okkenbroek. De heer Haase van
bouwbedrijf Haase, de heer Kemper van architectenbureau Palazzo en mevrouw Leerkes
van de gemeente Deventer kwamen daarvoor bij ons op bezoek. Er is duidelijk sprake
van vooruitgang in de plannen. De plannen zijn uitgekristalliseerd en de kavels zijn
vastgesteld en de betrokkenen enthousiast. Daarmee is het zover dat het geheel kan
worden voorgelegd aan de wethouder, die het daarna bespreekt in het College van
burgemeester en wethouders, die het daarna ter goedkeuring aanbieden aan de
gemeenteraad.
De gemeente, de huidige eigenaar van de grond, wil het plan graag laten uitvoeren. Maar
in ons gesprek werd duidelijk dat het voor de wethouder nu belangrijk is om te weten dat
er voldoende belangstelling is van mogelijke kopers, liefst natuurlijk vanuit Okkenbroek
zelf.
Als PB Okkenbroek denken we dat het plan voorziet in de behoefte van starters maar ook
geschikt is voor Okkenbroekers die kleiner willen gaan wonen. Het is nu belangrijk dat
belangstellenden zich melden bij het bouwbedrijf Haase 0548-516442, contact
opnemen met Palazzo 0548-537060 of met de makelaar Wim Bulsink 06 46 08
09 53 . Zij kunnen gedetailleerde informatie geven over de plannen, de grootte van de
kavels en de mogelijkheden voor uitbreiding of het erbij plaatsen van een garage.
Hoe meer mensen zich als belangstellende melden hoe meer kans dat de gemeenteraad
akkoord gaat met het plan.
Volgens het plan komen er drie vrijstaande woningen met een prijs van €175.000,- En
een rij van vier woningen met een prijs variërend van €159.000,- voor een tussenwoning
en €169.000 tot € 179.000,- voor de hoekwoningen. Alle prijzen zijn 'vrij op naam'. Het
verschil in prijs komt door de grootte van de kavel.
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In Holten is zo'n zelfde blok gerealiseerd aan de H.J. Wansinkstraat. Je kunt de
starterswoningen dus al zijn.
Het is nu belangrijk dat iedereen in Okkenbroek mogelijke belangstellenden op
de hoogte stelt van dit initiatief en hen stimuleert om in actie te komen. Voor
het dorp is het belangrijk dat deze woningen er komen voor de vitaliteit en de
leefbaarheid. Het is ook nodig om de voorzieningen (denk daarbij aan
bijvoorbeeld de school) in het dorp in stand te houden.

Ook jouw artikel of evenment in deze nieuwsbrief?
Maak dan een account aan op okkenbroek.net, daarna kun je een nieuwsartikel en/of een
evenment aanmaken.
In de eerste week van april komt de volgende nieuwsbrief uit.
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