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OKKENBROEKER KOERIER 7 september 2017
In deze koerier kunt u de laatste en meest belangrijke nieuwtjes lezen over Okkenbroek.
Veel Leesplezier!

Aankomende evenementen en gebeurtenissen
Elke week op dinsdagochtend in het Noaberhuus
Gezellig, "goedemorgen" koffie drinken (50+) om 9.30 uur

Uitnodiging nieuwe parkeerplaats bij Begraafplaats
Van 22 september 2017 16:00 tot 22 september 2017 17:00

Hakselparty 2017
Van 06 oktober 2017 14:04 tot 07 oktober 2017 01:00

Volleybal toernooi
Van 14 oktober 2017 19:00 tot 14 oktober 2017 23:00

Oktoberfest
Van 21 oktober 2017 21:00 tot 21 oktober 2017 23:59

Bazaar
Van 01 november 2017 14:00 tot 01 november 2017 23:55

Najaarsconcert More Music Orkest
Van 18 november 2017 20:00 tot 18 november 2017 22:30
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kerstmarkt
Van 15 december 2017 19:30 tot 15 december 2017 21:30

rummicup
Van 06 oktober 2017 19:30 tot 06 oktober 2017 21:30

rummicup
Van 10 november 2017 19:30 tot 10 november 2017 21:30

rummicup
Van 08 december 2017 19:30 tot 08 december 2017 21:30

Handwerken
Van 11 september 2017 14:00 tot 11 september 2017 16:00

Handwerken
Van 25 september 2017 14:00 tot 25 september 2017 16:00

Handwerken
Van 09 oktober 2017 14:00 tot 09 oktober 2017 16:00

handwerken
Van 23 oktober 2017 14:00 tot 23 oktober 2017 16:31

Handwerken
Van 06 november 2017 14:00 tot 06 november 2017 16:00

Seniorensoos Okkenbroek en omgeving
Van 20 september 2017 14:00 tot 20 september 2017 17:00

Seniorensoos Okkenbroek
Van 18 oktober 2017 14:00 tot 18 oktober 2017 17:00

Seniorensoos Okkenbroek en omgeving
Van 15 november 2017 14:00 tot 15 november 2017 17:00
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Seniorensoos Okkenbroek en omgeving
Van 06 december 2017 14:00 tot 06 december 2017 17:00

Seniorensoos Okkenbroek en omgeving
Van 17 januari 2018 14:00 tot 17 januari 2018 17:00

Seniorensoos Okkenbroek en omgeving
Van 21 februari 2018 14:00 tot 21 februari 2018 17:00

Seniorensoos Okkenbroek en omgeving
Van 21 maart 2018 14:00 tot 21 maart 2018 17:00

Seniorensoos Okkenbroek en omgeving
Van 18 april 2018 14:00 tot 18 april 2018 17:00

Damessoos
Van 15 september 2017 20:00 tot 15 september 2017 23:30

Damessoos
Van 10 november 2017 20:00 tot 10 november 2017 23:30

Damessoos
Van 08 december 2017 20:00 tot 08 december 2017 23:30

Oud papier halen, Vrienden van de kerk en More Music Orkest
Van 09 september 2017 09:00 tot 09 september 2017 11:30

Oud papier halen, Vrienden van de kerk en More Music Orkest
Van 04 november 2017 09:00 tot 04 november 2017 11:30

Oud papier halen, Vrienden van de kerk en More Music Orkest
Van 30 december 2017 09:00 tot 30 december 2017 11:30
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Nieuwsartikelen van de afgelopen periode
café en terras a la Monique
Het volgende staat de komende tijd weer op het programma:
rummicup: 6 oktober, 10 november en 8 december.We beginnen om 19.30
oktoberfest: 21 oktober. Kijk op de posters in het cafe, noaberhuus en in school.
kerstmarkt op 15 december.
Voor verder info kijk op: cafe-okkenbroek

Collecte voor blinden en slechtzienden, 16 t/m 21 oktober 2017
Landelijke huis-aan-huis collecte voor blinden en slechtzienden wordt in 2017
gehouden van 16 t/m 21 oktober.
In Nederland zijn circa 350.000 mensen blind of slechtziend. Uit onderzoek blijkt dat dit
aantal in 2020 is opgelopen tot zo’n 380.000. Oorzaken hiervoor zijn onder meer de
vergrijzing, maar ook ziektes als diabetes waardoor veel jonge mensen worden getroffen.
Met uw hulp maken wij ons sterk voor blinden en slechtzienden. Geef hen de kans om zo
zelfstandig mogelijk te leven, mee te doen in de maatschappij en hun talenten te
ontwikkelen. Geef u bijdrage aan de collectant. Collectant gemist in die week, sms 'ogen'
naar 4333 voor een eenmalige donatie van € 2,50! Alvast hartelijk dank voor uw
bijdrage.
Namens Bartimeus Sonneheerdt vereniging, collecte coordinator: Marian Jansen mail:
marianhbj.jansen@gmail.com.

Uitnodiging
Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan. Een verharde
parkeerplaats
bij
de
begraafplaats
Okkenbroek
aan
de
Okkenbroekerveldweg.
De parkeerplaats is afgelopen voorjaar aangelegd. Binnenkort komt
er nog een afrastering om een deel van het perceel.
Op vrijdagmiddag 22 september willen wij de parkeerplaats
officiëel ingebruik gaan nemen.
Met vriendelijke groeten,
Marian Jansen,
Secr. Vereniging Begraafplaats Okkenbroek

Handwerken in noaberhuus
Op 11 september start het handwerkgroepje weer een nieuw seizoen in het noaberhuus.
We beginnen om 14.00 uur.
Wie zin heeft om mee te doen is van harte welkom.

Seniorensoos Okkenbroek e.o.
Seniorensoos Okkenbroek e.o.
Wanneer dit artikel geschreven wordt heeft een ieder, groot en klein, de vakantieperiode
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weer achter de rug. En dan vangt het gewone leven weer aan. Best natuurlijk wel even
wennen, maar ook wel fijn om elkaar weer te ontmoeten op verenigingen(sport)clubs
enz. Om met de deur in huis te vallen we beginnen op woensdagmiddag 20 sept.2017
om 14.00 uur, waar weer een mooi programma voor u klaar staat. Zoals andere jaren
kunt u zich weer opgeven bij Janny Hoornenborg tel: 0570-551469. Als bestuur hebben
we gebrainstormd wie van u nog bij de seniorensoos mogelijk konden.( We noemen geen
namen) Mensen denk er is over na. Kom gerust, u bent niet de enige die er tegen aan
hikt. Als we willen blijven bestaan dan moet er wel iets gebeuren.
Zoals andere jaren kunt u zich weer op geven bij Janny Hoornenborg tel: 0570-551469
om vervoer te krijgen naar terras al a Monique (ons Centrum) en terug. Graag wel voor
12.00 uur bellen op de desbetreffende woensdagmiddag.
De volgende seniorenmiddagen zijn:
20 sept.2017, 18 okt.2017, 15nov. 2017, 6 dec. 2017, ? 2017 dec. Kerstviering,
17 jan. 2018, 21 febr. 2018, 21 mrt. 2018 en 18 apr. 2018.
We begroeten u allen met een kopje koffie/thee op woensdagmiddag 20 sept. om
14.00uur bij café en terras à la Monique {ons Centrum) oerdijk 141 Okkenbroek
Voor vragen kunt terecht bij het bestuur:
Voorzitster: Janny Hoornenborg Pen: Jan Nijland, secr. Ria Alferink, Anton Kloosterboer
en Jannie Kleiboer.

200 van Okkenbroek
Beste Mensen,
Afgelopen zondagmorgen, om 7 uur, zijn we met 12 wielrenners gestart voor de 200 van
Okkenbroek. De dag begon, met 4 graden op de thermometer, koud en mistig. Nadat
we de zon hebben zien opkomen,waren we rond 9.30 uur weer terug in Okkenbroek. De
zon begon goed door te breken waardoor het lekker opwarmde. Na de koffie en
appeltaart sloten er nog 9 mensen bij ons aan voor de 2e lus. Na behoorlijk wat klimwerk
kwamen, sommigen behoorlijk uitgeput, rond 12.30 uur waren wij weer terug bij terras
ala Monique voor de soep van het huis en de overheerlijke boterham. Na de lunch
vertrokken wij met 8 fietsers voor lus 3 om de 200km te volbrengen. Tegen 15.45 uur
stond er 202 km op de teller en met een voldaan gevoel zaten wij met een drankje nog
even na te genieten op het terras.
Iedereen bedankt voor deze mooie fietsdag!
Tot 2 September 2018!!
Groet, Bert Stam.

MoreMusicOrkest gaat vrolijk verder, we zoeken: toetsenist, gitarist,
drummer en zanger(es)
Het MoreMusicOrkest gaat nu na de vakantie vrolijk verder. Na de geweldige aftrap
tijdens het jaarlijkse Pater Jan Brinkhof concert bij cafe De Koerkamp in Lettele, richten
we ons nu op onze jaarlijks najaarsconcert. Dit concert vindt plaats op zatedag 18
november in Ons Centrum in Okkenbroek.
We hebben reeds nieuwe liederen op de lessenaar staan. Niet alleen de lessenaars van de
blazers, maar ook van een gitarist, toetsenist, dummer en zangeres. Het is weer een hele
uitdaging om de nieuwe soort muziek in te studeren, maar dat gaat ons vast lukken. Het
zullen leuke (rock)nummers zijn, die een ieder vast wel kent.
We hebben dan wel een gitarist, toetsenist, drummer en zangeres, maar we zoeken nog
minimaal één extra gitarist er bij. De toetsenist en drummer willen ook graag een
blaasinstrument bespelen, dus zoeken we vervanging. We hebben een zangeres, maar
willen er heel graag nog een zanger bij, maar ook zijn zangeressen van harte welkom!
Kijk eens op www.moremusicorkest.nl en kom eens kijken op onze repetitieavond op
maandag van 19:30 tot 21:30 uur bij cafe Spikker in Lettele.
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Gezocht: Spinninginstructeur!
Voor de spinninglessen op de woensdag zijn we opzoek naar een nieuwe instructeur. Ben
jij of weet jij iemand die dit kan en wil geven? Neem dan contact met ons op!vlokkenbroek@live.nl
Met sportieve groet,
Bestuur V&L

Volleybaltoernooi
Op 14 oktober vanaf 19.00 uur organiseert gymnastiekvereniging Vlug en Lenig een
recreatief volleybaltoernooi. Aanmelden kan via een mail bij Bertus Jeurlink, vlokkenbroek@live.nl. Een team mag maximaal bestaan uit 6 personen. Dus nodig je
(sport)vrienden, buren en/of collega’s uit!
Met sportieve groet,
Bestuur V&L

De jaarlijkse Bazar is op 1 november. Kom ook en steun daarmee de
verenigingen in ons dorp!
1 november vrij houden. Dan is weer de Bazar.
Het duurt nog even, de herfst moet nog beginnen, maar wij willen jullie er alvast aan
herinneren dat op 1 november weer de jaarlijkse bazar is. Een traditie in Okkenbroek.
We beginnen om 14.00 uur met spelletjes voor de kinderen, het rad van fortuin en leuke
koopjes.Er is natuurlijk koffie met gebak en niet te vergeten heerlijke oliebollen.We
stoppen even om 17.00 uur om ’s avonds om 20.30 uur weer verder te gaan. Dan wordt
er weer stevig aan het rad van fortuin gedraaid.
De opbrengst van deze dag gaat naar Okkenbroekse verenigingen of initiatieven die een
financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken.Weet je een vereniging of is er iets anders
voor, of in ons dorp waarvan je denkt die zou ik graag wat financiële hulp geven, laat het
ons weten.
En heb je een leuk idee voor activiteiten of spelletjes voor de jeugd die we op 1
november zouden kunnen doen laat je dan horen.
Noteer in uw/jouw agenda:
1 NOVEMBER BAZAR!!!!
De bazargroep,

Noaberhuus
Er zijn nog 3 dinsdagen 26 sept. 24 okt. 28 nov. in 2017 dat we een soort van
dagbesteding hebben. We beginnen om half 10 met koffie/thee en gaan om half 11
samen een activiteit doen. Voor de middag nog een keer een kop bouillon en rond 12 uur
komt Gotink maaltijdverzorging ons de maaltijd brengen die we gezamenlijk nuttigen. En
ongeveer 1 uur is het afgelopen en gaat ieder huiswaarts. De onkosten voor die dag zijn
€10.- p.p. (alles inbegrepen). Heb je interesse en wil je voor één keer aanschuiven om te
kijken of het wat voor je is, kun je je minimaal 2 weken van te voren opgeven bij Betsie

Okkenbroeker Koerier

6 van 13

Okkenbroeker Koerier

Okkenbroeker Koerier

7 van 13

Okkenbroeker Koerier

Leerkes 551642.
De eerste woensdag van de maand hebben we altijd een spelletjesmiddag van 14 uur tot
16 uur. Je hoeft je hier niet voor op te geven en kunt gewoon aanschuiven, er zijn geen
onkosten aan verbonden.
Nog even en de avonden worden langer en de dagen korter. Mensen zijn niet meer
zoveel op straat en je mist een gezellig praatje. Kom dan eens op dinsdagmorgen vanaf
9.30 uur bij ons in het Noaberhuus een bakkie halen en gezellig even keuvelen met mede
Okkenbroekers. We zijn elke dinsdag met 15 tot 20 personen, dus je hoeft niet bang te
zijn dat je alleen zult zitten.
Heb je geen abonnement op de krant, en wil je die toch graag lezen, dan kun je hiervoor
altijd in de huiskamer terecht. De deur is open op di-wo-do-vr. van 9 tot 16 uur en op
zaterdag van 9 tot 13 uur. De krant ligt op tafel, en je kunt eventueel gelijk een kijkje
nemen bij de boekenkast in de gang. Hier kun je zonder "leensysteem" boeken of
tijdschriften meenemen of brengen.
Ergens in november is er nog weer een bingo. Voor de exacte datum houdt het
aanplakbiljet of okkenbroek.net in de gaten. Het zal dit keer een sinterklaasbingo zijn,
met natuurlijk........veel cadeautjes.

Veiling in Okkenbroek op 14 oktober
Veiling in Okkenbroek op 14 oktober a.s.
Organisatie: Vrienden van het Okkenbroekse Kerkje.
Okkenbroek- Een aantal jaren geleden is “ Vrienden van het Okkenbroekse Kerkje”
opgericht met als doel geld bijeen te brengen voor het behoud en onderhoud van de
Okkenbroekse kerk.
De Vrienden (donateurs) dragen jaarlijks een vast bedrag bij en er worden met
regelmaat activiteiten ontplooid om geld bij elkaar te krijgen zoals met de verkoop van
allerlei artikelen, ook tijdens de kerstmarkt in het dorp.
Elk jaar wordt er een bedrag overgemaakt naar de centrale kas van de Protestantse
Gemeente Bathmen/Okkenbroek van waaruit het reguliere onderhoud kan worden
gepleegd.
Dit jaar staat er echter een groter evenement op de planning: een veiling op zaterdag 14
oktober a.s. in dorpshuis Ons Centrum.
Om één en ander in goede banen te kunnen leiden wordt het bestuur begeleid door een
professional en ondersteund door een groep vrijwilligers uit het dorp.
Opzet is om mensen spullen te laten inbrengen waarvan een deel van de opbrengst voor
henzelf is en het andere deel voor de Okkenbroekse kerk.
De organisatie is nu op zoek naar mensen die iets in willen brengen op de veiling in de
volgende categorieën:
- Kunst
- Antiek
- Retro (meubelen e.d.)
- Brocante/curiosa
- Aardewerk/porselein/glaswerk
Maar we kunnen ons voorstellen dat u nog iets anders op zolder of in de schuur heeft
staan waarvan u denkt: dát is pas origineel en kan best nog iets opleveren!
Aarzel niet en neem dan contact op met Ap Haverslag, tel. 0570-551153 of Debby
Vriezekolk, tel. 0570-551096.
Mailen kan ook: vriendenkerkokkenbroek@gmail.com
Desgewenst komen Debby en Ap bij u kijken welke waarde er aan het artikel kan worden
gegeven.
Mocht iets niet echt “veilingwaardig” zijn, dan kan één en ander ook worden ingeleverd
bij de kraam op de rommelmarkt die voor aanvang van de veiling wordt gehouden bij ’t
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Noaberhuus. De opbrengst is in dat geval dan alleen voor de kerk.
Wij hopen zo snel mogelijk te kunnen inventariseren wat de inbreng gaat worden voor de
veiling want we willen ook een echt veilingboekje uitbrengen met daarin afbeeldingen
van de zogeheten kavels.
De rommelmarkt wordt gehouden van 10.00 tot 13.30 uur en de veiling begint om 14.00
uur. Vooraf kan het ingebrachte worden bekeken.
De in te brengen goederen kunnen vrijdagavond 13 oktober worden gebracht bij Ons
Centrum.
Artikelen die niet worden verkocht op de veiling dienen door de inbrenger weer
opgehaald te worden.

Dominee de Heer in Brokkenhoek
Sinds 2012 tekent Margreet de Heer voor het blad Predikant &
Samenleving een strip over haar alter ego, Dominee de Heer. Het had
niet veel gescheeld of zij was inderdaad dominee geworden: ze heeft
theologie gestudeerd en een deel van haar familie is dominee - dat maakt
het des te leuker om nu in strips te fantaseren over hoe dat zou zijn
geweest. Dominee de Heer is hoedster van de gemeente Brokkenhoek een verwijzing naar het dorpje Okkenbroek, waar zij in de kerk en pastorie
is opgegroeid tot en met haar zesde levensjaar.

Bookcrossing (geef een boek door)
Dit is doorgeven van een boek om meerdere mensen er van te laten
genieten.
In de hal van het Noaberhuus staan nu drie kasten waar je boeken in
kunt zetten, en anderen weer mee kunt nemen, terug brengen mag,
maar hoeft niet.
Er is nog vraag naar kinderboeken en grote letter boeken.
Loop eens binnen, en kijk of er wat voor U bij is.
Voor e.v.t.meer informatie kunt U terecht bij Betsie in het Noaberhuus of
bij:
Willy Bieleman tel 0572-321757
Gerdy Ruiter 551855

Altijd al (bus-)chauffeur willen worden? (M/V)
Dan is dit je kans!

De buurtbusvereniging Lettele/Okkenbroek is namelijk op zoek naar jou.
Als chauffeur op vrijwillige basis breng je passagiers vanuit de dorpen Nieuw-Heeten,
Okkenbroek en Lettele naar Deventer (station NS) en terug. Samen met je collega’s ben
je ingeroosterd voor een dagdeel per week. Je kunt echter ook kiezen voor een dagdeel
per 14 dagen of 1x per 5 weken op de zaterdag.
Voor het contact tussen de chauffeurs wordt er een paar keer per jaar wat georganiseerd
waarbij ook de partners zijn uitgenodigd. Je krijgt ook de waardering van de passagiers
die je vervoert.
Om te mogen rijden volstaat een rijbewijs B en moet je medisch zijn goedgekeurd. Ben
je jonger dan 75 jaar dan zien we je reactie graag tegemoet.
Voor nadere informatie kun je terecht bij de voorzitter van de vereniging: Tonnie
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Leemereise, Nieuw Heeten,
tel.: 0572 321398, M: 06 10050388,
e-mail: t.leemreise@lijbrandt.nl

Evaluatie Okkenbrooks Feest
Welkom Okkenbroekers!
Wat een mooi weer en wat een feest dat het was het hele weekend! We hebben
ontzettend veel positieve reacties gehad over de aankleding, de loungebank en het
overdekte terras.
Trots zijn we op de Optocht die we al jaren in stand houden. Dit jaar mochten wij maar
liefst 11 grote wagens en heel veel loopgroepen verwelkomen.
Alle vrijwilligers willen we wederom danken, wat een inzet en wat een enthousiasme dit
jaar weer opnieuw!
Volgend jaar willen we met u de 60e editie vieren van het Okkenbrooks Feest. Natuurlijk
wordt het in 2018 nog weer leuker en spectaculairder. We willen onze bezoekers mee
laten denken en vragen wat ze graag zien op het feest in 2018. Misschien een bepaald
muziekgenre, of iets aparts voor de zondagmiddag? Wilt u iets van 30 jaar geleden terug
laten komen..? Zet het op de email en alle ideeën worden besproken in onze
vergaderingen.
Voor het eerst dit jaar hebben wij GEEN evaluatie ingepland. Op het feest zelf hebben wij
al veel ideeën en tips gekregen van de bezoekers. Alle tips, aandachtspunten en kritische
puntjes zijn meer dan welkom via de email van de Feestcommissie:
okkenbroeksfeest@gmail.com.
Heel graag zien we jullie allen in 2018 om er weer een prachtig feest van te maken!
Wij hebben er nu al weer zin in! Jullie ook?
Hendrik, Luuk, Hans, Thomas, Luke, Marloes, Elian en Ina

Yoga in Okkenbroek
Beste dorpsgenoten/sportlieden,
Onlangs kregen wij van een yoga instructrice de vraag of er in Okkenbroek belangstelling
is voor Yoga. Via deze weg willen wij ( V&L) vragen of er mensen zijn die hier interesse in
hebben. Deze dame kan behalve de vrijdag alle avonden in de week en tevens een aantal
ochtenden. Het leukste is dat de groep uit minimaal 10 personen bestaat. Een les duurt
55 minuten en kan zowel binnen als buiten worden gegeven. Bij Interesse kunt u een
bericht doen naar: vl-okkenbroek@live.nl
Bestuur V&L

Nieuws over uw bibliotheek in Okkenbroek
Aan: alle inwoners van Okkenbroek
Betreft: nieuws over uw bibliotheek in Okkenbroek
Deventer, 28 juni 2017
Geachte heer, mevrouw,
Via deze brief willen we u op de hoogte stellen van de veranderingen bij de Bibliotheek
Deventer in Okkenbroek. Vanaf 10 juli is het niet meer mogelijk om te lenen bij onze
vestiging in het Noaberhuus. De dienstverlening wordt na de schoolvakantie opgepakt
door en met basisschool de WereldWijzer. We streven ernaar de bibliotheekvoorziening in
de school vanaf 5 september gereed te hebben.
Wat betekent dat voor u:
- Tot en met vrijdag 7 juli kunt u nog gebruik maken van de bibliotheek in het
Noaberhuus.
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- De Bibliotheek Deventer zet de inleverdatum van alle materialen die tot en met 7 juli
via het Noaberhuus zijn uitgeleend op maandag 2 oktober. U heeft dan bijna een maand
de tijd uw boeken terug te brengen bij de WereldWijzer.
- De inleverdatum van 2 oktober geldt niet voor materialen die u bij een andere vestiging
of via de WereldWijzer heeft geleend.
- U kunt altijd gebruik maken van alle andere vestigingen van de Bibliotheek Deventer,
ook voor het inleveren van in het Noaberhuus geleende media. Bijvoorbeeld in Lettele,
Bathmen of Colmschate. U vindt de adressen en openingstijden op onze website:
www.obdeventer.nl
Aanleiding voor deze verandering
Waarschijnlijk is u bekend dat de bibliotheek al enige tijd op zoek is naar een oplossing
voor de continuïteit van de bibliotheekvoorziening in Okkenbroek. Helaas is het niet
mogelijk de bibliotheek in het Noaberhuus te handhaven. Omdat we het belangrijk
vinden dat we als Bibliotheek Deventer ook in Okkebroek aanwezig zijn hebben we
gezocht naar een nieuwe partner. Die hebben we gevonden in de school ICB
WereldWijzer. De bibliotheekcollectie voor de jeugd van 4 tot 12 jaar staat al bijna een
jaar in de school.
Dienstverlening in de WereldWijzer
Na de zomervakantie zal de collectie voor de leeftijd tot 4 jaar toegevoegd worden en
kunnen alle kinderen tot 12 jaar boeken uitzoeken in de bibliotheek in de school. Tevens
zal er een kleine collectie grootletterboeken worden geplaatst voor de volwassen
inwoners van Okkenbroek. Alle andere boeken, cd’s en andere media zijn via de website
van de bibliotheek te reserveren en vervolgens op te halen in de school.
Openingstijden en adres
ICB WereldWijzer
Oerdijk 149
7435 Okkenbroek
Afhalen reserveringen en terugbrengen geleende media:
Maandag t/m vrijdag 8.30 – 14.00 uur
Uitzoeken van boeken uit de collectie op de school:
Maandag 14.00 – 14.30 uur
Woensdag 14.00 – 15.00 uur
Donderdag 14.00 – 14.30 uur
Wijkwinkel
De dienstverlening van de Wijkwinkel is bereikbaar via www.wijkwinkeldeventer.nl. De
backoffice van de Wijkwinkel is voor vragen tevens telefonisch en per e-mail bereikbaar.
Digitale ondersteuning
Bent u niet of onvoldoende bekend met de mogelijkheden om digitaal te reserveren dan
zijn wij bereid daar extra ondersteuning bij te bieden. In welke vorm (groepsgewijs of
individueel) laten we afhangen van de behoeften onder de inwoners van Okkenbroek.
Heeft u hiervoor belangstelling of kent u iemand in uw omgeving dan verzoeken wij u dat
aan ons door geven. Wij nemen dan in de loop van augustus/september contact met u
op.
Vragen?
We hopen dat we u met deze brief voldoende hebben geïnformeerd. Heeft u naar
aanleiding van deze brief vragen dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van
de Bibliotheek Deventer. Telefoon: 0570 675711
E-mail: klantenservice@obdeventer.nl
Met vriendelijke groet,
Alice van Diepen
Directeur de Bibliotheek Deventer

Kleinood uit het verleden met een blik in de toekomst
Er zijn van die dagen dat ik als zelfbenoemd directeur van Okkenbroek van Oudsher een
pareltje in handen gedrukt krijg. Vandaag is zo’n dag. Een geschrift uit maart 1987 van
de hand van Jan Brouwer. Daarin kijkt hij terug op de periode 1962-1987 en zijn
vriendschap met de familie Rattink. Het huisadres van de Rattink’s was Ok 22, later
omgedoopt tot Ikkinksweg 4. De oorspronkelijke boerderij heeft de tand des tijds niet
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overleefd.
Met zoon Guus had Jan in 1962 plaatsgenomen in de leerbanken van de toenmalige
Rijkskweekschool voor Onderwijzers(essen) aan de Singel te Deventer. Brouwer
daarover: “Ik herinner me mijn kennismaking nog heel goed: Per fiets vanuit Holten, via
Dijkerhoek en allerlei nauwkeurig uitgelegde weggetjes arriveer ik op de Ikkinksweg, die
toen nog een zandweg was. De weg was mul, fietsen met smalle bandjes was schier
onmogelijk…” En zo gaat Brouwer nog een aantal bladzijden door. Om op bladzijde 16
ons een blik in de toekomst van Broekstad te geven. Broekstad, in 2025 ontstaan uit de
samenvoeging van Okkenbroek, Dijkerhoek en Bathmen. In één oogwenk ontvouwden
zich de nabijgelegen computerij “Het Bartelijk”, het restorama “De Buul”.
Wetenschappers zijn in 2056 druk in de weer met het saneren van ernstige
milieuproblemen van de aardbol en de atmosfeer. In 2064 telt Broekstad, dankzij de
luchtkussenvoertuigfabriek “Isalacar” meer dan 150.000 inwoners. Kranten in de tijd die
voor ons ligt, zo schetst Brouwer, zijn nog voor 2050 opgeheven. Nieuws verschijnt dan
continu op de 150cm wandschermen in de huizen. Daarna besluit hij met een
krantenartikel uit een ouderwetse krant. Adriaan Rattink zag Abraham. Een
overscherende straaljager brengt Brouwer weer met beide benen op de grond in 1987.
Dit geschrift zal binnenkort te zien zijn in de (tijdelijke) tentoonstelling in het Noaberhuus
in Okkenbroek

Twee nieuwe Leaderprojecten van start
Twee projecten in Salland kunnen van start dankzij een eenmalige
Leaderbijdrage van de Europese Unie, provincie Overijssel en de drie
betreffende gemeente(n). De projecten dragen bij aan een vitaal Salland. Eind
vorig jaar ontvingen al vier andere projecten een bijdrage.
Salland is eind 2015 opnieuw geselecteerd als ‘Leadergebied’ en kan gebruikmaken van
Europese Leadergelden voor plattelandsontwikkeling. Drie nieuwe projecten zijn
goedgekeurd en kunnen nu van start. Het gaat om:

Salland Boert en Eet Bewust
Boeren en tuinders werken met consumenten aan het zichtbaar maken en ontwikkelen
van hun bedrijven als maatschappelijk verantwoorde en transparante ondernemingen,
waar de samenleving trots op is. De gecertificeerde boeren gaan in gesprek met burgers
en organisaties over wat ze doen en waar ze voor staan. De boer kan zo inspelen op de
samenleving en er ontstaat wederzijds waardering. De eerste vijftig boeren hebben zich
al aangemeld voor dit initiatief van Stichting Ontwikkeling en Uitvoering Salland.
Het project ontvangt € 90.098 (50% EU, 25% provincie Overijssel, 25% gemeenten
Deventer, Olst-Wijhe en Raalte).
Duurzaam zwembad Heeten
Het buitenzwembad in Heeten draait 100% op vrijwilligers. Deze ontmoetingsplek is
belangrijk voor de sociale binding in Heeten en omgeving en kan met de Leaderbijdrage
een grotere variatie aan activiteiten aanbieden. Door duurzaamheidsmaatregelen te
treffen, wordt het zwembad het eerste energie neutrale buitenbad. Zo blijft het
toegangskaartje betaalbaar voor iedereen.
Het project ontvangt € 95.000 (50% EU, 25% provincie Overijssel, 25% gemeente
Raalte).
Ook een project starten met Leader?
Heb je een goed idee dat bijdraagt aan ‘people, planet & profit’ in Salland? Neem dan
contact op met Mireille Groot Koerkamp, mireille@dekrachtvansalland.nl (06 22466131)
of
Giny
Hoogeslag
giny@dekrachtvansalland.nl
(06
13488937).
Zie
ook
www.dekrachtvansalland.nl
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Hulp gezocht voor straatversiering
Tijdens de bijeenkomst van het wijkplatform hebben Harrie Brands en ik ons aangemeld
om na te denken over een mooie straatversiering met Kerst en mogelijk andere
feestdagen. Zo rond Kerst, het Okkenbroek's Feest en misschien zelfs wel met de
Kunstfietsroute willen we de Oerdijk en het rondje IJssel de Schepperstraat, Hogeveld
een facelift geven.
We willen dit zo creatief, duurzaam en passend bij de 'natuurlijke uitstraling' van
Okkenbroek doen. We streven er naar om Okkenbroek voor de eerste keer met Kerst
2017 in passende sferen te brengen. Zo hebben we nog even de tijd om iets creatiefs en
passends te vinden. We zoeken nog 2/3 personen die met ons mee willen denken, zodat
we de taken evenwichtig kunnen verdelen. Wie vindt dit leuk en wil ons helpen? Meer
informatie: Anke Haverslag, tel. 0570 551436 (na 19.00 uur).

Archief Okkenbroek van Oudsher tentoongesteld
Okkenbroek van Oudsher (OvO) heeft van De Marken toestemming gekregen om in de
inmiddels leegstaande winkel in het Noaberhuus TIJDELIJK archiefmateriaal van OvO te
exposeren. Een lang gekoesterde wens gaat daarmee, al is het maar tijdelijk, in
vervulling. Spin off is dat de leegstand daarmee een warmer aanblik krijgt. De expositie
is geopend overeenkomstig de openingstijden van Kapsalon Annemarie. Zij zal de deur,
op uw verzoek, openen.
De toegang is gratis. Een donatie voor mijn actie voor BlueRibbon wordt zeer
gewaardeerd!

Over "Ons Centrum" - het bestuur
Heel aardige mensen heb ik ze genoemd in een vorig artikel op deze website: de
bestuursleden van “Ons Centrum”. Maar – gewetensvraagje – had u, als u het gelezen
hebt, enig idee over welke mensen ik het had? Kent u, met andere woorden, de namen
van het vijftal?
Eind maart was de jaarvergadering. Een van de bestuursleden was aftredend en
herkiesbaar. Ze is zonder hoofdelijke stemming herkozen. Mooi moment om de leden van
het bestuur eens bij naam te noemen. Dat doen we verderop.
Eerst een stukje geschiedenis. Daarvoor neem ik u mee naar de vorige eeuw, naar 1978
om precies te zijn. In dat jaar is namelijk ons dorpshuis door (de kerkvoogdij van) de
toenmalige Hervormde Gemeente te Okkenbroek overgedragen aan de daartoe in het
leven geroepen Stichting Dorpshuis Ons Centrum. Bij een stichting hoort uiteraard een
bestuur. De voorbereidende commissie kwam met het, in mijn ogen, geniale idee om dat
bestuur samen te stellen uit vertegenwoordigers van gebruikers van Ons Centrum.
Geniaal omdat je op z’n minst een zekere mate van betrokkenheid bij het gebouw mag
verwachten van deze mensen.
De statuten (nog steeds ongewijzigd!) zeggen er het volgende over. Twee leden zullen
worden aangewezen door de Hervormde Gemeente, één lid wordt aangewezen door de
Prot. Chr. Schoolvereniging; Okkenbroeks Belang wijst twee leden aan (waarvan één
R.K.). Daarnaast zullen bestuursleden komen uit de Herv. Vrouwenvereniging,
Plattelandsvrouwen, Jeugdvereniging, Vlug en Lenig, Jeugdwerk, V.O.P. en
Feestcommissie. Ik geef deze opsomming bewust. Zelfs een vluchtige blik erop leert ons
dat het huidige bestuur niet meer samengesteld KAN zijn op de wijze die de commissie
toentertijd voor ogen stond. Sommige verenigingen bestaan niet meer; de school is
interconfessioneel geworden en de Hervormde Gemeente van toen is veranderd in de
Protestantse Gemeente te Bathmen – Okkenbroek.
Door de jaren heen hebben zich onvermijdelijk en dus vanzelfsprekend wijzigingen in het
bestuur voorgedaan. Die wijzigingen hebben ertoe geleid dat het oorspronkelijke elftal is
gekrompen tot vijf. Deze vijf zijn, in alfabetische volgorde:
Stefan Aukema – algemeen bestuurslid (lid van de Bosbaan);
Rob de Just – algemeen bestuurslid (Biljartclub);
Ewout Kleiboer – penningmeester (Plaatselijk Belang);
Henk Stoevenbeld – voorzitter (Vlug & Lenig);
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Thecla Teeselink-Poll – secretaris (V.O.P.).
Strikt genomen kampt het stichtingsbestuur dus al een tijd met een behoorlijk aantal
vacatures. Waarom is dat zo? In feite staat het verenigingen vrij om geschikte
kandidaten voor te dragen. Maar welke vereniging tovert er zo maar één uit de hoge
hoed? Vanuit de stichting bekeken: het huidige bestuur voelt zich redelijk comfortabel bij
de situatie zoals die nu is. Een klein, slagvaardig team, waarvan de leden precies weten
wat ze aan elkaar hebben.
Voor de volledigheid: de schrijver van dit artikel maakt geen deel uit van het bestuur. Als
een soort hulp in de huishouding probeert hij – in hoofdzaak – het werk van de secretaris
te verlichten. In de praktijk houdt dit in het opstellen van agenda’s voor de reguliere,
maandelijkse vergaderingen en het notuleren daarvan. De statuten voorzien in deze
mogelijkheid.
U bent weer helemaal bijgepraat! Tenzij ik iets vergeten ben te vermelden. Daar wilt u
me dan wel op attenderen…
Henk Kerkdijk, notulist en redactielid

Veilig Verkeer Okkenbroek
Beste Okkenbroekers.
Enige tijd geleden is er in en om ons dorp de actie Optrommelen geweest. Ieder kon toen
ideeën opschrijven om ons dorp mooier, veiliger en/of oorspronkelijker te houden. Er zijn
dank zij uw aller medewerking veel goede en bruikbare ideeën binnengekomen. Met één
van de door u aangedragen ideeën zijn wij als werkgroep Veilig Verkeer Okkenbroek aan
de slag gegaan om Okkenbroek veiliger en verkeersvriendelijker te maken.
Er is door veel mensen opgemerkt, dat er vooral in de bebouwde kom van Okkenbroek
(het 30 km. gebied) veel te hard wordt gereden. Daar willen we als eerste aandachtspunt
direct mee aan het werk, want de veiligheid van alle Okkenbroekers, jong en oud, gaat
ons ter harte. Om te beginnen bij de Oerdijk en Visserhof willen we bij elk huis in het 30
km. gebied 6 stickers met opschrift “30 km.” afleveren. We willen u vragen om op de drie
afvalcontainers bij uw huis aan de twee zijkanten goed zichtbaar een sticker 30 km. te
plakken, zodat ze uit beide rijrichtingen goed te zien zijn (dus op de grijze, de groene en
de (oranje) plastics container elk 2 stickers). Om deze stickers goed te kunnen
plakken moet de container goed schoon en droog zijn. Mocht u hulp nodig
hebben om de stickers te plakken, dan kunt u contact opnemen met één van de
leden van de werkgroep. In een later stadium komen de andere straten in het 30 km.
gebied aan de beurt. Ook hebben we het plan om leuke acties op touw te zetten om de
veiligheid in en om Okkenbroek verder te verhogen en te kunnen blijven borgen. Dit alles
willen we realiseren met medewerking van Veilig Verkeer Nederland, Plaatselijk Belang
Okkenbroek en Omstreken en Wij Deventer.
De werkgroep bestaat uit:
Bernard Wormgoor (namens Veilig Verkeer Nederland, Regio Oost).
Hanja van Essen (tel. 0570 – 551446).
Dick Bolink.
Hans Groeneveld (contactpersoon, tel. 0570 – 550481).
Wij hopen er samen met u en jullie een mooi en goed project van te maken.

Ook jouw artikel of evenement in deze nieuwsbrief?
Maak dan een account aan op okkenbroek.net, daarna kun je een nieuwsartikel en/of een
evenment aanmaken.
In de tweede week van januari 2018 komt de volgende nieuwsbrief uit. De
uiterste plaatsingsdatum op de website is dinsdag 9 januari 2018.
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