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Van de voorzitter
DORPSGENOTEN,
De beste wensen en een heel goed 2015 gewenst maar vooral heel veel gezondheid…….
Terugkijkend op het afgelopen jaar is er veel veranderd in en om het OC, ik noem een aantal
zaken:
Verbouwing OC met een nieuwe entree annex tochtsluis, garderobe, mindervaliden toilet,
berging. LED verlichting waar mogelijk en de zonnepanelen zijn geplaatst, en wel door
plaatselijke ondernemers dan wel met een reclame bord in de Sporthal, uit de directe
omgeving van Okkenbroek. Een afsluitende paal dat er niet geparkeerd kan worden aan de
L-zijkant van het OC, die bij calamiteiten door diverse hulpdiensten verwijderd kan worden
om zodoende naast en achter het OC te kunnen komen.
Bovenstaande en nog veel andere zaken zijn onmogelijk als we in ons DORP niet zoveel
mensen hebben die de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, waarvoor onze grote
dank, zonder hen was veel niet mogelijk geweest, dus nogmaals, ONZE WELGEMEENDE
DANK voor het verzetten van zoveel werk. Als we in ons dorp met alle faciliteiten die we
hebben, wat een groot goed is, waar we niet elke dag bij stil staan, dat we wel gebruik blijven
maken van de vele voorzieningen zoals de buurtsuper, kapsalon, bibliotheek, pedicure,
huiskamer. Zie de brief bij de KOERIER, suggesties zijn uiteraard welkom.
Wel is het goed om te melden dat de viskraam niet terugkomt in ons dorp, omdat volgens
Mw Wilma Zwaan de omzet te laag was en ze een plek in Zwolle kon krijgen. Wel blijft ze in
Nieuw-Heeten en in Lettele.
Tot slot melden dat de jaarvergadering van het OC plaatsvindt op 31 maart as!!!
Maak er een mooie tijd van, met vriendelijke groet, Henk Stoevenbeld.

Snertactie Okkenbroek & Lettele:
Zaterdag 10 januari is er in Lettele, Okkenbroek en de buitengebieden weer
de jaarlijkse SNERT-actie van de handbalvereniging Lettele. Leden van de
vereniging komen vanaf 10.00 uur ’s ochtends langs de deur in en om
Lettele/Okkenbroek.
De erwtensoep is kant en klaar per liter ingevroren in een handige platte verpakking.
Wederom is de snert natuurlijk goed gevuld! U betaalt voor 1 liter snert 3,50 euro.

de Kapsalon
ik mag nu met mijn beetjes omhoog afwachten, uitrusten en me voorbereiden op de komst
van de kleine! Ik ga nu dus met "zwangerschapsverlof"
MAAR....U bent vanaf nu in goede handen bij Lonneke!
Vanaf 6 ...januari zal de telefoon overgeschakeld zijn naar haar.( 0570-550036) En zal de
kapsalon gewijzigde openingstijden hebben.
Afhankelijk van de hoeveelheid afspraken plant ze 1, 2 (misschien wel 3) dagen in!
Let op! ...er kan dan niet gepind worden
Ik wil jullie bedanken voor alle lieve woorden, cadeautjes, berichtjes enz. En niet te
vergeten...."de Poule" wat een leuke reacties....afwachten wie er als winnaar uitkomt
We maken er weer een mooi J(h)aar van!
Groetjes Lonneke en Annemarie
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Uitnodiging bewonersavond 13 januari Okkenbroek
Geachte heer, mevrouw,
Op dinsdagavond 13 januari 2015 vindt de bespreking van de concept-dorpsvisie
Okkenbroek plaats in Ons Centrum, aanvang 19.30 uur.
De avond is bedoeld voor alle Okkenbroekers. Wethouder Frits Rorink is als
portefeuillehouder plattelandsbeleid tijdens deze avond uw gesprekspartner.
In de concept-dorpsvisie komt de gemeentelijke visie op de toekomst van Okkenbroek in
brede zin aan de orde. In het voorjaar hebt u voorafgaand aan het opstellen van de conceptdorpsvisie gesproken met mijn collega Pieter van Bentum. Bij die gelegenheid hebt u uw
opvattingen over de toekomst van Okkenbroek gegeven. Op dit moment worden in de
concept-Dorpsvisie de laatste puntjes op de i gezet.
U kunt zich nog vóór maandag 12 januari voor deelname opgeven (bij voorkeur per mail) bij
Monique Brunnekreef, m.brunnekreef@deventer.nl, telefoon: 0570-693602.
Hebt u op voorhand vragen, dan kunt u contact opnemen met Pieter van Bentum;
p.van.bentum@deventer.nl, telefoon: 0570-693056.
Wij ontmoeten u graag op dinsdag 13 januari !
Met vriendelijke groet,
Monique Brunnekreef Team Ondersteuning
Projectassistent team MOM, programma’s Jeugd & Onderwijs en Milieu
PROGRAMMA BESPREKING CONCEPT-DORPSVISIE OKKENBROEK
Tijdstip

Onderwerp

door

19.30 uur

Welkom

Pieter van Bentum

19.30 tot 19.40 uur

Inleiding

Wethouder Frits Rorink

19.40 tot 20.00 uur

Toekomst Overijssels platteland en
Okkenbroek

Jeroen Geerdink (Stimuland Overijssel)
Pieter van Bentum

PAUZE
20.10 tot 20.50 uur

Groepsgewijze bespreking van de
thema’s

aanwezigen

20.50 tot 21.25 uur

Opbrengst

21.25 tot 21.30 uur

Vervolg

Wethouder Frits Rorink

21.30 uur

Sluiting

Pieter van Bentum

Seniorensoos en Omstreken Okkenbroek.
Allereerst wensen wij als bestuur U allen vooral een Voorspoedig en Gezond 2015 toe.2014
was een jaar waarop we mooi en minder mooi op terug kijken. Doordat er ons weer mensen
zijn ontvallen van de seniorensoos is minder mooi, en mooi dat er een flink aantal nieuwe
leden te verwelkomen waren. Hartelijk dank daarvoor. Een jaar waarin we het 45 jarig
bestaan herdachten met een bijzondere gast, waar veel positieve reacties op waren.
In 2015 tot aan de zomer zijn de middagen ook weer "je van het".
Voor het seizoen 2015-2016 hebben we alweer de eerste vergadering achter de rug.
Nieuwe leden zijn nog altijd welkom, het kan ons niet genoeg zijn.
Wij hopen U allen weer te mogen begroeten op woensdagmiddag 21 jan. 2015 14.00 uur in
Ons Centrum.
De volgende data's zijn:
18 febr.2015, 18 mrt.2015 en 15 apr.2015.
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Het bestuur bestaat uit:
mevr. J. Hoornenborg voorzitster
mevr. R. Alferink secretaris
dhr. A. Kloosterboer lid.

dhr. J. Nijland penningmeester
mevr. J. Kleiboer lid

Café en terras à la Monique
Wij wensen iedereen een heel gezond en gezellig 2015 toe.
Hier weer een kleine greep van de activiteiten van Cafe en terras à la Monique
16 januari
13 februari
21 februari
13 maart
14 maart

Rummicub 19.30
Rummicub 19.30
de band LEUCK
Mens erger je niet
een avond vol bandjes
OPERTATION DAYBREAK
KNOWTIME
D.T.O
20 maart
rummycub 19.30
5 april
Paasbrunch na de kerkdienst
10 april
kinderdisco 19.00 tot 20.30 voor de leeftijd van 6 tot 11 jaar
20.30 tot 22.30 voor de leeftijd van 11 tot 16 jaar
voor verdere informatie kijk op okkenbroek.net of cafe-okkenbroek.nl

DAMESSOOS OKKENBROEK
Iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar.
Hierbij het programma voor de Damessoos voor komend jaar! We hebben ons
best gedaan om een mooi programma neer te zetten, en naar ons idee is dat gelukt!! Dus:
zet de data alvast in jullie agenda (meer info over de avond volgt t.z.t.)!!
- 16 januari 2015
- 13 maart 2015
- 8 mei 2015
- 4 september 2015
- 30 oktober 2015
- 18 december 2015

Taste the Rainbow
Geluk’s of ongeluksdag?
Nix <18
Een potje vol??
Is nie wies?!?
Sinterkerstklaas

Vrijdag 16 januari is de eerste damessoos van het nieuwe jaar: “Taste the rainbow”.
We krijgen die avond bezoek van Linda Ruiter van Beauty by Linda uit Heeten en Astrid
Morsink van I' A.M. Kleur&Stijl uit Schalkhaar.
Zij geven ons advies in wat kleuren met jou doen en ook welke stijl het beste bij je past.
Kortom een compleet advies om jou te laten stralen! Wat willen we nog meer voor een
spetterend begin van het jaar??
Dus komt allen!
Nog nooit bij de damessoos geweest maar wel nieuwsgierig of t wat voor je is? Kom gerust
een kijkje nemen tijdens de avonden of neem voor meer informatie contact op met een van
de bestuursleden. We proberen avonden te organiseren met voor elk wat wils, sommige
avonden zijn bij Ons Centrum, andere op locatie. De informatie over de damessoos kun je
ook vinden op Okkenbroek.net.
Groeten van het bestuur,
Hanja, Cisca, Gonnie en Jolanda
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PB Okkenbroek en omgeving wenst u een voorspoedig 2015.
Beste inwoners van Okkenbroek en omgeving,
Een nieuw jaar is weer begonnen, de tijd vliegt!
Allereerst willen we iedereen een voorspoedig en gezond 2015 toewensen. We hopen dat
we er samen weer een goed jaar van kunnen maken. Misschien wel met de nadruk op
‘samen’, want met een terugtredende overheid en een economie die maar niet wil
aantrekken, is de lokale gemeenschap van cruciaal belang.
Of liever blijft van belang. Want in Okkenbroek zijn we gewend dat veel vrijwilligers zich
belangeloos inzetten voor de gemeenschap. De gemeenschap leeft! Maar dat is niet meer
vanzelfsprekend in snel veranderende tijden.
Ja, de tijd gaat snel, ze vliegt voorbij. Maar de veranderingen gaan zo mogelijk nog sneller.
Oude tijden komen niet meer terug. Het is zelfs zaak om ons voor te bereiden op nieuwe
tijden. In dit opzicht willen we dan ook een pleidooi houden voor de aanleg van een
glasvezelnetwerk in het buitengebied, en de dorpskern.
Want de behoefte aan snel internet neemt toe: het dataverkeer verdubbelt elk jaar. Wie nu
nog vindt dat het allemaal naar behoren werkt, kan volgend jaar geconfronteerd worden met
te trage of haperende verbindingen.
Ook voor (het voortbestaan van) de gemeenschap als geheel, en daarmee voor de
leefbaarheid van het platteland, is snel internet van cruciaal belang. Het bestuur van PB
Okkenbroek en omgeving onderschrijft dit belang. Als PB hebben we het initiatief van
SallandGlas daarom zelfs mede opgericht.
Dankzij een flinke subsidie van de provincie is de realisering van snel internet financieel
haalbaar. Maar alleen als er voldoende deelname is. Die subsidie is eenmalig, dus het is nu
of nooit! En voor de kosten hoeft u het ook niet te laten, want ook mét toeslag voor het
buitengebied (niet voor de kern) zult u doorgaans niet (veel) meer betalen voor telefoon, TV
en internet samen dan wat u nu doet. Daarbij is het een goede investering voor de toekomst,
een investering waar we als bewoners zelf de vruchten van gaan plukken.
Elders in dit nieuwsblad vindt u nog een artikel van SallandGlas. De inloop- en informatie/inschrijfdagen waar ook providers aanwezig zijn om u e.a. te laten zien / informeren (bv wat
komt er in de meterkast, informatie over abonnementen / mogelijkheden, hoe wordt
glasvezel aangelegd etc).

Voor meer details zie de website (www.sallandglas.nl) onder ‘agenda’. Laat u informeren,
ook al is uw interesse nog niet gewekt !
We hopen en vertrouwen op deelname !
Naast bovenstaande zijn we in het afgelopen jaar bezig geweest met verschillende zaken.
Op de website www.okkenbroek.net hebben wij na de vergaderingen een korte samenvatting
geplaatst.
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Wij willen u op de volgende data wijzen: Op dinsdag 13 januari wordt om 19.30 uur de
Concept Dorpsvisie Okkenbroek besproken. Alle Okkenbroekers zijn hierbij welkom. Op 10
februari wordt om 19.30 uur in Ons Centrum uitleg gegeven over de Collectieve
vrijwilligersverzekering Deventer. (Zie voor meer informatie de website)
De jaarvergadering zal gehouden gaan worden op dinsdag 17 maart 2015, alle leden zullen
hier ter zijner tijd een uitnodiging voor ontvangen.
Bent u nog geen lid, dan willen we u graag verwelkomen, lid worden kan tijdens de
jaarvergadering of door een mail te sturen naar pbokkenbroek@gmail.com
Hartelijke groet,
Het bestuur van Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving.

Zonnebloem activiteiten
De vrijwilligers van de Zonnebloem wenst u allen een gelukkig 2015 toe.
Wij willen iedereen nog hartelijk bedanken voor het kopen van de Zonnebloemloten.
Er zijn 3 kleine prijzen gevallen op lotnummers, met de eind cijfers 7937 7987 7690.
Agenda
31 januari:
5 maart:
23 maart:
30 maart:
4 mei:

Nieuwjaarsbijeenkomst in Deventer. Kosten € 7.50, reiskosten € 3.00.
Opgeven voor 14 januari.
Bathmen te paard,Reiskosten € 3.00. Vertrek 13.15 uur.
Opgeven voor 23 februari.
Touwslagerij te Gorssel, vertrek maandagochtend om 8.45 uur.
Reiskosten € 3.00 koffie € 2.00. Opgeven voor 16 maart.
De jaarlijkse boottocht, de kosten zijn € 27.50 en de
Reiskosten € 3.00. Opgeven voor 16 maart.
Tuinland Wilp maandag morgen, vertrek 9 uur, opgeven voor 27 april.

Van 13 t/m 23 maart, Kunt u weer stemmen op Hart van Salland, actie van de Rabo bank.
Een ieder die een rekening bij de rabo bank heeft, kan gratis lid worden. Meld u wel aan voor
1 februari. Door uw stem ontvangen wij een bijdrage van de Rabobank.
(www.salland.rabobank.nl).
Deventer schouwbrug: vanaf half oktober t/m eind mei is er elke vrijdagmiddag van 12.15 u.
t/m ca. 13.15 u. een gratis voorstelling in de lunchpauze. Dit kan zijn een concert cabaret,
toneel theater of dans. Dit wordt verzorgd door de studenten van het conservatorium of kunst
academie. Als u een keer mee wilt op een vrijdag, meldt u zich dan aan bij Jeanette van de
Sar.(voorzitter van de Zonnebloem) 0570 546359.
Opgeven kan bij: Gerrit Haverslag
Agnes Spikker 0570-551583.

0572-321331 Gerda Oosterhuis 0570-551425

Happietaria
Op zaterdag 31-01- 2015 17:30 uur is het jaarlijkse Happietaria restaurant weer
geopend.
Happietaria is een restaurant wat voor 1 avond in het jaar geopend is. Alles wordt
georganiseerd en gedaan door voornamelijk de Provider groep.
Provider is een jongerengroep (12 tot 16jaar) vanuit de kerk in Okkenbroek en Bathmen. Zij
verzorgen deze avond voor U een maaltijd. Deze best bestaat uit een Voor- Hoofd- en
Nagerecht. Daarnaast is het natuurlijk gezellig om met andere mensen een maaltijd te
nuttigen.
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Dit jaar is het restaurant in Braakhekke in Bathmen.
Naast een maaltijd is er ook muziek en entertainment. De opbrengst van het Happietaria
restaurant is voor de daklozen in Amsterdam. Daarnaast gaat de Providergroep
tegenwoordig ook naar het meester Geertshuis in Deventer.
Kortom hou een plek vrij in U agenda op 31-01-2015 vanaf 17:30 uur
Volwassenen €10.- Kinderen t/m 16 jaar €7,50
Om te weten hoeveel mensen er komen en wat we moeten koken vragen we u/jullie om je
vooraf op te geven, en aan te geven wat je wilt eten.
Er kan gekozen worden uit de volgende gerechten:
Vooraf:
Groentesoep, Courgettesoep, Paprika-tomatensoep
Hoofdgerecht:
Hutspot, Andijvie stampot, Hete Bliksem, Snijbonen stampot, Macaroni
Toetje:
Verassing
Opgeven kan tot en met zondag 25 januari.
Liefst per mail: happietariabathbroek@hotmail.com
Thea Meijerink 0572-382898

Bazaar.
In de eerste plaats willen we namens de Bazaargroep iedereen een mooi en gezond 2015
wensen.
Het is al weer even geleden maar woensdag 5 november was onze jaarlijkse Bazaar.
Met de hulp van wel 21 sponsoren en al de mensen die salade, taart, cake en koek hebben
gebakken waren er weer prachtige prijzen te winnen.
Zowel ‘s middags als ‘s avonds was er een goede opkomst.
Door de inzet van al die mensen die ons hebben geholpen in welke vorm dan ook hebben
we weer een prachtig resultaat geboekt met een netto opbrengst van € 1800.00.
Dat hebben we op de volgende manier verdeeld:
School € 400.00
Kerk € 800.00
Guppy's € 100.00
Revue € 500.00.
nogmaals al die mensen die hebben geholpen, HARTELIJK DANK.
Namens de Bazaargroep.
Annie Welgraven.

INFORMATIE COLLECTIEVE VRIJWILLIGERSVERZEKERING DEVENTER
In 2009 heeft de gemeente Deventer een collectieve verzekering afgesloten voor iedereen
die in de gemeente Deventer vrijwilligerswerk doet. Nu, vijf jaar later is het een goed moment
hier bij stil te staan. Wat houdt deze verzekering nou precies in en wat is er in de afgelopen
jaren veranderd? Op dinsdag 10 februari krijgt u antwoord op uw vragen omtrent het
verzekeren van vrijwilligers.
Ruim 30.000 inwoners van Deventer zetten zich vrijwillig in voor een vereniging, stichting,
buurt of een naaste. De gemeente vindt dat het ontbreken van een verzekering geen
belemmering mag zijn om je vrijwillig in te [blijven] zetten. Daarom heeft de gemeente een
collectieve verzekering afgesloten voor de vrijwilliger in Deventer. In het verzekeringspakket
zijn onder meer de bestuurs-aansprakelijkheid, een rechtsbijstandverzekering en ongevallen
inzittendenverzekering voor voertuigen die eigendom zijn van een vrijwilliger, gedekt.
Ondanks de informatie op de website van de Vrijwilligerscentrale, merken wij dat er nog veel
vragen zijn. Op dinsdag 10 februari organiseren we een informatieavond voor alle
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geïnteresseerden. Tijdens deze avond zal aandacht zijn voor: - Voor wie is de verzekering
eigenlijk? - Hoe wordt het begrip 'vrijwilliger' gedefinieerd door de verzekering? - Uitleg over
landelijke regeling onkostenvergoeding - Wat en wie is er verzekerd met de collectieve
verzekering - Wat moet je doen bij schade? Daarnaast is er volop mogelijkheid voor het
stellen van vragen. De avond wordt verzorgd door mevrouw Jennyfer Ponsen-Bes van
verzekeringsmaatschappij Meeus.
Datum: Dinsdag 10 februari 2015
Tijd: Inloop 19.15 uur; aanvangstijd 19.30 uur; eindtijd 21.30 uur
Locatie: Volgt na opgave Kosten: 5,00 euro per organisatie
U kunt zich tot dinsdag 3 februari inschrijven via een e-mail aan Jorrit Erps
jorriterps@vcdeventer.nl of telefonisch via 0570-615805. Vermeld daarbij de naam van uw
organisatie. De kosten voor deelname bedragen 5,00 euro per organisatie. Het heeft de
voorkeur dat deelnamekosten voor 3 februari worden voldaan op NL55 ABNA 0596222971
t.n.v. Vrijwilligerscentrale Deventer. Graag duidelijk de naam van uw organisatie en het
onderwerp 'Bijeenkomst verzekering' vermelden. Vooraf opgeven is verplicht. We ontmoeten
u graag op 10 februari.
Jorrit Erps Verenigingsadviseur

Koersbalgroep Okkenbroek.
Wekelijks op de donderdagmorgen is deze groep actief in de huiskamer van het
Noaberhuus. Met veel enthousiasme, strijdlustigheid en natuurlijk het allerbelangrijkste: “ met
veel plezier” wordt dit evenement door 10 personen beoefend. Het spelen op een nieuwe
mat is fantastisch. De oude mat doet dienst op de basisschool. We kunnen met recht
zeggen, dat koersballen niet aan leeftijd gebonden is.
De nieuwe mat is inmiddels al weer ruim een halfjaar in gebruik, is door de gelden van WIJDEVENTER bekostigd. Dit is éénmalig. Er moeten gelden geserveerd worden voor de
toekomst. De koersbalgroep heeft de mogelijkheid aangegrepen om mee te participeren
m.b.t. de kerstmarkt 2014. En met succes!!!! Een dank- je- wel aan een ieder die de
kerstmarkt heeft bezocht.
Tot slot: wie graag eens een kijkje wil nemen op de donderdagmorgen is van harte welkom
vanaf 10.00 uur.

Okkenbroek krijgt oorlogsmonument
Jaarlijks realiseren we ons rond 4 en 5 mei dat er weer minder mensen zijn die de Tweede
Wereldoorlog zelf hebben meegemaakt. Daaruit blijkt dat wij Nederlanders, gelukkig, al lange
tijd in vrede en vrijheid leven. In 2015 is het 70 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd.
Voor Plaatselijk Belang Okkenbroek en Omgeving, de Protestantse Gemeente Okkenbroek
en Okkenbroek van Oudsher reden hieraan extra aandacht te schenken. Een werkgroep
bestaande uit Agnes Westerhoek en Jacquelien Brinkman (Plaatselijk Belang), Jan
Bouwhuis (Kerk) en Henk Sepers (Okkenbroek van Oudsher) is op dit ogenblik bezig met de
voorbereidingen voor de plaatsing van een oorlogsmonument op het kerkhof van
Okkenbroek. Het gedenkteken krijgt een eigentijds karakter bestaande uit een houten frame
met een transparante plaat waar een eenvoudige en toch alles omvattende tekst op komt te
staan. Door de plaat heen zijn de contouren van het dorp Okkenbroek te zien. Het initiatief
wordt financieel ondersteund door een bijdrage van WijDeventer. Op 9 april, de dag dat
Okkenbroek in 1945 werd bevrijd, wordt dit gedenkteken onthuld. Verder zijn er plannen voor
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een aansprekende expositie in de kerk over de oorlogstijd en het bevrijdingsfeest in
Okkenbroek. Heeft u onderwerpen, foto’s of verhalen die u in deze tentoonstelling wilt laten
zien dan horen wij dat graag. Over de exacte invulling van de onthulling van het monument
en de tentoonstelling wordt u onder andere via okkenbroek.net nader op de hoogte
gehouden.
Het is belangrijk dat wij blijven herdenken dat mensen voor onze vrijheden vechten. Juist op
4 mei als we onze dierbaren die ons ontvielen herdenken tijdens de nationale
Dodenherdenking en we de dag daarna Bevrijdingsdag mogen vieren. We denken dan aan
allen die voor onze vrijheden hebben gevochten en hen die dat vandaag de dag nog steeds
doen. Aan hen die direct en indirect, de strijd voor ons zijn aangegaan. Zij hebben ons de
kans gegeven om vrijuit te kunnen spreken, te lachen, te bidden, te reizen en te
consumeren.
Contactpersoon:
Henk Sepers Dijkmanstraat 7 7435 PW Okkenbroek 0570550480

Sportvereniging V en L,
Allereerst wensen wij u als V en L bestuur een gezond en sportief 2015 toe.
Als bestuur kunnen we terugkijken op een gezellig en sportief 2014. De Jan Bakkerochtend
en de skelterrace met Okkenbroeksfeest waren een van de activiteiten van 2014.
Gymlerares Erna Muil heeft helaas aangegeven dat ze in Okkenbroek stopt met lesgeven.
Ze heeft in december haar laatste les gegeven. Als dank heeft ze van het bestuur na de
laatste les een mooie bos bloemen ontvangen. We hebben gelukkig wel op tijd een
vervangster kunnen regelen, namelijk Daisy Postma.
Zij kon helaas niet op de maandag, vandaar dat we de gymnastiekles verplaatst hebben naar
de dinsdagmiddag. Daisy zal ook Peutergym voor haar rekening nemen.
Bij diverse sporten hebben ook wij helaas te maken met afnemende ledenaantallen. Vooral
bij spinning, badminton en peutergym kunnen we dringend nieuwe leden gebruiken.
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
Dinsdagmiddag
Dinsdagavond
Woensdagavond
Donderdagavond
Vrijdagmorgen

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

De Jaarvergadering vindt plaats op dinsdag 10 februari om 20.00 in Ons Centrum, noteer dit
alvast in uw agenda.
Nog een aandachtspuntje voor alle leden. Wil iedereen eraan denken om niet met vieze
sportschoenen waarmee je van buiten komt de sportzaal te betreden. Dit om een vieze vloer
te voorkomen en bovendien zijn er 2 kleedlokalen waar je je sportkleding kunt aandoen.
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
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Kjels én Vrouwn van Lettele en Okkenbroek!
Het is al meer dan 35 jaar geleden, dat aan de tap bij Café Spikker de fanfare van Lettele is
ontstaan. Een paar dappere Kjels en kloeke Vrouwn namen de uitdaging aan en begonnen,
met wat nu de fanfare Beatrix Lettele-Okkenbroek is. Het orkest kent pieken en dalen en op
dit moment zitten we in een dal. Want de aanwas van leden is nihil en de gemiddelde leeftijd
van die leden begint een aardig risico te vormen voor het voortbestaan van het orkest.
Terwijl er toch van allerlei acties zijn geweest, en nog steeds zijn, die het orkest in de
belangstelling brengen. Bijvoorbeeld het laatste concert in Lettele, waar gewoon meer dan
100 mensen in de sporthal in Lettele zitten te luisteren naar moderne muziekstukken, maar
soms ook echte fanfarestukken en af en toe nog een mars. En ja, op straat lopen kunnen we
nog dankzij het feit dat het dweilorkest ons dan meehelpt.
Wat mij echter verbaasde dat een andere club in Lettele in no time bijna 100 leden had! De
Kjels van Lettele. Kijk en die hebben wij nu net nodig. Want ook onze inkomsten gaan
binnenkort dalen, omdat we gewoon het met onze huidige bezetting heel langzaam, niet
alleen muzikaal heel stil gaat worden in Lettele, maar ook de verhuur van de muziekkoepel
problematisch begint te worden. De leeftijd van de muzikanten begint ons daarin parten te
spelen.
Eigenlijk daag ik al die 100 Kjels van Lettele nu uit om ons af en toe te komen helpen met de
op- en afbouw van de muziekkoepel, zodat onze inkomsten op peil kunnen blijven.
Maar ik daag ook alle Kjels én Vrouwn van Lettele en Okkenbroek uit, om eens op
maandagavond gewoon te komen kijken op onze repetitie. Kom gewoon gezellig in het
orkest zitten. En ervaar hoe het is om niet de rug, maar het gezicht van onze dirigent te zien
als we een stuk spelen van bijvoorbeeld Michael Jackson. Geef je massaal op

- - - - - - - - - - - -Inleveren bij een van de leden van de fanfare- - - - - - - - - - - - - Ik (naam) ………………………..………., ga de uitdaging aan en wil best de muziek
vereniging ……… keer per jaar helpen met het op- en afbouwen van de muziek koepel.
Ik (naam) ………………………..………., ga de uitdaging aan en wil best het gezicht van de
dirigent van het orkest eens zien.
Uiteraard mag je ook mailen via onze hypermoderne e-mail-infrastructuur naar
info@fanfare-beatrix.nl en kijk eens op de website www.fanfare-beatrix.nl of ga even op de
koffie bij een van de leden van de fanfare. Er zijn zelfs leden van Beatrix die ook lid zijn van
Kjels van Lettele. 100 muzikanten eind 2015 zou mooi zijn. Maar met 10 extra zijn we ook al
tevreden.
Gerard Verwoolde.

(Gewoon bellen mag ook 0570 633594 of 06-20545326)

Jeugdclub Makkelijk Zat,
De jeugdclub uit Okkenbroek e.o. voor 12-16 jarigen.
Op zondagmiddag 1 februari gaan we het jaar 2015 openen.
We gaan dan naar de Scheg om te zwemmen. Vertrek om 13 uur bij ons Centrum.
Het verder programma ziet er als volgt uit: zaterdagavond 14 maart gaan we naar
Schalkhaar. Wat we gaan doen??? Je mag het niet missen.
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Vrijdagavond 10 april een techniekavond voor de jongens bij Rudi Welgraven( 19.00 uur).
Zaterdagavond 11 april in ons Centrum meidenavond.(19.00 uur)
Op zondag 31 mei gaan we gezamenlijk afsluiten. De huidige groep 8 is hierbij ook van harte
welkom. Jullie krijgen daar nog bericht over.
Wij willen nog het volgende onder de aandacht brengen. Graag willen wij de jeugdclub in het
dorp behouden. Maar zonder of met te weinig leiding is dit niet haalbaar.
Wie heeft er zin om de leiding te komen versterken?
Lijkt het u wat? Informatie is te verkrijgen bij Karin ten Have( 551768) of Anke
Haverslag.(551436)
Met vriendelijke groeten,
Karin en Anke

Mens-erger-je-niet
Wie ergert zich het meest op 13 maart 2015?
In “Ons Centrum” wordt op deze vrijdag voor de 28ste keer het Okkenbroeks kampioenschap
Mens-erger-je-niet gehouden. We beginnen dit kampioenschap om 19.30 uur, tegen een
vergoeding van € 2,50 per persoon.
Opgave: Herman Bouwhuis, 0572-321993; Jannie Groeneveld, 0570-550481;
Willy Bieleman, 0572-321757

Nieuws van ICB WereldWijzer. Januari 2015
In het nieuwe jaar zijn we op school gestart met een toost op het nieuwe
jaar. En met de wens dat al onze wensen dit jaar uitkomen. Samen met de
kinderen en de ouders hebben we het glas geheven nadat het startsein met de bel was
gegeven.
Voor het nieuwe jaar hebben we best veel wensen voor onze school. Zoals u waarschijnlijk
weet, zijn we dit jaar gestart met een nieuwe naam en een nieuwe logo. Het is even wennen,
maar dat is niet vreemd. Af en toe vergissen we ons nog wel eens bij het opnemen van de
telefoon. Of we hebben het over de Spetters, de nieuwsbrief. Inmiddels heeft die ook een
andere naam gekregen; Weer Wat Wijzer. De mensen die hier dagelijks mee te maken
hebben, wennen er sneller aan. Maar wij realiseren ons ook dat het voor anderen soms wat
meer tijd kost. Al deze veranderingen hebben natuurlijk te maken met de fusering.
Vervolgens zijn we in Okkenbroek op school ook overgegaan op een andere organisatievorm
van het onderwijs. We hebben het dan over Slim Fit. Op SlimFit-scholen wordt gewerkt
vanuit een ander organisatieprincipe. Reguliere klassen worden vervangen door ‘units’, of
zoals wij het noemen; stamgroepen. De leerlingen krijgen passend onderwijs aangeboden
omdat er meer mensen met verschillende talenten worden ingezet. Dit zijn zowel mensen
van binnen (leerkrachten, onderwijsassistenten en specialisten) als van buiten (in de
toekomst; stagiaires, studenten, senioren, vrijwilligers van verenigingen en freelancers). Dit
betekent dat er met meer mensen wordt gewerkt vanuit de ambitie: kwaliteit van het
onderwijs omhoog en minder werkdruk. Het veranderen van een organisatie kost tijd. Maar
het afgelopen half jaar is er al heel veel gebeurd. Groepen zijn anders samengesteld, er
werken meer mensen met een groep. Kinderen zitten niet meer in groep 3 of 5, maar in
stamgroep blauw of rood. Teamleden en kinderen hebben hard gewerkt. En we zijn trots op
wat we tot nu toe hebben gerealiseerd. Hierbij blijft het natuurlijk niet. Het komende half jaar
gaan we door met het ontwikkelen van onze SlimFit-school.
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Team ICB WereldWijzer Okkenbroek

Beste inwoners van Okkenbroek,
Tijdens een bijeenkomst van Wij Deventer in 2014 is het idee ontstaan om met meerdere
clubs te gaan samenwerken. Junior en senior ontmoeten elkaar tijdens een aantal gezellige
bijeenkomsten. Mede door een financiële bijdrage van Wij Deventer is het mogelijk om dit
alles te realiseren.
Op 21 oktober jl. is de eerste bijeenkomst geweest. Het thema was Oud Hollandse spelen.
Ruim 20 deelnemers junior en senior hebben samen een gezellige middag in ons Centrum
gehad , met als afsluiting een oud Hollands spel, de stoelendans.
19 November waren er ruim 50 bingospelers aanwezig, de jeugd van de Guppies en de
leden van de seniorensoos zaten gezellig door elkaar.
In 2015 staan er nog twee bijeenkomsten op het programma.
Een brunch op zondag 8 maart en een moeder/vrouwen verwenavond op zaterdag 9 mei.
De brunch is bedoeld voor leden van de seniorensoos, met hulp van de jeugd van De
Guppies en van Makkelijk Zat. Eigen bijdrage is € 5. Contactpersoon is Ingrid Smit.
Tijdstip van de brunch 11.00-13.00 uur in Ons Centrum. Maximum aantal deelnemers 30
personen vol=vol.
De moeder/vrouwen verwenavond op 9 mei is bedoeld voor de moeders van de jeugd van
de Guppies en Makkelijk Zat, en voor de vrouwelijke leden van de seniorensoos. Wat we
gaan doen blijft nog even een verrassing. Aanvang 19.00 uur in ons Centrum.
Contactpersoon Nathalie Kommerkamp. Informatie hierover volgt t.z.t.
Namens de Guppies en Makkelijk Zat,
Karin ten Have

Op zoek naar nieuwe bestuursleden
Een aantal jaren geleden is de Stichting vrienden van de kerk van Okkenbroek opgericht.
Doelstelling van deze stichting is het behoud van de historische gebouwen. Dus het
kerkgebouw de consistorie en de pastorie.
Om die gebouwen in stand te kunnen houden zijn er middelen nodig voor het onderhoud.
Het verkrijgen van die middelen doen we door het werven van vrienden maar we willen ook
graag activiteiten ontwikkelen om daarmee deze gebouwen onder de aandacht te brengen.
Dat doen we ook graag in samenwerking met andere organisaties in het dorp.
Zo hebben we afgelopen jaar b.v. tijdens de kunstfietsroute een expositie georganiseerd en
hebben geholpen de kerstmarkt door te laten gaan.
Het is heel lastig om bestuursleden te vinden. Daarom hier een oproep.
Wie wil er deel gaan uitmaken van het bestuur van deze stichting.
Denkt u dat dit een mooi uitdaging voor u is meldt u zich dan aan bij:
Margreet Vierhouten tel: 0570-542265 e-mail: mhvier@gmail.com
Janna Dolman tel: 0572-382033 e-mail: dolman@agroweb.nl
of Anny Soeteman tel: 0570.551659 e-mail: a.soetemanklijnvelderman@gmail.com

Okkenbrooks feest
Noteer hem vast in uw agenda! Het Okkenbrooks feest is dit jaar op 3-4-5 juli, dit is tevens
het eerste weekend van de schoolvakantie! Dus een beter begin van de vakantie kunnen we
ons niet wensen toch??
Okkenbroeker Koerier, Januari 2015
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We zijn natuurlijk al weer heeeeeeeeel lang aan het vergaderen en brainstormen voor de
invulling van t weekend….
We zullen een klein tipje van de sluier oplichten….de Power band en Kraakt Helder zijn in
ieder geval van de partij….dus dat beloofd al veel! Hou daarom onze website
www.okkenbroeksfeest.nl en okkenbroek.net goed in de gaten!
Dit jaar ook een kleine verandering in de Feestcommissie. Jolanda Hoornenborg draagt dit
jaar na 9 jaar feestcommissielid te zijn geweest waarvan 6 jaar voorzitterschap de
voorzittershamer over aan Hendrik Kooijmans. Hendrik, veel succes met je nieuwe functie!
Graag zien we jullie allemaal 3-4-5 juli!
Feestelijke groet van de Feestcommissie Okkenbrooks Feest

Gezocht een stukje grond voor een groentetuin
Beste Okkenbroekers,
Sinds mei 2014 wonen wij, Theo en Erna, met veel plezier op IJssel de Schepperstraat 11.
Onze groentetuin is nu nog in Holten waar wij eerst woonden. We vinden het fijn om onze
eigen groente en klein fruit te verbouwen. We zijn op zoek naar een stukje grond dichtbij
Okkenbroek. We denken aan een stukje van 150 tot 200 vierkante meter.
Wie heeft een stukje grond wat we kunnen gebruiken ( huren) of wie heeft een tip voor ons?
Misschien zijn er meer mensen in Okkenbroek die ook groente willen gaan verbouwen, dan
kunnen samen een stuk grond zoeken.
Bel of mail ons. Tel 834938 of ernatersteege@kpnmail.nl
Hartelijke groet,
Theo Hoge en Erna ter Steege

Zomerdagkamp Lettele/Okkenbroek 2015
Noteer alvast in de agenda:
week 29: maandag 13 juli tot en met vrijdag 17 juli 2015.
Annemarie Westerbeek

Fietstocht Okkenbroek
De jaarlijkse fietstocht is op zondag 6 september a.s.
Fietst u allen mee door onze prachtige omgeving ?
Nadere info in de volgende koerier.

Grøsrock dit jaar op de zaterdagavond!
In het verleden was Grøsrock altijd op de zondagmiddag/avond. Maar dit jaar gaan we het
eens proberen op de zaterdagavond. Datum: 24 oktober.
Belangstellenden voor deelname kunnen zich aanmelden via de site www.grasrock.nl.
Nadere info volgt.

Vanuit Wij-Deventer willen wij alle inwoners van Okkenbroek en omstreken een
goed 2015 toewensen.
We willen eerst even terugblikken op het jaar wat achter ons ligt.
Vanuit Wij-Deventer zijn er allerlei projecten/activiteiten tot stand gekomen. Met elkaar
kunnen we vaak meer dan wij denken. De koersbalgroep is erg verguld met de nieuwe mat
met de daarbij behorende attributen. Ook was deze groep samen met de kerk en vrienden
van de kerk actief met het houden van een kerstmarkt.
De handwerkgroep heeft het erg naar de zin in de huiskamer van het Noaberhuus. Iedere
twee weken op maandag van 14.00 tot 16.00 komen de dames bij elkaar. Maandag
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19 januari is iedereen weer welkom om gezellig samen te breien, haken, borduren of iets
anders wat u onder handen hebt. Mocht u/jij belangstelling hebben loop gerust binnen, de
huiskamer is nog niet vol.
Voor de activiteiten van de jongeren samen met de senioren is goede belangstelling.
De bloembollen zijn gepoot, zodat iedereen in het voorjaar van een nog fleuriger Okkenbroek
kan genieten.
Ook kijken we vooruit. We hebben er weer een ommetje bij. De feestelijke opening in
aanwezigheid van Nelleke Hage eind nov. 2014 zorgde voor veel deelnemers voor de eerste
zondagmiddagwandeling.
Iedere vierde zondagmiddag van de maand wordt er gewandeld o.l.v. een prominent
persoon. Dat kunnen inwoners van Okkenbroek zijn, maar ook personen van buitenaf, die
we niet iedere dag tegenkomen. Vanaf Terras à la Monique om 14.00 uur start de wandeling
en in overleg met de groep wordt er zo’n anderhalf à twee uur gewandeld. En wie dat wil,
kan bij terugkeer nog even gezellig iets drinken in onze plaatselijke horeca.
Op 25 januari. 22 februari, 22 maart en 26 april nodigen we jong en oud uit om mee te
wandelen.
Bibliotheek.
Het is een groot goed om in een klein dorp zoals Okkenbroek nog te mogen beschikken over
een bibliotheek. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen om kinderen kennis te laten maken met
het boek. Ook Okkenbroek heeft een BoekStart inloopochtend. Vanaf okt. 2014 is er elke
woensdagmorgen van 10.00-11.00 uur een inloop om het voorlezen aan kinderen tot 4 jaar
te bevorderen. Voorleesvrijwilligers geven tips en trucs m.b.t. het promoten van het
prentenboek tot het voorleesboek. Op zo’n ochtend, waar je gratis met je kleintje welkom
bent, wordt er voorgelezen, liedjes gezongen en is het tevens een ontmoetingsplek voor
ouders. De koffie of thee staat klaar.

Revue 2015
op de eerste plaats willen we iedereen namens de gehele revue club een gezond 2015 toe
wensen. De revue 2014 ligt weer achter ons en 2015 is al weer opgestart
We hebben nog wel een verzoek aan alle Okkenbroekers om als je een idee hebt of een
stukje wilt schrijven je te melden. Je kunt je melden via de mail: agvandenenk@kpnmail.nl of
06-10115257Met groeten de regisseurs: Ronald van Essen: speltechnisch gedeelte en
computerwerkTone van den Enk: alle andere moeilijke zaken
De Okkenbroeker Koerier wordt uitgegeven door Dorpshuis “Ons Centrum”
De uiterste inleverdatum is:

Dinsdag 7 april 2015
U kunt uw kopij inleveren bij de onderstaande personen:
Gerda ten Have,
Oerdijk 133c, 0570-551448
e-mail: gm.tenhave@hetnet.nl
Willy Bieleman,

Hemmekens marsweg 12, 0572-321757
e-mail: j.bieleman@kpnplanet.nl

Advertenties

Roy Klein Koerkamp, 0570-551525
e-mail: roy@bargeboer.nl

De koerier wordt verspreid door Plaatselijk Belang Okkenbroek.
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Nieuwsbrief SallandGlas
januari 2015
Na maanden van voorbereidingen, dertig informatiebijeenkomsten zijn geweest, willen we u met deze
Nieuwsbrief ‘bijpraten’ over de stand van zaken voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Salland.
Unieke kans
Het grote knelpunt bij de aanleg van glasvezel in het buitengebied zijn de hoge kosten van de
graafwerkzaamheden . Dankzij een subsidie van de provincie heeft SallandGlas een plan ontwikkeld, waardoor
de aanleg van glasvezel in Salland wél kan. Meerdere afdelingen van Plaatselijk Belang hebben het initiatief
genomen deze unieke kans mogelijk te maken. SallandGlas heeft dit samen met gemeenten en de provincie
verder uitgewerkt.
Waar moeten we aan voldoen?
Glasvezel kan worden aangelegd als 60% van de bewoners in het buitengebied van Salland meedoet. We
richten dan een coöperatie op waar iedereen die meedoet, lid van wordt. Anders gezegd: als u meedoet wordt
u, samen met alle anderen die zich inschrijven, mede-eigenaar van het netwerk.
Wat gaat het U kosten
Wie zich aanmeldt voor deelname betaalt, gedurende maximaal 20 jaar, een buitengebiedtoeslag (keuze uit
een toeslag per maand of een afkoop eenmalig of in vier jaar), plus de kosten van het abonnement. Woont u in
de kern (van Okkenbroek) en beschikt u over een kabel (Ziggo) aansluiting, dan betaalt u deze toeslag niet (de
kosten van aanleg zijn in de kern immers vele malen lager).
Wat u daarvoor krijgt is een aansluiting tot in de meterkast, zonder extra graafkosten. En de keuze uit twee
providers (CanalDigitaal en PlinQ), met meerdere abonnementspakketten. Beide zijn providers waar we achter
staan. Er is al een instappakket vanaf € 40,00 .
Wij zijn ervan overtuigd dat de meeste inwoners, tegen gelijke kosten meer mogelijkheden krijgen met
glasvezel ten op zichte van de huidig situatie.
Gelijke monniken, in buitengebied
Het maakt geen verschil of uw woning op 10 meter van de weg staat of 100 meter, of nog verder. Door
iedereen nu in één keer mee te nemen, kunnen we voordelig aanbesteden en daardoor de kosten drukken.
Het is NU of Nooit! U kunt zich nu (tot 1 maart) aanmelden via de website www.sallandglas.nl of door een
inschrijfbijeenkomst te bezoeken (zie elders in de Koerier onder het stukje van Plaatselijk Belang voor inschrijf/informatiebijeenkomsten !)
Let op: U dient zich 2 x in te schrijven:
1. Dat u lid wilt worden van uw netwerkcoöperatie. De coöperatie wordt geleid door een bestuur dat bestaat
uit vertegenwoordigers van de leden, met ondersteuning van een ledenraad. U schrijft u daarmee alleen in
voor deelname aan het initiatief van SallandGlas.
2. Daarnaast moet u zich ‘n abonnement nemen bij een van de 2 providers.
Graag uw begrip
Voor meer informatie kunt u terecht op www.sallandglas.nl. Daar staat ook ‘n rubriek met veel gestelde
vragen. Staat uw vraag er niet bij, schroom dan niet deze te stellen door een mail te sturen naar:
info@sallandglas.nl.
Kleine kanttekening: Er is voor de initiatiefnemers veel werk aan de winkel. Dat brengt met zich mee dat
gestelde vragen soms ook even op een antwoord moeten wachten. Graag uw begrip daarvoor.
Tot slot:
Wij zijn ervan overtuigd dat het buitengebied van Okkenbroek een unieke kans krijgt om voorzien te worden
van snel internet. Met glasvezel krijgt u toegang tot uitstekende internet-, telefoon- en tv-voorzieningen, die
cruciaal zijn voor de toekomst van het platteland. Onze oproep, en advies, is: schrijf u vandaag nog in, zodat we
eind 2015 kunnen zeggen: Salland, klaar voor de toekomst!
Namens Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving,
Erwin van Schooten & Paul Disselhorst
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