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Van de voorzitter
DORPSGENOTEN,
U allen de beste wensen en een gezond en een voorspoedig 2016 gewenst.
Laten we er samen een mooi jaar van maken………
Er is zoals u gezien heeft een nieuw dak op het OC gemaakt, behalve op de nieuwe berging en op de
sporthal. Er was geen keus wat dat betreft omdat op diverse plaatsen lekkages waren zodat we nu
door de zure appel heen moesten bijten……… Bij de sporthal waren ook lekkages maar die zijn sinds
het nieuwe dak verholpen. Eefting uit Epse, sponsor sporthal heeft dit werk verricht.
Strepen op de parkeerplaats naast het OC bij de sporthal: het heeft even geduurd maar zie het
resultaat. Afgelopen jaren is de skihut van de ingang van school enkele maanden gebruikt als rokers
ruimte bij het OC. Dit was een prachtige oplossing, maar het mooie aangezicht van het OC kwam
minder tot zijn recht. Vandaar door inzet van vrijwilligers en een kleine investering een rokers ruimte
gemaakt omgeven van glas. De gebruikers, in dit geval de rokers vinden het een goede oplossing. Met
dank aan school voor het gebruiken van de skihut. Op verzoek van een aantal gebruikers hebben we
een fietsenrek geplaatst bij de P-plaats voor de fietsen, scooters enz, onder de letters van
Ons-Centrum.
Als bestuur van het OC waren we blij verrast door de € 600,00 die we hebben gekregen van de
bazaarcommissie, waarvoor onze hartelijke dank.
Goed dat er een idee is aangedragen door de bazaar voor de besteding, en we zullen in overleg met
Monique Lensink proberen hier met Koningsdag een goede invulling voor alle Okkenbroekers en
omgeving aan te geven.
Vorig jaar op deze plaats gehad over de digitale Koerier, maar zoals u ziet is het nog een papieren
versie………….komt vanzelf wel terug…………
Tot slot: om te noteren de jaarvergadering van Ons-Centrum, voor de gebruikers en u als inwoners op
22 maart 2016 in het OC
Als altijd graag bij/in het OC en het Noaberhuus,
Met vriendelijke groet, Henk Stoevenbeld

CJV = Goed Bezig
Goed Bezig!!
Afgelopen jaar hebben we voor het eerst de Hakselparty georganiseerd, en dat was een succes! Veel
jongeren uit Okkenbroek en omstreken hebben een avond goed gefeest. Dus dit is voor herhaling
vatbaar, dus reserveer alvast de 1e vrijdag van oktober voor de 2e editie!
Omdat wij graag meer willen voor de jongeren in het dorp, zijn wij (organisatie Hakselparty) van plan
om meer dingen te organiseren voor de jeugd in het dorp en omstreken, dit onder de naam Goed
Bezig. Wij willen activiteiten organiseren voor de leeftijd van 13-18 jaar. We zijn erg blij dat velen ons
initiatief een warm hart toedragen en we van de bazaarcommissie al een gift van 600 euro hebben
ontvangen om activiteiten te organiseren.
Ons idee is dat iedereen ideeën voor activiteiten mag inbrengen en dat we dit dan, als ‘t te realiseren
is, samen te organiseren. Dit houdt in dat wij ‘t financiële stuk bekijken en de bedenkers zelf het plan
uitvoeren. Natuurlijk hebben we mensen die ons ondersteunen en helpen waar nodig. Dit zijn Nadine
Volkerink, Ellen Wunderink en Jolanda Hoornenborg.
Zo willen we samen Okkenbroek op de kaart zetten, ook voor mensen uit omliggende dorpen.
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We hebben een informatieavond voor alle jeugd op vrijdag 15 januari om 20.30 bij Ons Centrum. Hier
kunnen jullie verdere info krijgen over hoe en wat! We hopen dat velen van jullie komen, want we
moeten het samen doen, want dan zijn we samen Goed Bezig!!
Groetjes Sanne, Beau, Lize, Annelieke, Jessica en Lian.

Handwerkdames in het noaberhuus.
Op de volgende data in 2016 wordt er weer gehandwerkt in het noaberhuus: 11januari, 25 januari,
8 februari, 22 februari, 7 maart, 21 maart,4 april, 18 april, 2 mei.
U bent allemaal van harte uitgenodigd om onder het genot van een kopje thee/koffie van 14.00-16.00
uur een steekje te komen oppikken of laten vallen in het noaberhuus. Aanmelden is niet nodig. Schuif
gerust eens aan met uw handwerkje bij deze dames.
Heeft u een leuk idee of hebt u een probleem met uw handwerk waar u niet uit komt, samen komen we
er meestal wel uit.
Neem uw creatieve buurvrouw of buurman mee.

Seniorensoos Okkenbroek en Omstreken.
Het bestuur wenst U allen een Goed en Gezond 2016. Het begin van 2016 was zo zacht, met deze
temperaturen, en Kerst 2015 met de hoogste temperaturen ooit gemeten, wie had dat gedacht. Maar
misschien komt er toch nog een wintertje achteraan, afwachten maar.
Verder staan we even stil bij de mensen die overleden zijn in 2015.
Wie van onze leden graag naar de seniorenmiddagen wil en geen vervoer heeft, kan altijd even bellen
met Janny Hoornenborg tel: 05750-551469, graag voor 12.00 uur. En tegen een kleine vergoeding
wordt u gehaald en weer thuis gebracht. Bel gerust, het zou zonde zijn als u de gezellige middagen
moet missen. Nieuwkomers zijn altijd welkom.
Verder hopen we U te mogen begroeten op woensdagmiddag 20 jan. 2016 om 15.00 uur in
Ons Centrum.
De volgende data's zijn: 17 febr.2016, 16 mrt. 2016 en 20 apr. 2016.
Het bestuur.

Nieuwe wijkmanager komt kennismaken met Okkenbroek
Woensdag 20 januari om 19.30 uur
Johannes Vermeulen is september vorig jaar Nelleke Hage opgevolgd als wijkmanager
van Deventer Buiten. Inmiddels kent hij het gebied al redelijk goed, maar is het nu ook
tijd om met de bewoners van het gebied kennis te maken. Daarom is Johannes samen
met het sociaal team woensdag 20 januari vanaf 19.30 uur te vinden zijn in het
Kulturhus. Graag maakt hij met u kennis. Iedereen is welkom voor een kopje koffie of
thee.

Oproep aan jongeren die iets willen organiseren op muzikaal gebied
Zoals de meesten wel zullen weten hebben we in oktober j.l. voor de laatste keer Grøsrock
georganiseerd. Overigens met succes want het was een prachtig feestje! Maar na elf jaar vinden we
het mooi geweest en zetten we er een punt achter. Grote dank aan IEDEREEN die ons, op welke wijze
dan ook, in de loop der jaren heeft geholpen om dit geheel mogelijk te maken!
Met het staken van onze muzikale activiteiten komt er ook een eind aan het bestaan van Stichting
Grøsrock en zal deze worden ontbonden.
Nu hebben we in de statuten vast laten leggen dat, wanneer er bij het opheffen van de stichting nog
geld in kas is, dit geschonken zal worden aan een muzikaal doel naar onze keuze binnen het dorp,
gericht op jongeren.

Okkenbroeker Koerier, Januari 2016

Pagina 3-10

Daarom hebben wij besloten om een bedrag van 500,-- euro ter beschikking te stellen aan personen of
een organisatie die van plan zijn/is om voor jongeren iets muzikaals te organiseren.(Voorbeeld daarvan
is de Hakselparty afgelopen jaar maar het mag ook op een andere manier ingevuld worden.)
Er zitten een paar voorwaarden aan: het moet dit jaar plaatsvinden binnen de “grenzen” van
Okkenbroek en gericht zijn op jongeren.
Belangstellenden kunnen voor 1 februari a.s. een email sturen naar geekeinthof@hotmail.com.
De stichting zal dan beoordelen waar het geld naar toe zal gaan.
We hopen natuurlijk op vele reacties want we juichen muzikale initiatieven van jongeren van harte toe!
Met muzikale groet van Stichting Grøsrock Okkenbroek:
Chantal de Brie
Anton de Vent
Herman Fiselier
Herman Nijland
Geeke in’t Hof

Nieuws van WereldWijzer Okkenbroek.
Goed nieuws voor icb WereldWijzer Okkenbroek; de onderwijsinspectie is langs geweest en we
hebben een positieve beoordeling gekregen. Het nieuwe systeem van onderwijs geven, het Slim Fit
model, slaat goed aan. Er wordt over gegaan van het leerstof-jaarklassen-systeem naar lesgegeven
vanuit leerlijnen. Hierdoor krijgen alle leerlingen les op een voor hen afgestemd niveau.
Op verschillende vlakken zijn verder de puntjes op de “i” gezet. Er wordt er nu gewerkt in twee groepen
in plaats van drie, met voor iedere groep een leerkracht en een onderwijsassistent.
Wilma Krol is dit schooljaar begonnen als locatieleider waardoor de leiding ook weer meer op de school
aanwezig is.
Al met al zijn we blij met de uitkomst van de inspectie en zien we de inzet van het volledige team
beloond.

Nieuws van de Wereldwijzer!!
Als eerste willen we iedereen een heel fijn en leerzaam 2016 wensen!
Het eerste deel van het schooljaar zit er weer op. Het waren maanden waarin veel activiteiten zijn
geweest en verdere ontwikkelingen van het SlimFit onderwijs.
De inspectie is geweest en heeft ons het vertrouwen en dus basistoezicht gegeven, iets waar we heel
erg blij mee zijn en hard voor gewerkt hebben! Natuurlijk gaan we hiermee verder en mede door het
nieuwe onderwijs gaan we de puntjes op de i zetten.
De kinderen hebben, behalve dat ze veel geleerd hebben, ook veel leuke dingen gedaan: bezoekjes
aan de uiterwaarden, schaatsen in de Scheg, de Bosdag, een greep uit de gezellige activiteiten die we
samen hebben gedaan. Ook het Sint Maartensfeest was weer erg gezellig en lekker. Veel kinderen met
prachtige lampionnetjes trokken het dorp door en zongen uit volle borst! Ook erg leuk dat alle peuters
hier bij aanwezig waren. De oudste groepen hebben met verkeer ervaren hoe het is om als
vrachtwagenchauffeur te rijden, wat zie je of juist niet… dit maakt de kinderen bewust van het belang
van je richting aangeven, goed aan de kant fietsen enz. Erg leerzaam!
Ook Sinterklaas en zwarte Piet kwamen op school; dit jaar op de fiets want Piet was in Okkenbroek zijn
rijbewijs kwijtgeraakt….Alle kinderen hebben geholpen met zoeken en gelukkig vond Laurens het
rijbewijs bij de zandbak, een pak van Piets hart!! Het was een heel gezellige morgen, alle kinderen
kregen wat moois en de kinderen van stamgroep Rood hadden goed hun best gedaan op mooie
surprises en gedichten.
Op de woensdag voor kerst kwamen Jan en Adri op school. Ze werden warm ontvangen door de
kinderen en het team. Onder hun leiding zijn prachtige kerstbakjes gemaakt . Fijn dat Jan en Adri toch
nog bij de school betrokken blijven op deze manier!
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Ook was er dit jaar het kerstdiner op school, iedereen bracht wat lekkers mee, de tafels waren mooi
gedekt, kaarsjes aan, brandend haardvuur…wat een gezelligheid en wat was het indrukwekkend mooi,
iedereen werd er stil van. Na het eten gingen de kinderen met hun ouders in groepjes de lichtjestocht
lopen. Onderweg kwamen we Maria, de engel, een ridder, Jozef, de herders en een ambtenaar voor de
volkstelling tegen. Het was een mooie tocht die op het schoolplein werd afgesloten met lekkere
chocomelk, glühwein en kerstkransjes. De vrijdagmorgen werden er spelletjes gedaan op school en om
12 uur kreeg iedereen vakantie!
Misschien heeft u het al wel gezien maar de afgelopen tijd staat er regelmatig wat nieuws van de
Wereldwijzer op okkenbroek.net; zo willen we iedereen laten zien horen wat er op school gebeurt en
welke activiteiten er zijn. Er gebeurt veel, ook achter de schermen! We blijven bezig met het vechten
voor het geld voor groot onderhoud van de school. Als hier nieuws over is hoort u het.
Maar wat we erg belangrijk vinden: heeft u vragen of andere dingen met betrekking tot school weet dan
dat de deur van school altijd open staat! Want samen moeten we het doen!
Hartelijke groet namens het team, Wilma Krol

Bazar 2015
Op 4 november was er weer de jaarlijkse bazar. Een geweldige resultaat dit jaar.
De netto opbrengst was € 2055.-.
Daarvoor zijn een paar oorzaken. De door de organisatie gemaakte kosten waren lager dan vorige
jaren. Dat kon doordat we zoveel gekregen hebben van sponsoren en er van alles gebakken is door
‘de baksters’ Heel veel dank baksters en sponsoren, zonder jullie was dit resultaat er niet geweest.
Maar er is ook meer uitgegeven door de bezoekers. Daarom complimenten en dank voor de
bezoekers. Dan natuurlijk de vrijwilligers, zonder hen lukt het allemaal niet. Veel dank ook voor jullie.
Eigenlijk hebben we het samen als Okkenbroekers prima gedaan.
Waar gaat het geld naar toe dit jaar:
We hebben de nieuwe jeugdclub ‘Goed Bezig’ (voor de 14+ jeugd) € 600,- gegeven zodat ze een
goede start kunnen maken, de Guppy’s € 255,-omdat we het heel belangrijk vinden de jeugd te
steunen. Voor het bestuur van het dorpshuis en Kulturhus is er ook € 600,- De opdracht die daarbij
gegeven is om in samenwerking met Monique een activiteit te organiseren in 2016 voor alle
Okkenbroekers. Het idee wat we daarbij meegegeven hebben is b.v. met Koningsdag.
De resterende € 600,- gaat naar de kerk.
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

Agenda activiteiten, De Zonnebloem Lettele/ Okkenbroek.
30 jan:

Nieuwjaarsbijeenkomst, Regio, zaterdagmiddag, Etty Hillesum Lyceum, locatie
Slating, Laan van Borgele 60, 7415 DJ Deventer. Met: het vrolijke Vrouwenkoor
Eigenwiese uit Raalte en omgeving. Naast een eigen opgebouwde repertoire
zingen zij ook liedjes uit de Oude Doos. Luisterliedjes maar ook meezingers en
swingers. Reiskosten: € 3.-; entree € 7.50; Vertrek 13.00 uur. Opgeven vóór 12 jan.2016.

10 maart: Bathmen te Paard; donderdagmiddag, manege `t Ruiterkamp. Reiskosten € 3.-;
Vertrek 13.15 uur. Opgeven vóór 1 maart
11-21 mrt: Stemmen op ‘’Hart van Salland’’ actie van de Rabobank. Iedereen die een
rekening bij de Rabobank heeft, kan gratis lid worden. Meld je wel op tijd, voor
1 februari, hiervoor aan. Door uw stem ontvangen wij een bijdrage van de
Rabobank.( www.salland.rabobank.nl).
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25 april:
2 mei:

Bustocht, Regio, tulpenroute Flevopolder. Maandag van 12.30 -18.15 uur.
Vertrek ca. 12.00 uur. Reiskosten € 3.- ; bustocht € 23.50. Opgeven vóór 7 april.
Tuincentrum ‘’Tuinland’’ te Wilp, maandagmorgen. Reiskosten €3.-; koffie – thee; € 2.-;
Vertrek 9. 00 uur.
Opgeven voor 25 april.

Opgeven: Bij Gerrit Haverslag 0572 -321331, Gerda Oosterhuis 0570-551425 of
Agnes Spikker 0570-551583.
Afmelden uiterlijk twee werkdagen voor de activiteit.
Zonnebloemloterij: er zijn 3 kleine prijsjes gevallen op lotnr: met eindcijfers: 436-795-009
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door o.a. opbrengst lotenverkoop donateurs. Bijdrage
Rabobank- bijdrage Gemeente Deventer- collecte kerk ziekendag – giften.

Damessoos (D’OOS)
Namens ons allen: iedereen natuurlijk de beste wensen voor 2016!
Ook in 2016 gaan we er weer een gezellige boel van maken! De volgende data zijn gepland:
23 februari
11 maart
20 mei

Fashionchicks
Smaakt t wereldwijd??
Piggy’s Palace

2 september
28 oktober
9 december

Hoe is ‘t?
Afscheid
Help elkaar

23 februari is een dinsdagavond!! Dit is dus afwijkend van t normale schema. We gaan die avond naar
Schrader Mode in Deventer. We krijgen hier de nieuwe voorjaarscollectie te zien maar hebben ook nog
de gelegenheid om zelf wat leuks te scoren uit de nieuwe collectie of uitverkoop! Daar moet je bij zijn!
Er is dan ook personeel aanwezig voor adviezen, nieuwe ideeën enz. Dusssssssssss………be there!
Lijkt het je ook leuk om lid te worden van de Damessoos? Of wil je graag een keer een activiteit
meedoen om te kijken wat t is? Meld je dan gezellig aan! Dit kan bij Gonnie Nikamp:
gonnie_nikamp@icloud.com of Debby Vriezekolk: frank.debby@kpnplanet.nl
Wij zijn ook te volgen op facebook (D’OOS) en okkenbroek.net
Tot 23 februari!

Groetjes Gonnie, Bea, Hanja en Debby

ZONDAGMIDDAGWANDELINGEN IN OKKENBROEK
Elke vierde zondag van de maand wordt er gewandeld. Om 14.00 uur vertrek vanaf Terras à la
Monique. Deze maand wandelen we op de 24e.
Onze prominent is deze keer Johannes Vermeulen, wijkmanager.
U kunt dan tijdens de wandeling kennis maken met onze nieuwe wijkmanager.
Opgave is niet nodig. Toegankelijk voor iedereen.

Sportvereniging V en L,
Allereerst wensen wij u als V en L bestuur een gezond en sportief 2016 toe.
Als bestuur kunnen we terugkijken op een gezellig en sportief 2015. De Jan Bakkerochtend op 11 april
en de skelterrace met Okkenbroeksfeest waren een van de activiteiten van 2015.
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, badminton en gym verwelkomen wij graag nieuwe leden
Ondanks advertenties in de dorpskrant van Nieuw Heeten en de Bathmense krant en het ophangen
van flyers heeft dit helaas nog niet het gewenste effect gehad.
Beoefent u nog geen sport kom dan gerust eens een kijkje nemen in de sporthal van Ons Centrum.
Okkenbroeker Koerier, Januari 2016
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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
Dinsdagavond
badminton
Woensdagavond
aerobic/bodypump en spinning
Donderdagavond Streetdance, zaalvoetbal
Vrijdagmorgen
Peutergym
De Jaarvergadering wordt gehouden op dinsdag 16 februari om 20.00 in Ons Centrum, noteer dit
alvast in uw agenda.
Zaterdag 9 januari om 19.00 wordt weer het jaarlijkse Bertus Jeurlink zaalvoetbaltoernooi 2016
gehouden in de sporthal van ons Centrum. Dit wordt georganiseerd door 2 leden van ons
zaalvoetbalteam ( Arjan Bouwman en Arjen Tuitert). Het belooft een gezellige avond te worden met
een record aantal deelnemers van 8 teams. Supporters zijn welkom!!
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

Muziekles bij Muziekschool Heeten
2016 een Nieuw jaar. Een goed voornemen voor dit nieuwe jaar?
Eindelijk muziekles nemen!
Bij Muziekschool Heeten kunnen kinderen en volwassenen piano, keyboard en gitaarlessen volgen.
Kinderen kunnen vanaf 7 jaar direct op het instrument van hun keuze de muzieklessen volgen.
Voorbereidende lessen zijn niet nodig. Wilt u zelf al heel lang een instrument leren bespelen maar
kwam het er maar steeds niet van, te weinig tijd, angst om het niet te kunnen leren? Schroom niet
langer en meld u aan voor een vrijblijvende proefles.
De muzieklessen worden gegeven in het Trefpunt te Heeten maar als er voldoende aanmeldingen zijn
kan er ook in Okkenbroek gestart worden. Omdat er naast privé en duo lessen ook groepslessen
gegeven worden kan iedereen al lessen volgen vanaf € 49 per 6 weken.
Meer informatie? Kijk op onze website www.muziekschoolheeten.nl mail info@muziekschoolheeten.nl
telefoon: 06 29043078

Snertactie
Zaterdag 9 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. 2 liter: € 7,00 3 liter: € 10,00
HV Lettele (Mede mogelijk gemaakt door: te Riele installatie en te Riele olie)

PB Okkenbroek en omgeving wenst u een voorspoedig 2016!
Beste inwoners van Okkenbroek en omgeving,
Een nieuw jaar is weer begonnen, de tijd vliegt! Allereerst willen we iedereen een voorspoedig en
gezond 2016 toewensen. Wij hopen dat we er samen weer een goed jaar van kunnen maken.
Hieronder een aantal zaken waar wij uw aandacht op willen vestigen:
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Glasvezel
SallandGlas heeft als doel in 2016 toch echt met de aanleg van glasvezel in het buitengebied van
Salland te starten. Op 2 september 2015 is er besloten tot samenwerking met CIF om SallandGlas te
verglazen volgens het Cogas-model.
Sindsdien is er veel gebeurd.
Het belangrijkste thema van dit moment is dat de gemeenten een definitief besluit moeten nemen,
waarbij met name de graafdiepte en de consequenties ervan de nodige aandacht/tijd vragen.
Enerzijds begrijpen we dat dit voor de gemeenten de nodige tijd vraagt, maar SallandGlas wil zo
zoetjes aan wel dat er een knoop wordt doorgehakt.
Dat is de reden dat SallandGlas een spoedoverleg heeft aangevraagd. Wij willen aan de slag!
SallandGlas heeft inmiddels ook overleg gehad met CIF/Cogas over de organisatie van de
vraagbundeling.
Vrijwilligers worden binnenkort bij elkaar geroepen, met als doel op korte termijn de vraagbundeling op
te pakken om daarna over te gaan tot realisatie!
Houdt www.sallandglas.nl in de gaten mbt de ontwikkelingen !
Jaarvergadering
De jaarvergadering zal gehouden gaan worden op dinsdag 15 maart 2016, 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 door een mail te sturen naar
pbokkenbroek@gmail.com
Hartelijke groet,
Het bestuur van Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving

Hemels Feestje!!
Zet ‘m in je agenda, 5 mei wees erbij! De tweede editie van het Hemels Feestje
op Hemelvaarstdag. Dit jaar met een andere invulling dan afgelopen jaar, nl. the battle of the bands!
Drie bands verzorgen een optreden en het publiek beslist welke van de drie er doorgaat voor het
optreden in de tent tijdens het Okkenbrooks Feest. Dit gebeurt allemaal in de Bargeboersweide.
Natuurlijk zijn er genoeg attracties voor de kids evenals eten en drinken.
De bands die de battle gaan doen zijn:
Gust

Fools Gold

The Rousers

Hier moet je bij zijn! Want zelfs Dauwpop heeft hun feest ervoor verzet…;-)
Voor meer info: hou de website in de gaten!! www.okkenbroeksfeest.nl!

Okkenbrooks Feest
Hiervoor zijn alle voorbereidingen al in volle gang! De revue heeft de eerste bijeenkomst alweer gehad
en hebben een nieuwe regisseur gevonden in Agnes van den Burg!! Super dat ze de club wil
aansturen, welkom!
Naast de vertrouwde onderdelen zoals de kindermorgen, 55+ middag, revue, optocht, brunch en
tentdienst is er dit jaar is ook weer de pubquiz, dus zet m alvast in je agenda en zoek een team bij
elkaar….want de hoofdprijs van dit jaar wil je niet missen!!
Demonstratie sterkste man
Op zondagmiddag zal Wout Zijlstra zijn kunsten vertonen als sterkste man van
Nederland.
Wout Zijlstra is Oudnederlands kampioen en was van 2002 tot 2009
wereldrecordhouder "gewicht hoog gooien 25 kilo" en is nog altijd actief tijdens
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internationale Highland Games. Wout zal een 2,5 uur durende show opvoeren waarin hij jou meeneemt
in de wereld van de sterkste mannen van Nederland. Hij zal uitleg geven over zijn leven als sterkste
man, de diverse onderdelen bespreken en natuurlijk een spetterende demonstratie geven.
Voor wie durft, is er natuurlijk ook de mogelijkheid om je te meten met Wout.
Kortom, een fantastische show voor jong en oud!

Terras à la Monique
Wij wensen u allen een gezond 2016.
De activiteiten in dit kwartaal:
9 januari zaalvoetbaltoernooi
24 januari stamppotbuffet – all you can eat
We beginnen vanaf 16.00 uur Kosten zijn: € 10,- p.p., kinderen € 5,- p.p.
Graag opgave voor zondag 17 januari
Zaterdag 20 februari kinderdisco van 4 t/m 13 jaar met dj. Kevin
We spelen weer rummikub op 22 januari, 19 februari, 18 maart
Aanvang 19.30 uur. Komt u gerust eens meespelen.
Paasbrunch op 20 maart vanaf 10.30 uur. Kosten bedragen: € 7,50 p.p., kinderen € 2,50 p.p.

Zaterdag 13 februari 2016 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 bestaat uit een Voor- Hoofd- en Nagerecht. Het is natuurlijk
gezellig om met andere mensen een maaltijd te nuttigen en de opbrengst van het Happietaria
restaurant is voor een goed doel , de daklozen in Amsterdam. De jongeren gaan onder begeleiding ook
daadwerkelijk koken bij “filah” het daklozenproject in Amsterdam.
Dit jaar is het restaurant bij Ons Centrum in Okkenbroek.
Naast een maaltijd is er ook muziek en entertainment.
Kortom hou een plek vrij in U agenda op 13-02-2016 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. Vol is vol!
Er kan dit jaar alleen gekozen worden uit een hoofdgerecht, de rest is een verassing:
Hoofdgerecht:

Hutspot

Andijvie stamppot

Hete Bliksem

Nasi

Macaroni

Opgeven kan tot en met zondag 6 februari. Liefst per mail happietariabathbroek@hotmail.com
Thea Meijerink 0572-382898

Zomerdagkamp
Noteer alvast in uw agenda:
De datum voor het zomerdagkamp is weer bekend. Dit is van 25 t/m 29 juli 2015.
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Fietstocht
De jaarlijkse fietstocht is op zondag 4 september a.s. Fietst u allen weer mee door onze mooie
omgeving ? Dit keer met minder zandwegen dan het afgelopen jaar.
Nadere info in volgende koerier.

De Okkenbroeker Koerier wordt uitgegeven door Dorpshuis “Ons Centrum”
De uiterste inleverdatum is:

Dinsdag 5 april 2016
Noteer deze datum alvast in uw agenda
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.

Okkenbroeker Koerier, Januari 2016

Pagina 10-10

