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Van de voorzitter
DORPSGENOTEN,
Na een zomer, wat temperatuur betreft voor elk wat wils…………gaat het ongetwijfeld een heel
andere kant op……………..en dat kan ook heel mooi zijn.
Het is u wellicht niet ontgaan dat Monique Lensink afgelopen 3 september 50 jaar is geworden. Ze
heeft de verenigingen, gebruikers en de buren van Ons Centrum uitgenodigd en Okkenbroek was
goed vertegenwoordigd. En ze heeft goed getrakteerd, Monique nogmaals van harte gefeliciteerd en
vele goede jaren gewenst………………….
Ingrid Smit is tijdelijk uit de roulatie voor haar schoonmaakwerkzaamheden in het OC door een
meniscus operatie. Vanaf onze plaats een spoedig herstel gewenst.
De Sporthal willen we nogmaals onder uw aandacht brengen dat deze voor diverse sport activiteiten, zeg het is aan kennissen, familie, enzovoort te huur is, voor aanvragen en info bel met
Hans Haverslag 0570 551313.
Wilt u als gebruiker van de zalen van het OC na afloop de lijst met betrekking tot gebruikte ruimte en
het aantal consumptie`s invullen. De lijst is te vinden in de keuken.
Dit gebeurt bijna altijd, alleen degene die dat is vergeten, bij deze een herinnering. BVD
De jaarlijkse fietstocht door Freek en Jannie Kleiboer georganiseerd, jl. zondag 6 september, heeft
ondanks het minder mooie weer toch een verrassend aantal deelnemers op de fiets gebracht en
weinig regen gehad. De wind kwam volgens mij altijd van dezelfde kant………
De route leverde weer bijzondere plekken op, Freek en Jannie bedankt voor het organiseren.
Volgend jaar is de tocht op zondag 04 september 2016.
U allen weer een goede gezellige tijd gewenst en we zien u graag in en om het OC/KH……
Met vriendelijke groet, Henk Stoevenbeld

WijDeventer
Met de mogelijkheden van WijDeventer zijn de afgelopen 2 jaar weer een aantal klussen geklaard.
De bloembollen hebben al een keer gebloeid bij de toegangen van Okkenbroek. De ouderen
hebben samen met de jeugd gezellige activiteiten gehad, het kopieerapparaat bewijst zijn nut en
elke laatste zondagmiddag van de maand wordt er gewandeld. Okkenbroek is actief en er gebeurt
veel. Loopt u al een tijdje met een idee rond en bent u er nog niet aan toe gekomen daar iets mee te
doen? Of heeft u een idee over iets dat misschien wel anders zou kunnen in Okkenbroek maar geen
idee hoe dan? U zou er wel eens met dorpsgenoten over willen brainstormen? Dan is nu de kans.
Opper gewoon uw idee en we denken met u mee. Of u kunt er meteen mee aan de slag of er is nog
iets nodig om het idee verder uit te werken en uit te voeren.
Bijgaand de nieuwe idee kaart van WijDeventer. Voor meer informatie kunt u kijken op
wij.deventer.nl of neem contact op met Liesbeth Willems of Nelleke Hage.

Seniorensoos Okkenbroek en omstreken
Nu de vakanties achter de rug zijn en allen uitgerust zijn, de verenigingen en clubs weer begonnen
zijn, is het tijd dat wij ook wat van ons laten horen. Allereerst het reisje van afgelopen 3 juni was
geweldig. Veel positieve reacties ontvangen. We beginnen ons nieuwe seizoen woensdagmiddag
16 september om 14.00 uur in “Ons Centrum” en hebben een leuk en gevarieerd programma voor u
klaar staan in seizoen 2015 – 2016. Zijn er nog mensen die denken ik/wij zouden best bij de
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seniorensoos willen, kom gerust een kijkje nemen. Het eerste halfjaar (tot Jan.) is gratis. Geef u op
bij het bestuur. Wij als bestuur hebben ten gehore gekregen dat het soms lastig is vervoer te krijgen
naar het Centrum en weer terug. Het hoeft tegenwoordig geen probleem meer te zijn. U kunt zich in
het vervolg opgeven bij Jannie Hoornenborg tel: 0570-551469 voor 12.00 uur de des betreffende
woensdagmiddag. Zij zal zorgen dat iemand u haalt en weer terug brengt. Hier meer over op de
eerste seniorenmiddag 16 september aanstaande. Seniorenmiddagen elke 3e woensdagmiddag van
de maand van 14.00 tot ongeveer 17.00 uur in Ons Centrum, Oerdijk 141.
De data’s zijn: 16 sept.
21 okt.
18 nov.
2 dec.
16 dec. Kerstviering
20 Jan. 2016

17 febr.

16 mrt.

Voor vagen kunt u terecht bij het bestuur:
Voorz.
Jannie Hoornenborg
0570-551469
Pen.
Jan Nijland
0570-551548
Secr.
Ria Alferink
0570-554120

20 apr.

Antoon kloosterboer 0570-551270
Jannie Kleiboer
0572-381867

Wij begroeten u allen op 16 sept. ’s middags om 14.00 uur met een kopje koffie/thee
Het bestuur

Graag gedaan
Bestaat uit een groepje dames variërend in de leeftijd vanaf 45 jaar die eens in
maand op de woensdagavond bij elkaar komen om iets leuks te ondernemen.
Dit kan zijn op creatief gebied, maar ook informatief, inspelend op zaken die ons momenteel
bezighouden zoals mode, koken, gezondheid etc. of sportief middels een avondje wandelen op de
Holterberg olv een gids of bij heerlijk warm weer op de pedalen voor een fietstochtje. Het kan
allemaal en heel belangrijk: “gezelligheid” staat bij ons hoog in het vaandel! Zin om aan te sluiten?
Kom gerust eens een avondje sfeer proeven, de eerste bijeenkomst staat gepland voor woensdag
23 september a.s. om 20.00 uur in Dorpshuis “Ons Centrum”.
Namens het bestuur, Finy de Just tel. 551651 of rdjust@hetnet.nl

Zondagmiddagwandeling
Zondagmiddagwandelingen in Okkenbroek op de vierde zondag van de maand.
Dat betekent voor dit jaar op 27 september, 25 oktober, 22 november en 27 december.
In 2016: 24 januari, 28 februari, 27 maart, 24 april, 22 mei, 26 juni en 24 juli.
Start bij Terras à la Monique om 14.00 uur.
Toegankelijk voor iedereen, rolstoel- en rollator-vriendelijk.
Route en afstand in overleg. Opgave niet nodig. Honden aan de lijn.
Elke wandeling loopt er een prominente gast mee.
En bij slecht weer gaat het gewoon door. ( evt. gezellig samenzijn bij Monique.)

In de zomervakantie van 2015 is de collectie jeugdboeken van de
wijkbibliotheek Okkenbroek verhuisd. Alle jeugdboeken zijn nu ondergebracht in de
schoolbibliotheek van basisschool WereldWijzer. De medewerkers van de wijkbibliotheek hadden
geconstateerd dat de collectie jeugdboeken uit de wijkbibliotheek Okkenbroek erg weinig werd
uitgeleend. Om de Okkenbroeker jeugd te stimuleren meer te lezen is besloten om een
samenwerkingsverband aan te gaan met de school van het dorp. Ook de school wil graag de
leerlingen stimuleren boeken te lezen. Goed kunnen technisch en begrijpend lezen is een
voorwaarde om tot leren te komen. Bovendien wordt de woordenschat door lezen vergroot.
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De leerlingen van basisschool WereldWijzer kunnen nu bibliotheekboeken op school uitzoeken en
lenen met hun eigen bibliotheekpas. Ook is het de bedoeling dat de kinderen boeken gaan lenen om
mee te nemen naar huis. In de toekomst is het ook de bedoeling dat kinderen uit Okkenbroek die
geen leerling van icb WereldWijzer zijn, toch hun boeken in het dorp kunnen uitzoeken en lenen.
Daarvoor worden de mogelijkheden onderzocht door de leescoördinator van school en
leesspecialist van de bibliotheek.
Om alle kinderen die mogelijkheid te geven is het nodig dat er voldoende vrijwilligers zijn om het
uitleenproces te begeleiden. De leerkrachten en onderwijsassistenten begeleiden de leerlingen
onder schooltijd. Maar als de bibliotheek ook na schooltijd geopend wordt voor alle kinderen, zal er
hulp van andere boekliefhebbers moeten komen.
Dus vindt u het belangrijk dat de jeugdbibliotheek voor alle kinderen toegankelijk is en heeft u af en
toe ’s middag na schooltijd een uurtje tijd over, meldt u dan aan als vrijwilliger! Opa’s, oma’s, vaders,
moeders, buurmannen en buurvrouwen: iedereen kan komen helpen in de jeugdbieb. Als u
belangstelling heeft, kunt u een berichtje sturen naar Wilma Krol (locatieleider icb WereldWijzer
Okkenbroek): wkrol@icbwereldwijzer.nl

Fanfare Beatrix
Bert Sleumer 50+, oud papier, kermis en najaarsconcert.
Maandag 24 augustus was het zover. Onze dirigent Bert Sleumer was net de week
ervoor 50 jaar geworden. En na de eerste 50 maten van de eerste repetitie na de
vakantie, kwam ineens een verlate muzikant, Bert verrassen met de Vader Abraham
50 jaar speculaaspop. Gefeliciteerd Bert!
Zaterdag 26 sept en zaterdag 29 november gaan we weer oud papier inzamelen. Let op,
29 november alleen oud papier en geen oud ijzer. Inzamelen van oud ijzer in het najaar was niet
meer rendabel.
En hebt u ook genoten van het optreden van de fanfare tijdens de optocht van de Kermis in
Okkenbroek en Lettele?. Dat kwam omdat we uit onverwachte hoek hulp kregen van een aantal
muzikanten van de muziekvereniging Actief uit Deventer. Als tegenprestatie proberen we samen
met Actief tijdens de sinterklaasintocht in Deventer weer een lopend orkest op straat te presenteren.
Op dit moment is het orkest al weer bezig met de nummers voor het najaar concert in te studeren.
De muziek commissie kiest samen met de dirigent een bepaald thema met daarin een aantal
muziekstukken die bij het orkest passen en natuurlijk bij het thema. Uitdaging is om muziekstukken
te kiezen waar alle muzikanten in mee kunnen. Bert zorgt er altijd voor dat er minstens één moeilijke
partituur bij zit. De muzikanten zie je dan even achter de oortjes krabbelen, als ze deze voor het
eerst op de muziekstandaard hebben staan. Maar uiteindelijk zorgen we met het hele orkest ervoor,
dat in het najaar het concert goed klinkt. Dit keer is het thema Entertainment. Dus reserveer vast
zaterdag 14 november in de agenda voor een bezoekje aan Ons Centrum in Okkenbroek.

PERSBERICHT
BoekStart inloopochtenden in Okkenbroek; lees en zing met je hummeltje
Voorlezen, je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Samen plaatjes kijken en verhaaltjes
vertellen is goed voor de taalontwikkeling en versterkt de band tussen jonge kinderen en ouders.
BoekStart is een project dat (mede) uitgevoerd wordt door de bibliotheek om voorlezen aan kleintjes
te bevorderen. Vanaf 6 maanden kunnen baby’s al woorden herkennen, maar hoe lees je nou het
beste voor aan zo’n hummel? En wat zijn leuke boekjes? Tijdens de BoekStart
inloopochtenden geven voorleesvrijwilligers tips en trucs.
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Vanaf woensdag 2 september starten de BoekStart inloopochtenden weer in de Bibliotheek
Okkenbroek. Tussen 10.00 en 11.00 uur zijn ouders met kinderen tot 4 jaar van harte welkom.
De BoekStart inloopochtenden zijn gratis. Aanmelden is niet nodig, dus loop gerust binnen!
Tijdens de eerste inloopochtend in Okkenbroek zal Alice van Drie van the Bizzy Bee voorlezen uit
het boek Mama Kwijt van Chris Haughton. Kinderen kunnen meezingen en meedansen.
Tevens is De Bibliotheek Deventer voor de locatie Okkenbroek op zoek naar enthousiaste
voorleesvrijwilligers. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Jutta Beusink,
jbeusink@obdeventer.nl

Cafe en terras à la Monique
heeft het volgende voor u op het programma staan:
- Zaterdag 26 september Kinderdisco voor alle kinderen van de basisschool.
We beginnen om 19.00 uur tot 22.30. Milan Hoop is deze avond onze dj.
- Jouw café, mijn café.
Meld je aan om tegen elkaar te strijden in 2016. De eerste bijeenkomst is 1 oktober om
20.30 uur voor inschrijving. Dan wordt ook een datum geprikt voor wie wanneer organiseert.
Voor een gezellig potje rummikub kunt u vanaf 19.30 uur terecht op de volgende data:
- 18 september, 16 oktober, 12 november, 11 december
- 24 oktober is er weer Grøsrock
- 4 november is er zowel 's middags als 's avonds de bazaar, zie elders in de koerier verdere
informatie hierover.
- 20 december kunt u weer terecht bij café en terras à la Monique voor de kerstbrunch.

Zonnebloem activiteiten
30 september.
Winkelen in Raalte, woensdagmorgen. Vertrek om 9 uur. Reiskosten € 3.00.
Opgeven voor 21 september.
28 oktober.
Is er een theatermiddag in het Bonte Paard te Dijkerhoek. Deze is van 14.00 u. t/m 17.00 u.
Ontvangst vanaf 13.00 u. De artiesten die optreden zijn Andreas Cäzillia. De gasten worden nauw
betrokken bij de show. Opgeven voor 9 oktober. De kosten € 12.50 en reiskosten € 3,16 november.
Winkelen bij V&D onder voor behoud. Vertrek maandagmorgen om 8.30 uur. Opgeven voor
2 november. Reiskosten € 3.00.
30 november.
Intratuin Lochem. Winkelen bij kerstsfeer. Vertrek maandagmorgen om 9.00 uur. Opgeven voor
23 november. Reiskosten € 3.00.
5 december.
Zon in de schoorsteen, Actie ven de Zonnebloem. Zijn er nog mensen die het leuk vinden om met
Sinterklaas een pakje voor iemand te maken. Een klein cadeautje van 5 á 6 euro, indien mogelijk
met een klein gedichtje. Deze pakjes gaan naar mensen die ziek gehandicapt of hulpbehoevend
zijn, en ouderen die weinig familie hebben. Wilt u iemand verrassen met zo’n pakje vol zon en
vriendelijkheid, neemt u dan contact op met een van de vrijwilligers.
Opgeven voor deze activiteiten kan bij: Gerda Oosterhuis tel: 551425, Gerrit Haverslag
tel: 0572-321331 en Agnes Spikker tel: 551583.
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Borduurster gevraagd:
Bij speciale gelegenheden geven wij een handdoek cadeau. Op deze handdoek
is een rand met zonnebloemen geborduurd. Wie wil voor ons een aantal randen
borduren en op de handdoeken naaien?
Afd. Lettele /Okkenbroek
Nadere inlichtingen: José Groot Koerkamp, tel.0570-551524.

HISTORISCH ERFGOED OKKENBROEK ONDER HOEDE PLAATSELIJK BELANG
Het bestuur van Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving (PB) heeft unaniem ingestemd met
een voorstel van Okkenbroek van Oudsher (OvO) tot de vorming van een
dorpsarchief.
De institutionalisering van het dorpsarchief Okkenbroek, onder de vlag van PB, is
een volgende stap in het bewaren, vastleggen en beschikbaar stellen van het
historisch erfgoed van Okkenbroek. Tot nu toe berust het archief in opbouw op
persoonlijke titel namens OvO bij Henk Sepers. Met de komst van een formeel
dorpsarchief verwachten PB en OvO een mogelijke drempel voor de overdracht
van historisch materiaal aan het dorpsarchief weg te nemen.
Wilt u foto’s, documenten of anderszins overdragen dan kunt u een bericht sturen naar het
secretariaat van PB te bereiken via: pbokkenbroek@gmail.com.
Ook materiaal uit het rijke verenigingsleven van Okkenbroek is van harte welkom. Daar waar
mogelijk zal het materiaal gebruik worden voor het actualiseren of maken van artikelen op
okkenbroekvanoudsher.nl. In de expositiekast in het Noaberhuus is een wisselende foto expositie uit
het archief te zien.
Er wordt nog bekeken hoe het historisch materiaal naar voorbeeld van oudheidkundige kringen in de
ons omringende dorpen verder toegankelijk kan worden gemaakt voor het publiek. Het beheer van
het archief blijft namens PB in handen van OvO. Wilt u als vrijwilliger op de één of andere wijze een
bijdrage leveren aan de vorming van het dorpsarchief. Dat kan. Neem daarvoor contact op met
Henk Sepers.

Bureau Het Gesprek in Okkenbroek
Sinds afgelopen april woon ik samen met mijn man Hans van Hoorn aan de Oerdijk 198E in
Okkenbroek. Ik ben Loes Haak en wil jullie graag laten weten dat ik mij bezig houd met mijn
Bureau Het Gesprek.
Wat betekent dat precies?
We leven in een onrustige tijd van veranderingen, onzekerheden, tegenslagen en twijfels. Dit kan
mensen het gevoel geven van het niet meer zo goed weten, stress, een gevoel van
moedeloosheid e.d.
Wanneer dit zich voor doet en je er verandering in wil aanbrengen, kan je contact met mij
opnemen en gaan we samen kijken in een gesprek of ik je kan helpen om zelf weer het heft in
handen te krijgen.
Ik ben jaren werkzaam geweest als coach. Door mijn ervaring kan ik ondersteunen bij
veranderingen in je leven en je begeleiden in het ontwikkelingsproces naar een nieuwe toekomst.
Het helpt vaak om met een onafhankelijk iemand te praten, zodat je weer op gang komt om je
leven te leiden op een manier dat je het weer ziet zitten en er plezier in hebt.
Voor meer informatie: Bekijk mijn website: www.bureauhetgesprek.nl of bel naar 0570-641304
of mail naar lhaak@hetnet.nl
Tot ziens, Loes Haak
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Sportvereniging V en L,
We zijn al weer ruim over de helft van het jaar en na 6 weken zomervakantie is streetdance en
gymnastiek voor de jeugd ook weer begonnen. Gymnastiek is weer op maandagmiddag i.p.v.
dinsdagmiddag.
Bij Streetdance is er een wijziging geweest. Vanaf de zomervakantie is er nog maar 1 groep en
deze oefent op donderdagavond van 18.30 tot 19.30.
Zaterdagmorgen 11 april werd de jaarlijkse Jan Bakkerochtend weer gehouden, dit was wederom
een groot succes. De peuters lieten samen met hun papa of mama zien wat ze geleerd hadden.
Vervolgens was de maandagmiddag gymgroep aan de beurt om hun kunsten te vertonen en ter
afsluiting van de morgen was er nog een demonstratie van streetdance. Er waren veel
belangstellenden die onder het genot van een kopje koffie aandachtig keken naar de prestaties van
de kinderen. Dit werd voor het eerst geleid door de nieuwe gymjuf Daisy.
Tijdens Okkenbroeksfeest heeft V en L de skelterrace weer georganiseerd. Er waren door de
feestcommissie 4 mooie bekers beschikbaar gesteld voor alle winnaars:
Kim Bronzewijker, Demy Jansen, Zoe Jansen en Lars Jeurlink. Ook heeft Streetdance een mooie
dans laten zien tijdens de revue.
Heeft u zin om te komen sporten, komt u dan gerust eens een keer kijken in de sporthal van
Ons Centrum.
V en L heeft de volgende takken van sport:
Maandagmiddag
gymnastiek voor de basisschoolkinderen,
Maandagavond
spinning en volleybal,
Dinsdagavond
badminton,
Woensdagavond
aerobic/bodypump en spinning,
Donderdagavond
Streetdance en zaalvoetbal
Vrijdagmorgen
Peutergym
Wilt u 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

Kookgroep Okkenbroek op zoek naar meer eters.
De kookgroep Okkenbroek stelt op elke 2e dinsdag van de maand, in het kader van Samen Eten,
een smakelijke maaltijd samen voor slechts € 6,00 per persoon. Elke maaltijd, bereid uit verse
ingrediënten, bestaat uit een voorgerecht, een hoofdgerecht en een toetje (nagerecht).
Telkens koken de koks weer een top-maaltijd en een verrassend lekker menu.
Het Samen Eten is toegankelijk voor iedereen, jong en oud, en met dieetwensen houden we
rekening. Graag koken we voor meer mensen dan nu het geval is. We eten in één van de zalen van
Terras à la Monique aan de Oerdijk 141 te Okkenbroek, telkens om 18.00 uur.
De kookgroep bestaat uit: Tiny Schreur, Gerda Bolink, Gerda Haverslag (tel. 0572-321331), Gerdi
Ruiter (tel. 0570-551855) en Hans Groeneveld (tel. 0570-550481).
Mogen we u/jou een volgende keer ook eens zien aanschuiven bij Samen Eten? Want bij ons geldt:
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Graag even 1 week van tevoren laten weten of u /jij komt ( i.v.m.
onze inkoop) bij één van de kookgroepleden.
In december 2016 viert Samen Eten haar 25-jarig bestaan. Vóór die tijd hoort u / hoor jij zeker meer
van ons! Wie voor het eerst mee wil eten kan zich melden bij Tiny Schreur, tel. (0570)- 551003
of één van de andere kookgroepleden (telefoonnummers: zie hierboven).
De kookgroep.
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Bazaar.
Over een paar maanden is het weer zover, de jaarlijkse Bazaar.
De commissie is weer druk met de voorbereidingen, maar de datum kunt U alvast noteren en wel
woensdag 4 november ‘s middags om 14.00 uur en ‘s avonds beginnen we 20.30 uur.
Zoals andere jaren zullen er ook dit jaar weer oliebollen zijn, slaatjes en kniepertjes en appeltaart
zullen niet ontbreken.
Natuurlijk gaan we draaien met het rad van avontuur en de tombola voor de kinderen zal ook niet
ontbreken.
Wat we verder nog gaan doen is nog een verrassing, maar komt allen en wie weet wordt U of jou
vereniging wel verrast met een mooi geldbedrag.
Hierbij is iedereen van harte welkom.

Namens de bazaarcommissie.

Okkenbrooks feest
Het eerste weekend van juli was een van de warmste juli weekenden
ooit! Dat hebben we allemaal goed gemerkt! Maar ondanks de hitte zijn we er toch in geslaagd een
superfeestweekend te hebben met het hele dorp!
De veiling, de pubquiz, de roofvogelshow, de brunch, de revue, de tentdienst, de kindermorgen en
de 55+ middag…ondanks de warmte erg leuk en gezellig en iedereen was erg enthousiast.
Wij als feestcommissie is heel erg blij 3 nieuwe toppers in de club, dit zijn Ina Stam, Thomas
Steegink en Luke van der Kolk! Welkom bij de club en veel plezier met ons!! Helaas heeft Mattie
door omstandigheden besloten te stoppen met de feestcommissie, Mattie bedankt voor je tijd en
inzet!
De voorbereidingen voor het volgende feest zijn alweer in volle gang! Veel nieuwe ideeën,
activiteiten….Nieuwsgierig? Hou dan de website goed in de gaten!
Het feest is volgend jaar op 1-2-3 juli, dus noteer hem alvast in uw agenda.

Collecte MLD Stichting
Van 18 tot en met 23 mei heeft de jaarlijkse collecte van de MLD-Stichting plaatsgevonden in
Okkenbroek. Dit heeft het mooie bedrag van bijna 260 euro opgeleverd. Dank voor de collectanten
die rond zijn geweest. Dank voor alle gevers die dit bedrag mogelijk gemaakt hebben. Wel zoek ik
voor Okkenbroek nog nieuwe collectanten die de MDL –Stichting een warm hart toedragen. Gezien
het belang van goed onderzoek naar de verschillende ziektes is er veel geld nodig. Hier wordt een
deel van de jaarlijkse landelijke collecte aan besteed.
Denkt u, ik wil wel een steentje hier aan bijdragen neem dan contact op met de coördinator voor
Okkenbroek. Bij voorbaat Hartelijk Dank. Dinie Bieleman, Het Bivank 21, Nieuw- Heeten
tel.nr. 0572-321648 d.bieleman@kpnmail.nl

Collecte voor blinden en slechtzienden van 26 t/m 31 oktober:
Als je (bijna) niets kunt zien, heeft dat ingrijpende gevolgen. Informatie
opzoeken op internet, reizen met de trein of de weg vinden in een gebouw: voor mensen met een
visuele beperking is dit zonder steun of hulpmiddelen echt een probleem.
Bartiméus Sonneheerdt zet zich sinds 1915 in voor blinden en slechtzienden. Om geld in te zamelen
houden zij jaarlijks een landelijke huis-aan-huis collecte. Dit jaar is de collecte van 26 t/m 31 oktober
2015. De opbrengst wordt besteed aan belangrijk wetenschappelijk onderzoek, vernieuwende
hulpmiddelen en specifieke begeleiding. U kunt denken aan onderzoek naar erfelijke oorzaken van
oogaandoeningen, aangepast lesmateriaal of slimme hulpmiddelen. Ambassadeur, tv-presentator
Bert van Leeuwen: “Zij hebben onze hulp hard nodig, om net als ieder ander kind te kunnen leren,
spelen en sporten. Tachtig procent van de informatie die je binnenkrijgt, komt binnen via je ogen,
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stel je voor dat je dat moet missen… Dat maakt concrete hulp zo belangrijk en daarvoor maakt
Bartiméus Sonneheerdt zich sterk.” Ook in Lettele, Oude Molen en Okkenbroek
zullen er enthousiaste collectanten langs de deuren gaan en vragen om uw
bijdrage.
Voor vragen of aanmelden als collectant dan kunt u contact opnemen met Marian JansenGrootentraast, marianhbj.jansen@gmail.com ; tel.0570-551675
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. Meer informatie: steunBartimeus.nl

Biljartclub
Wie deze kampioen van 2014/2015 biljarten wil opvolgen, is van harte welkom
op de woensdag om 20.00 uur in Ons Centrum te Okkenbroek.
Groeten BCO (BiljartClub Okkenbroek)

De Nacht van de jeugd.
Zoals ieder jaar willen we ook dit jaar weer een nacht door brengen in de kerk
met de jeugd. Anders dan andere jaren is het dit jaar zo dat ook de jeugd van
Bathmen daarbij mee gaat doen. Het is de aftrap van het jeugdwerk programma
“Provider.
Het zal zijn in de nacht van 19 op 20 september!
Wat is het plan? Wel, we willen met z’n allen snurken in de kerk van Okkenbroek – en daarvoor
natuurlijk een hoop lol met elkaar beleven.
Belangrijk is om leuk en goed kennis met elkaar te maken: daar hebben we de rest van het jaar
alleen maar plezier van, je weet dan tenminste wie-wie is!
We verzamelen ons zo rond een uur of 20 uur. Als we onze bedjes wat op orde hebben, doen we
een geinig spel met elkaar om er alvast een beetje in te komen, dan gaan we iets actiefs doen
(verrassing) en om een beetje af te koelen kijken we ook nog een filmpje. Hoe laat het dan is?
Dat zien we wel.
’s Ochtends op tijd uit de veren want de kerkgangers staan om half tien op de stoep. Die kunnen
we dan mooi ff vertellen wat we met elkaar beleefd hebben.
Alle jongeren die op de middelbare school zitten zijn van harte welkom! Breng vooral vriend,
vriendin, nicht, neef etc. mee!
Het is wel fijn als we ongeveer weten wie er allemaal mee doen dus geef je op via mail, app,
telefoon of wat dan ook bij;
Thea Meijerink 06-12287556 of provider@pgbathmen.nl

Vrijwilligers uitje kerk 19 september 14:00 uur.
Bij deze nodigen wij iedereen, die op welke manier ook betrokken is bij onze
Protestantse Gemeente te Okkenbroek uit om mee te gaan met het uitstapje op
de derde zaterdag van September.
Wat we precies gaan doen is nog niet bekend op het moment dat dit stukje geschreven gaat
worden. We gaan in elk geval iets doen wat voor oud en jong gezellig en leuk is. We zullen ook
rekening houden met iedereen die wat minder goed ter been is. Dus ben je oud, jong, samen of
alleen geef je op en we maken er samen een gezellige middag van.
Thea Meijerink 0572-382898 of theameijerink@hetnet.nl
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Barbecue voor iedereen op de bult bij de kerk 19 september 17:30
Mede mogelijk gemaakt door de activiteiten commissie Okkenbroek
De Barbecue staat gereed op de bult bij de kerk. Daarvoor is iedereen vanaf
ongeveer 17:30 uur van harte uitgenodigd. We zullen om de kosten te
beperken, van ieder een eigen bijdrage vragen van €5,- per persoon.
Kinderen tot 12 jaar €2,50
Om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen is het fijn als u/jij zich opgeeft. Graag per
mail aanmelden maar bellen mag ook.
Wanneer u een speciaal dieet heeft dan dit graag doorgeven.
Wanneer:
Tijd:
Opgave:

Zaterdag 19 september
Waar:
Bij de kerk in Okkenbroek
17:30 uur
Thea Meijerink 0572-382898 theameijerink@hetnet.nl

Hakselparty dit jaar voor het eerst!!!!!
Daar moet je bij zijn!

Dit jaar voor het eerst is er op 9 oktober een nieuw tentfeestje, hakselparty. De entree is gratis en
de muntjes zijn 1,50 per stuk
Ook is er geweldige muziek de headphone players en greenlight zal dan spelen. Ook staat er een
echte hakselaar bij de tent.
Vanaf 13 jaar ben je bij deze uitgenodigd!!!

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

Dinsdag 5 januari 2016
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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