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Voorwoord
Dorpsgenoten
Zaterdag 30 maart j.l. hebben wij afscheid van café en terras a la Monique genomen. Zij heeft na 6 jaar aangegeven te willen stoppen met
het Dorpshuis “Ons Centrum”. Dit vinden wij jammer maar hebben
dit te accepteren; dit is uiteraard in goed overleg gegaan. Wij waren
verheugd dat er zoveel mensen gehoor aan de oproep hebben gegeven.
Het was er gezellig druk. De muziek werd verzorgd door Bertus Oostervelt en Henk Jonker en door een optreden van orkest More Music.
Hartelijk dank hiervoor. Monique: nogmaals bedankt voor wat je hebt
gedaan voor het Dorpshuis. Wij wensen jou en je dochter Beau heel
veel succes in jullie nieuwe omgeving.
Zoals bekend nemen Ingrid van den Berg en Eric Rumpf de exploitatie over. Ze gaan starten vanaf 2 april in het Dorpshuis onder een
nieuwe naam: “Café Nooit gedacht”. Deze naam is zaterdag door hen
bekend gemaakt. Ze zullen zelf aangeven wanneer er een officieel
tintje van de opening zal plaatsvinden. Ingrid en Eric: heel veel succes.
Na een aantal keren wat verbouwd en veranderd te hebben is nu de
keuken aan vernieuwing toe en daar beginnen we op 8 april mee. Wij
gaan er vanuit dat dit eind april allemaal klaar is. Er komt een geheel
nieuwe keuken met apparatuur in, en de vloer wordt aan de tijd aangepast. Dat er met de keuken overlast zal ontstaan en dat niet alles
mogelijk is, dat kunnen we met ons allen wel invullen. Hier vragen we
uw begrip voor. Daarna is Dorpshuis ”Ons Centrum” ook klaar voor
de toekomst.
Op het terras zijn de platanen gesnoeid en het tegelwerk hersteld, dank
Jan de tuinman Nijland. Van de dorpsvisie, waar hard aan gewerkt
wordt, komt elders in de Koerier verslag door Plaatselijk Belang.
Vanaf het begin dat de Koerier wordt uitgegeven is het voorwoord
door de voorzitter van het Dorpshuis geschreven; dit zal vanaf de volgende uitgave door Plaatselijk Belang gedaan worden omdat de Koerier onder verantwoording van PB uitgegeven wordt.
Dit is dus de laatste keer dat dit vanaf deze plek geschreven is, maar
ook voor mij is het voor de laatste keer een verhaal, omdat ik op de
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jaarvergadering op 9 april van het Dorpshuis na ruim 9,5 jaar niet herkiesbaar ben en dus uit het bestuur ga. Maar gelukkig ook hier een
waardig opvolger en wel Patricia Bangma. De taken zullen door het
nieuwe bestuur onderling verdeeld worden.
Het gaat u allen goed, met vriendelijke groet, Henk Stoevenbeld.

Agenda.
april
6
6
6
9
15
16
17
20

V&L Jan Bakker ochtend
Uitvoering VOP
Uitvoering VOP
Koffie drinken (50+)
Handwerken
Koffie drinken (50+)
Seniorensoos Okkenbroek
Oud papier ophalen, brengen van oud ijzer
Vrienden van de kerk, More Music Orkest
23 Koffie drinken (50+)
29 Handwerken
30 Koffie drinken (50+)

10:00 - 11:00
14:00
20:00
9:30 - 10:30
14:00 – 16:00
9:30 - 10:30
14:00 – 16:00
9:00 - 11:30

Ons Centrum
Ons Centrum
Ons Centrum
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Okkenbroek

9:30 - 10:30 Noaberhuus
14:00 – 16:00 Noaberhuus
9:30 - 10:30 Noaberhuus

mei
2
6
7
13
14
21
28

Bingoavond voor 40+
Geraniumactie
Koffie drinken (50+)
Handwerken
Koffie drinken (50+)
Koffie drinken (50+)
Koffie drinken (50+)

19:30 – 23:00 Noaberhuus
9:30 - 10:30
14:00 – 16:00
9:30 - 10:30
9:30 - 10:30
9:30 – 10:30

Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus

9:30 - 10:30
10:30 – 17:30
10:30 – 17:30
9:30 - 10:30

Noaberhuus
Start Ons Centrum
Start Ons Centrum
Noaberhuus

juni
4
9
10
11
17
15

Koffie drinken (50+)
Kunstfietsroute
Kunstfietsroute
Koffie drinken (50+)
Reisje Seniorensoos
Oud papier ophalen Vrienden van de kerk,
More Music Orkest
18 Koffie drinken (50+)
21 Longest day ride
25 Koffie drinken (50+)
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juli
2
5
6
7
9
13

Koffie drinken (50+)
Okkenbrooks Feest
Okkenbrooks Feest
Okkenbrooks Feest
Koffie drinken (50+)
Oud papier ophalen Vrienden van de kerk,
More Music Orkest
16 Koffie drinken (50+)
23 Koffie drinken (50+)
30 Koffie drinken )50+)

9:30 - 10:30
Hele dag
Hele dag
Hele dag
9:30 - 10:30
9:00 - 11:30

Noaberhuus
Feestweide
Feestweide
Feestweide
Noaberhuus
Okkenbroek

9:30 - 10:30 Noaberhuus
9:30 - 10:30 Noaberhuus
9:30 – 11:30 Noaberhuus

augustus
6
13
20
27

Koffie drinken (50+)
Koffie drinken (50+)
Koffie drinken (50+)
Koffie drinken (50+)

9:30 - 10:30
9:30 - 10:30
9:30 - 10:30
9:30 - 10:30

Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus

Nieuws uit Okkenbroek
Dorpsvisie Okkenbroek
Beste mensen van Okkenbroek en omgeving,
Zoals in de koerier van januari aangegeven wil Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving tezamen met de besturen van Ons Centrum en
Kulturhus een nieuwe dorpsvisie maken. Dat wil zeggen dat we nadenken over hoe Okkenbroek er over pakweg 10 jaar uit ziet of uit
moet zien en hoe we dat willen bereiken.
Voor het maken en uitvoeren van de dorpsvisie krijgen we ondersteuning van een deskundige van de OVKK (Overijsselse Vereniging van
Krachtige Kernen). Hiervoor krijgen we subsidie van de provincie.
We hebben Okkenbroek in negen wijken/buurten opgedeeld en voor
elk hiervan een inwoner bereid gevonden om mensen uit de buurt uit
te nodigen om in een kleine groep (circa 8 personen) met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst en leefbaarheid van Okkenbroek.
Het gesprek zal meestal bij deze persoon thuis plaatsvinden, maar kan
ook in ‘t Noaberhuus gehouden worden. We hopen dat zoveel mogelijk mensen van verschillende leeftijden aan de gesprekken zullen
deelnemen. Ze worden gehouden in april en de eerste helft van mei.
Voor jongeren zal een aparte bijeenkomst worden belegd.
Okkenbroeker koerier april 2019
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Daarnaast hebben we een constructieve en plezierige bijeenkomst gehad met de eigenaren, beheerders en gebruikers van ‘t Noaberhuus,
Ons Centrum, de Interconfessionele school WereldWijzer, de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek en de wijkmanager.
Er werden zorgen uitgesproken, met name van de kant van de kerk
over de zeer nabije toekomst en ook over de woningbouw die nu toch
echt snel op gang moet komen, wil ook de school met enig vertrouwen
de toekomst tegemoet kunnen zien. Maar naast zorgen zijn er ook
ideeën uitgewisseld, o.a. over de invulling van ‘t Noaberhuus.
In de bijeenkomsten met bewoners zullen de zorgen en kansen ook
zeker aan bod komen. Door met elkaar in gesprek te gaan ontstaan er
hopelijk ideeën om de zorgen op te lossen en de kansen te benutten.
Alle aspecten die met het wonen, werken en leven in Okkenbroek en
omgeving te maken hebben, kunnen aan bod komen, zoals de
(her)inrichting van het dorp en zeker de woningbouw. Dus ook voor
degenen die er alleen maar wonen, kan het van belang zijn.

Impressie van de jaarvergadering van Plaatselijk Belang
Okkenbroek.
Op 20 maart waren in Ons Centrum, naast de bestuursleden, 18 leden
aanwezig. Het bestuur deed daar verslag van de werkzaamheden van
het afgelopen jaar en legde verantwoording af over de financiën van
de vereniging.
Arnold vertelde over de activiteiten van WijDeventer. Daar wordt besloten over de toekenning van de subsidieaanvragen vanuit het buitengebied. Ook vindt daar het gesprek plaats met de Gemeente Deventer
waar het gaat over het vereenvoudigen van de procedures die nodig
zijn (of eigenlijk overbodig zijn) voor het organiseren van activiteiten
die zorgen voor meer samenhang binnen de dorpskernen binnen Deventer. Arnold geeft aan dat er voldoende ruimte is om goede initiatieven vanuit de dorpen te helpen met de start.
Arnold vertelt ook over de voortgang van de geplande woningbouw.
Door faillissement van de vorige aannemer en de verkiezingen voor de
gemeenteraad is dat even blijven liggen. Nu is de gemeente weer actief. Twee kavels zijn op Funda geplaatst voor de realisering van vrijstaande woningen. Voor de realisering van vier andere woningen
Okkenbroeker koerier april 2019
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(twee onder een kap of een rijtje) is een aanbesteding in gang gezet.
Vanuit PB dringen wij aan op het maken van meer concrete plannen
en hebben wij als voorwaarde gesteld dat de huizen geschikt moeten
zijn voor gezinnen met kinderen. Dit ook al om de school binnen ons
dorp te kunnen behouden.
Paul geeft aan dat de aanleg van glasvezel is afgerond maar dat er nog
wat kleine problemen zijn die te maken hebben met de providers.
Desgevraagd geeft hij aan dat er binnen het dorp zelf geen glasvezel
komt, omdat daar al snel internet is (coax). Toen Glasvezelbuitenaf
het project overnam heeft men er bewust voor gekozen om alleen het
buitengebied aan te sluiten. Als er binnen het dorp behoefte is dan
moet daar dient men daartoe zelf het initiatief te nemen, bijvoorbeeld
contact opnemen met Glasvezelbuitenaf. Als er klachten zijn over de
kabel, dan dient men zich tot de provider (Ziggo) te wenden.
Paul vraagt of er nog wensen zijn wat betreft de buurtbus. Hij geeft
aan dat er een vraag was over een zondagsdienst, waartoe al wel een
paar chauffeurs bereid waren. De proef op zaterdag met de extra bus
naar de buurtsuper in Lettele heeft geen vervolg gekregen, omdat er te
weinig gebruik van werd gemaakt.
Geeke vertelt over de Okkenbroeker koerier die vanaf dit jaar onder
de verantwoordelijkheid valt van PB en niet meer wordt uitgegeven
door OC. De papieren versie heeft inmiddels 54 abonnees en met het
abonnementsgeld van € 7 is de uitgave daarvan bijna rendabel. PB is
blij met dit initiatief, omdat zo ook de niet-internetters onder ons goed
op de hoogte blijven van alle activiteiten binnen Okkenbroek.
Theo vertelt dat er inmiddels een Stichting is opgericht die het behoud
van typische Sallandse landschapselementen helpt in stand te houden.
In een andere bijdrage in de koerier vinden hierover meer specifieke
informatie.
Er zit nog weinig schot in de realisatie van de rotonde bij de Molen.
Bezwaarschriften hebben ertoe geleid dat er vanuit de Provincie voor
dit kalenderjaar geen geld voor is gereserveerd. Dat betekent dat pas
volgend jaar verder wordt gegaan met dit project. Tot slot noemt hij
de minder veilige situatie die in de IJssel de Schepperstraat ontstaat
doordat daar zoveel auto's staan geparkeerd. Vooral voor de speeltuin
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leidt dat tot onoverzichtelijke situaties. In de buurt is daar het gesprek
over gaande.
Arnold Wichers-Schreurs en Theo Hoge worden voor een nieuwe
termijn van 3 jaar benoemd als bestuurslid van PB. Sander Soeteman
wordt met algemene stemmen benoemd tot nieuw bestuurslid. Met
Paul Disselhorst en Geeke in 't Hof erbij bestaat het bestuur nu uit vijf
leden.
Na de pauze besteden we aandacht aan het traject van de ontwikkeling
van de Dorpsvisie die PB samen met het bestuur van OC en KH is gestart. Daarover vind je in deze koerier elders uitgebreidere informatie.
Namens PB, Theo Hoge.

Welzijn en cultuur
Café en Terras a La Monique
Lieve mensen uit Okkenbroek,
Ik wil iedereen bedanken voor de vele lieve woordjes, bedankjes,
bloemen, cadeaus en cadeaubonnen. Het was overweldigend zoveel
mensen. Ik wil bij deze ook het Stichtingbestuur Ons Centrum bedanken voor deze grandioze avond en hun inzet achter de bar.
Ik wens Ingrid en Eric heel veel succes.
Bedankt Okkenbroek!
Hoop jullie snel weer tegen te komen in Café Nooit Gedacht.
Monique

V.O.P.
Toneelvereniging V.O.P. presenteert voor u op 6 april 2019:
"Drie kriminele zusters"
Aanvang om 14.00 uur en om 20.00 in Ons Centrum te Okkenbroek!

More Music orkest
Meerstemmige klanken.
Ja u hoort het goed, er klinkt steeds meer muziek. Misschien hoort u
het niet maar ziet u het wel. Het More Music Orkest laat van zich horen wanneer er in de dorpen speciale gebeurtenissen zijn.
Okkenbroeker koerier april 2019
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Zo waren we erbij op 30 maart in Okkenbroek bij het afscheid van
Monique bij Ons Centrum. Op 4 mei mogen we weer bijdragen aan de
herdenking in Lettele en u mag zich daar laten verrassen door de
meerstemmige klanken die dan te horen zijn.
Natuurlijk ziet u ons ook regelmatig: op 20 april halen we weer oud
papier op en kunt u uw oud ijzer brengen (kunnen wij de muzieklessen
voor de leerlingen betaalbaar houden).
Vanaf 6 mei komen we weer met prachtige, sterke geraniums langs en
op 26 mei ziet u de koepel weer in Lettele staan voor het PJB-concert.
Overigens hebt u ons ook op 3 maart bij DOP (Deventer Open Podium) kunnen horen. De recensent schreef: Er zit veel swing in het orkest, de nummers worden goed afgewerkt en de zangeres…. Ja wie
ons gehoord heeft weet dat zij klinkt als een klok. Maar er was ook
een gemis: Jammer dat er geen bas en akkoordinstrument aanwezig
zijn!
Tja die missen we nog steeds. Dus wie ook swingende muziek wil
maken: We hebben nog ruimte voor gitaristen, pianisten en
drummers. Overigens bent u sowieso welkom om mee muziek te
komen maken. Laat van u horen.

Seniorensoos
Met de Paasdagen in aantocht, de klok een uur vooruit en enkele
mooie dagen, komt de laatste seniorenmiddag van het seizoen 2018 –
2019, namelijk 17 april, in zicht.
Maar op 12 juni is ons jaarlijks reisje nog, dit in samenwerking met
Espelo. U hoort hier het een en ander meer van op 17 april, de laatste
middag. Als er nog mensen zijn die ook met het reisje mee willen, dan
graag voor 17 april opgeven bij Janny Hoornenborg tel: 0570-554169.
Ook u bent altijd van harte welkom op onze seniorenmiddagen als
nieuw lid. Het seizoen is bijna afgerond, we hopen u het volgend seizoen weer te begroeten op de derde woensdagmiddag in sept. 2019.
Het bestuur, Groetjes, Ria Alferink.

Fietstocht
Zoals misschien bekend is er zondag 1 sept. a.s. weer onze jaarlijkse
fietstocht. We starten bij Ons Centrum tussen 10 uur en 12.30 uur.
Okkenbroeker koerier april 2019
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De afstanden zijn +/- 12 km. en +/- 40 km. Tijdens de lange afstand is
er een koffiestop en is er een mogelijkheid uw E-bike op te laden.
Het inschrijfgeld bedraagt Euro 5,- en kinderen tot 12 jr. onder begeleiding gratis.
We hopen u te zien op 1 sept. Groeten, Freek en Janny.

Kunst van hier tot ginder
Vrijwilligers gevraagd voor kunstfietsroute 2019
De Kunstfietsroute gaat definitief door op zondag 9 juni en maandag
10 juni van 10.30 - 17.30 uur. Wilt u ons hierbij assisteren als vrijwilliger tijdens één van deze dagen (of beide dagen) neem dan contact op
met Anita van Loenen via: anitavloenen@gmail.com.
Meldt u zich s.v.p. aan, ook als u maar één dagdeel kunt. Alvast bedankt!
Hartelijke groet, Kunst van hier tot Ginder.

Helpt u me materiaal verzamelen?
Ik ben Heidi Vestin, een van de
kunstacademiestudenten die dit
jaar deelneemt aan Kunst van
Hier tot Ginder. Ik vraag uw
hulp bij het verzamelen van het
materiaal voor mijn sculptuur!
Mijn plan is om een groot beeld
te maken van plastic afval dat is
ingezameld bij jullie, de bewoners van Okkenbroek (zie de afbeelding voor een schets). Het
werk zal, samen met 5 andere projecten, tijdens de kunstfietsroute op
de Bosbaan worden tentoongesteld.
Het soort plastic afval dat ik zoek, is het gewone huishoudelijk afval,
zoals:
- de verpakking van levensmiddelen,
- plastic flessen van frisdrank/melk/sappen
- shampooflessen
- zeer dunne plastic zakken die doorschijnen.
Okkenbroeker koerier april 2019
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Voor dit kunstwerk maak ik alleen gebruik van huishoudelijk afval.
Landbouwplastic/industrieel plastic afval kan ik dus NIET gebruiken.
Het idee is dat u het plastic de komende weken thuis verzamelt. Op
DONDERDAG 25 APRIL neem ik het plastic graag van u over. Ik
sta dan van 16:00 tot 19:30 uur met een busje voor Ons Centrum.
Het zou fijn zijn als u het plastic dan daar aan mij geeft. Lukt dat niet
en heeft u liever dat ik het op die dag bij u kom ophalen, e/mail me
dan. Mijn mailadres is heidi.vestin@gmail.com. Ook als u vragen
heeft kunt u mij zo bereiken.
Laten we er samen iets moois van maken!

Activiteiten in het Noaberhuus
Bingo
Op Donderdag 2 Mei is er weer een bingo voor iedere 40-plusser.
Vanaf 19.30 is er koffie / thee en om 20.00 uur beginnen we met de
bingo. De onkosten voor die avond zijn € 2,50.
En natuurlijk zijn er weer leuke prijzen te winnen en er is een bult gezelligheid.

De kapsalon
Afspraak maken????
Bellen, app'en kan naar 06 23 860 850 of via fb messenger, zo kunt u
24/7 een afspraak maken. Het "vaste" nummer 0570-550036 is komen
te vervallen.
Als ik aan het werk ben kan ik u niet direct te woord staan, of door de
slechte verbinding; spreek dan, bij geen antwoord uw naam en telefoonnummer in op mijn antwoordapparaat, dan bel ik u z.s.m. terug!
Groetjes, Annemarie.

Okkenbrooks Feest
Feestcommissie heeft nieuwe Voorzitster
Okkenbroekers en andere Buurtbewoners,
Zoals de geruchten al luidden, is 't waar. Onze altijd goedlachse Hendrik Kooijmans neemt afscheid, een stapje terug en wil graag het
Okkenbroeker koerier april 2019
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voorzitterschap overdragen aan een rasechte, geboren en getogen, Okkenbroekse dame. Ze is woonachtig in de Klinkenbuurt, zit al in de
Feestcommissie en beter bekend als Marloes Haverkamp.
Marloes heeft laten weten het hartstikke leuk te vinden om samen met
de andere leden het feestweekend in goede banen te laten leiden en
wederom tot een groot succes te maken. De Feestcommissie is uitgebreid met diverse leeftijden, wat onze creativiteit groot maakt.
Welkom Esther Graaskamp, Sybren Zwijnenberg en Tom Oortwijn.
Allen sinds een paar jaar/maand wonend in Okkenbroek. Ze zijn enthousiast om het team te komen versterken en zijn nu al een aanwinst!
De Feestcommissie heeft voor aankomende ‘61 editie’ op 5, 6, 7 juli
2019 al weer volop ideeën, attracties, gezellige activiteiten, iets te
happen en mooie bands en dj’s vastgelegd.
Alvast welkom op ons gezamenlijke feest!
Groet, de leden van het feestgedruis:
Ina Stam
Tom Oortwijn
Sybren Zwijnenberg
Luuk Teeselink
Luke vd Kolk
Bart Fiere
Thomas Steegink
Marloes Haverkamp
Esther Graaskamp
Suzanne Spikker
Hendrik Kooijmans

Iedere vorm van hulp is welkom
De feestcommissie Okkenbroek is samen jou als Okkenbroeker warm
aan het draaien om er een succes-feest van te maken. Het leuke van
vrijwilligerswerk in Okkenbroek is dat iedereen graag een steentje
bijdraagt en dat iedereen altijd enthousiast is! Zo fijn dit! Heb je ook
een paar uurtjes over per jaar en wil je een klein kiezelsteentje bijdragen? Contact ons zodat we samen kunnen kijken welke taak(jes) het
beste bij jou passen! Mailen, bellen of appen mag!
okkenbroeksfeest@gmail.com of 06-13743437, Marloes Haverkamp.

De nieuwe website hangt in de lucht.
Hij moest overzichtelijk, strak en vooral informatief zijn. Met mooie
foto´s en voor iedereen gebruiksvriendelijk. Is dit gelukt of is dit gelukt? De feestcommissie is erg tevreden met het resultaat en we kun-
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nen nog jaren voortborduren met deze strakke site. Het programma is
bekend, dus jouw weekend staat gereserveerd.
Een bedankje voor Gonnie en iedereen die heeft geholpen om er een
mooie site van te maken! Wees welkom: https://okkenbroeksfeest.nl/

De Okkenbroekse Revue zoekt medewerkers voor achter de
schermen!
De vrijdagavond van het Okkenbroeks Feest is steevast ingeruimd
voor de Revue.
Met een heel enthousiast team proberen we elk jaar een leuk programma in elkaar te zetten voor jong en oud. Natuurlijk is het belangrijk om goede spelers, dansers en zangers te hebben in zo’n revue,
maar het is minstens zo belangrijk om de juiste mensen te hebben die
het werk áchter het doek willen verrichten, bijvoorbeeld om een mooi
decor te maken en het podium tijdens de show in snel tempo om kunnen toveren voor de volgende act.
En naar zulke mensen zijn wij op zoek, als toneelmeester maar ook
mensen die het leuk vinden om kleding te maken, enz.
Voel je er iets voor om met ons mee te doen? Neem dan even contact
op met onze regisseur, Gerard Hazelhekke, tel. 06-30038442 of mail:
g.hazelhekke@gmail.com.

Nieuws vanaf de Bult
Verbouwing slot
In de koerier van september hoopten we nog dat de verbouwing van
de Pastorie voor de Kerstdagen klaar zou zijn.
Dit is niet gelukt, maar nu is het wel zo ver en als u dit leest, is de pastorie weer bewoond. Kerkelijk werkster bij de Protestantse Gemeente
Bathmen-Okkenbroek, Mevr. Hanneke Overduin, en haar echtgenoot
Theo zijn er eind maart ingetrokken.
Dat het twee maand langer duurde dan wij dachten is geen wonder.
Het huis is eerst echt helemaal gestript. De muur tussen de woonkamer en de studeerkamer is er gedeeltelijk uitgehaald ook de open
haard is verdwenen. De keuken is in de opslag gegaan om deze er later
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weer in te zetten.
Toen kon men beginnen met de isolatie; dit is echt vanaf de grond tot
in de nok gebeurd met verschillende lagen zodat ook de leidingen er
achter konden. Daarna kon de stukadoor er in en op het laatst de schilder.
Al met al is er veel gebeurd en kunnen we weer een hele tijd vooruit.
Ook de consistorie is helemaal opgeknapt; alleen de vloerbedekking
moet nog, maar dit kon niet eerder, want er werd met de verbouwing
van de pastorie altijd doorgelopen.

Sport
Vlug en Lenig
V&L Jan Bakker Ochtend
Deze wordt gehouden op zaterdag 6 april van 10.00-11.00 uur.
Streetdance o.l.v. Louette ten Have en Beau Lensink wil u graag laten
zien wat ze zoal geoefend hebben de laatste tijd.
Alle drie groepen zullen ongeveer een uur lang verschillende dansjes
laten zien. Dus wanneer u tijd en zin hebt bent u van harte welkom om
onder het genot van een kop koffie de meiden/jongens te aanschouwen.
Tot dan!! Bestuur Vlug en Lenig.
NB: De maandagavond volleybalgroep is naarstig op zoek naar nieuwe leden. De eerste 2 lessen zijn gratis!!

Overig
Okkenbroek van oudsher
(Informatie uit het dorpsarchief, geschreven door Henk Sepers.)

Okkenbroek, mogelijk ooit een Anglische nedezetting. De regio Okkenbroek wordt rond 200vC bevolkt door Angelen uit Twente. De
naam Okkenbroek lijkt afgeleid van het Anglische ock (eik) + broc
(broek, drasland): Het broekland bij de eiken.
Op kaart 33 van de Reise en ZakAtlas (RZA) uit 1773 is de regio aangegeven als één groot veengebied.
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De Reis- en zakatlas van Nederland is uitgegeven in 1773 door graveur en boekverkoper J.C. Sepp. De kaarten van de zeven Verenigde
Provinciën zijn redelijk gedetailleerd en tonen de toenmalige steden
en dorpen, wegen en waterwegen. Opvallend is dat waar Roemele,
Haarle, Schoonheten of Espelo al worden genoemd (kaart 38) er van
Okkenbroek, in welke schrijfvorm dan ook, niets op de kaart is terug
te vinden. Terwijl al in 1394 het buerscap Oeckenbroke, gelegen in
den kerspel Deventer, wordt genoemd in een leendocument.
Het (kerk)dorp Okkenbroek ontstond na de ontbinding van de Gooiermarke in 1847. In 1840 telde Okkenbroek 159 en in 1870 235 inwoners. In die tijd bestond het gebied rondom wat wij nu Okkenbroek
noemen uit bos, heide en weilanden in de lager gelegen natte gronden.
De erven Ten Have, Harmelink, Borgelink, Bloo, Oosterhuis en Brander zijn de oudste erven in buurschap Okkenbroek. Deze gewaarde
erven worden al in 1399 genoemd in de ‘warenlijst’ van de Gooijermarke. De eigenaren van deze erven hadden stemrecht in de marke.
Entree tot de marke werd betaald met een emmer bier of een anker
wijn (38 liter), later met geld. ‘Waren’ zijn gebruiksrechten zoals het
winnen van grondstoffen, het hakken van bomen of het steken van
plaggen. Naast gewaarde erven waren er katersteden, waarvan de bewoners keuters werden genoemd. Deze keuterbedrijfjes waren gewoonlijk kleiner dan twee en een halve hectare. Een keuter had alleen
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zijn hut of kot als eigendom. In een markevergadering van de Gooijermarke op 25 juni 1827 werd een lijst overlegd, waarin het getal aan
waren en de gewaarde erven zijn aangegeven. Tevens werden zowel
de oude als de nieuwe namen van de erven vermeld. Erve Brander,
met als oude naam Oertbalding, was de grootste met anderhalve waar,
de anderen hadden elk één waar.
Keuters waren van veel rechten en plichten in de marke uitgesloten.
Ze moesten jaarlijks een financiële bijdrage leveren aan de gewaarde
boeren van de marke. Wanneer een keuter niet in staat was te betalen,
dan moest hij het veld ruimen. Soms liet men een keuter uit medelijden zitten, mits hij de anderen niet tot last was. De grond bleef immers
eigendom van de marke. Zat het de keuter mee dan lukte het hem zo
af en toe zijn grond een stukje uit te breiden. Katerstede klinkt romantisch maar schijn bedriegt. Het leven op en rond de woeste gronden
rondom buurschap Okkenbroek, waar in die periode boerderijen
schaarse elementen in het landschap vormden, was een leven om te
overleven. De woeste gronden vormden een bijna eindeloos kaal landschap. Voor de eerste bewoners in de katerstede’s was dit het decor
waarin zij leefden.
Pas midden 19e eeuw groeide Okkenbroek, dankzij grootgrondbezitter
Adam IJssel de Schepper, een huzaren luitenant uit Deventer, uit tot
een klein dorp. Zijn vader was burgemeester geweest in die stad. De
Schepper jr. besloot omstreeks 1850 een kerk, een molen en een smederij te (laten) bouwen. De molen en de smederij kwamen er in 1852,
voor de kerk stelde hij grond en een bedrag beschikbaar, maar vond
dat ook anderen een financiële bijdrage moesten leveren. Het zou nog
tot 1904 duren voor de kerk met pastorie gebouwd werd. Met de bouw
van de kerk werd de eerste, echte aanzet gegeven tot de verdere ontwikkelingen van wat toen nog "t Hooge Velt" werd genoemd. De
kerk en de smederij vormen de kern waaromheen het dorp Okkenbroek ontstond. Door ontginningen kwamen er steeds meer mensen te
wonen in de directe omgeving. Al snel werd ten behoeve van de kerkgangers naast de kerk een winkel met bakkerij en stalling gebouwd. In
1923 kwam er een eigen school en in 1928 werd de begraafplaats geopend. In de jaren '30 opende het jeugdgebouw 'De Ark' haar poorten.
Dit is in 1967 vervangen door 'Ons Centrum'. Met de komst van twee
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bakkers/kruideniers, twee cafés, de bouw van de school en een klein
dorpshuis was voor het relatief jonge dorp Okkenbroek qua voorzieningen de basis gelegd voor verdere groei.
In 1959 werd Okkenbroek, na een jarenlange strijd aangesloten op het
elektriciteitsnet. Drie jaar later kreeg het dorp waterleiding. In 1965
werd begonnen met het ophalen van afval. In de smederij (Boerhof) is
een motormuseum ingericht. Van de korenmolen rest, na een brand in
1931 alleen nog het onderstuk. De school, herbouwd in 1974, is nog
altijd in gebruik als basisschool. In het dorp zijn geen aparte bakker of
café meer te vinden, maar binnen het Noaberhuus en in Ons Centrum
zijn (horeca)voorzieningen aanwezig.
Okkenbroek kent relatief veel cultuurhistorisch waardevolle gebouwen. Gebouwen die van belang zijn omdat de ontstaansgeschiedenis
van het dorp er aan is af te lezen. Na de gemeentelijke herindeling in
1999 maakt Okkenbroek deel uit van de gemeente Deventer.

Oprichting Stichting Ontwikkeling Landschap
Okkenbroek Lettele
Op 27 december 2018 is de Stichting Ontwikkeling
Landschap Okkenbroek Lettele, kortweg OL2, opgericht. Onze stichting streeft naar het behoud van
het karakteristieke Sallandse landschap waarin
naast weilanden en akkers ruimte is voor houtwallen, geriefhout, heggen en hagen, kikkerpoelen, singels, knotwilgen en hoogstamboomgaarden. Dit is ook een leefomgeving waarin de patrijs kan voortbestaan. In het logo van onze stichting komt dat goed tot uiting.
Via stichting OL2 kunnen we in aanmerking komen voor de subsidies
die via Stichting Kostbaar Salland (SKS) beschikbaar zijn voor het
behoud van karakteristieke landschapselementen. SKS is een samenwerkingsverband van de provincie
Overijssel, de gemeenten Deventer,
Raalte en Olst-Wijhe en Stichting
IJssellandschap.
Foto: Ondertekening statuten bij de notaris: Theo Hoge, Elleke Brinkman en Pedro
Aarnink
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In de voorbereidingsfase heeft OL2 geregeld contact gehad met landeigenaren in Okkenbroek en Lettele. Samen hebben zij een plan gemaakt waarin karakteristieke landschapselementen in beide plaatsen
zoveel mogelijk in de vorm van een lint met elkaar worden verbonden.
Tot nu toe hebben 11 landeigenaren aangegeven mee te willen doen.
Bij hen heeft al een schouw plaatsgevonden en er is een plan voor hun
percelen gemaakt. Dat betekent dat opslag van bijvoorbeeld bospest
wordt gekapt, nieuwe bomen en struiken worden aangeplant, beschermend hekwerk wordt geplaatst, kruidenranden langs akkers worden ingezaaid en een kikkerpoel wordt aangelegd.
Het unieke van deze subsidie is dat er, na de financiering van het aanleggen en het herstellen, geld beschikbaar blijft om gedurende 21 jaar
het jaarlijkse onderhoud te kunnen uitvoeren.
Wij verwachten dat we spoedig het contract met SKS kunnen tekenen
om daarna snel aan de slag te gaan met de diverse prachtige landschapselementen. We starten eerst met de 11 nu bekende deelnemers.
We zijn blij dat de voorbereidingsfase nu bijna is afgerond en we concreet aan de slag kunnen gaan. We hopen verder nog dit jaar met de
deelnemers die op de reservelijst staan te kunnen starten. We houden
jullie op de hoogte van de vorderingen.
Stichting Ontwikkeling Landschap Okkenbroek Lettele:
Elleke Brinkman (O) voorzitter
Pedro Aarnink (L)
secretaris
Theo Hoge (O)
penningmeester

Ook jouw artikel of evenement in deze nieuwsbrief?
Maak dan een account aan op okkenbroek.net, daarna kun je een
nieuwsartikel en/of een evenement aanmaken.
Lukt het u niet om kopij op de website te plaatsen, dan kunt u deze inleveren bij Gerda ten Have (e-mail gm.tenhave@gmail.com).
Begin september 2019 komt de volgende nieuwsbrief uit. De uiterste plaatsingsdatum op de website is dinsdag 3 september 2019.
Dan wordt uw tekst automatisch in de Okkenbroeker Koerier geplaatst.
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