Rondwandeling door

OKKENBROEK

Al in 1394 wordt het buerscap Oeckenbroke,
gelegen in den kerspel Deventer, genoemd in
een leendocument. Pas midden 19e eeuw
groeide Okkenbroek, dankzij grootgrondbezitter
Adam IJssel de Schepper, een huzaar 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"

de historie van het dorp
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 1934 opende het
jeugdgebouw 'De Ark' haar poorten. Dit is in
1967 vervangen door 'Ons Centrum'.
In 1959 werd Okkenbroek, na een jarenlange
strijd aangesloten op het elektriciteitsnet. Van de
korenmolen rest, na een brand in 1931 alleen
nog het onderstuk. De school uit 1923,
herbouwd in 1974, is nog altijd in gebruik als
basisschool.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
De lengte van de wandeling is iets meer dan 3
km. De nummers op de plattegrond verwijzen
naar een aantal van de bezienswaardigheden
langs de route die geheel over verharde wegen
of (fiets)paden gaat.
STARTPUNT
Dorpshuis Ons Centrum
Oerdijk 141
7435 PL Okkenbroek
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