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Voorwoord
Okkenbroek, rust en ruimte voor mens en natuur
Allereerst natuurlijk (het mag nog …) de allerbeste wensen voor 2020.
De start van een nieuw decennium en met veel activiteiten in ons
mooie dorp. Natuurlijk vieren we 75 jaar bevrijding en hebben we
eerst de traditionele 4 mei viering. Maar ook zullen we de eerste resultaten merken van alle gesprekken die in 2019 zijn gevoerd onder de
noemer “keukentafelgesprekken”. Daaruit hebben we een aantal thema’s gehaald waaraan gewerkt gaat worden. Denk daarbij aan het opzetten van een vrijwilligerscentrale, het op langere termijn behouden
van voldoende voorzieningen en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Ook willen we ernaar streven dat meer wandelaars en fietsers
van onze mooie omgeving kunnen gaan genieten. Okkenbroek mag
wel wat bekender worden. Vandaar de slogan waarmee ik begon: Okkenbroek, rust en ruimte voor mens en natuur.
Okkenbroek kent veel verenigingen die actief zijn. Al die verenigingen draaien dankzij de inzet van vrijwilligers. Als voorplaat daarom
dit keer geen plaatje van Okkenbroek maar van actieve Okkenbroekers die druk bezig zijn voor hun vereniging.
Als Plaatselijk Belang gaan we opnieuw een informatiepakket bezorgen bij alle nieuwe inwoners. We hebben daarvoor een boekje gemaakt met daarin algemene informatie en informatie over alle activiteiten en verenigingen die ons dorp kent. Krijgt u nieuwe buren? Geef
dat dan aan ons door via pbokkenbroek@gmail.com.
Wij wensen u veel leesplezier en hopen u bij allerlei gelegenheden in
ons prachtige dorp te ontmoeten.
Namens het bestuur van Plaatselijk Belang,
Theo Hoge.

Agenda.
Januari
11 Snertactie handbal
14 Koffie drinken (50+)
15 Seniorensoos Okkenbroek
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9:30 - 10:30 Noaberhuus
14:00 - 16:00 Ons Centrum
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16
20
21
23
28
29
30

Koersbal
Handwerken
Koffie drinken (50+)
Koersbal
Koffie drinken (50+)
Rummikub
Koersbal

10:00 - 11:30
14:00 - 16:00
9:30 - 10:30
10:00 - 11:30
9:30 - 10:30
19:30
10:00 - 11:30

Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus

14:00 -16:00
9:30 - 10:30
14:00 - 16:00
10:00 - 11:30
9:30 - 10:30
10:00 - 11:30
14:00 - 16:00
9:30 - 10:30
14:00 - 16:00
10:00 - 11:30
9:30 - 10:30
19:30
10:00 - 11:30
10:00 - 12:30

Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Ons Centrum
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus

13:00
14:00 - 16:00
9:30 - 10:30
14:00 - 16:00
10:00 - 11:30
9:30 - 10:30
10:00 - 11:30
19:30 - 21:30
14:00 - 16:00
9:30 - 10:30
14:00 - 16:00
10:00 - 11:30
9:30 - 10:30
19:30
10:00 - 11:30
14:00 - 16:00
9:30 - 10:30

Deventer schouwburg
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Ons Centrum
Noaberhuus
Noaberhuus
Ons Centrum
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus

Februari
3
4
5
6
11
13
17
18
19
20
25
26
27
29

Handwerken
Koffie drinken (50+)
Oud Hollandse spelletjes
Koersbal
Koffie drinken (50+)
Koersbal
handwerken
Koffie drinken (50+)
Seniorensoos Okkenbroek
Koersbal
Koffie drinken (50+)
Rummikub
Koersbal
Rommelmarkt

Maart
1
2
3
4
5
10
12
13
16
17
18
19
24
25
26
30
31

More Music orkest optreden
Handwerken
Koffie drinken (50+)
Oud Hollandse spelletjes
Koersbal
Koffie drinken (50+)
Koersbal
Mens erger je niet
Handwerken
Koffie drinken (50+)
Seniorensoos Okkenbroek
Koersbal
Koffie drinken (50+)
Rummikub
Koersbal
Handwerken
Koffie drinken (50+)
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April
1
2
7
9
14
15
16
20
21
23
28
30

Oud Hollandse spelletjes
Koersbal
Koffie drinken (50+)
Koersbal
Koffie drinken (50+)
Seniorensoos Okkenbroek
Koersbal
Handwerken
Koffie drinken (50+)
Koersbal
Koffie drinken (50+)
Koersbal

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

Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Ons Centrum
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus

Nieuws uit Okkenbroek
Visietraject
Op 19 november hebben de drie werkgroepen die zijn ontstaan uit het
dorpsvisie traject hun visie en plannen gepresenteerd in het OC. Het
was heel fijn om te merken dat er veel interesse bestond vanuit de bewoners van Okkenbroek. Zoveel interesse zelfs, dat er nog extra stoelen neergezet moesten worden voor aanvang van de presentaties.
Na afloop van de presentaties konden de toehoorders in gesprek gaan
met de werkgroepen. Ook hier werd enthousiast gehoor aan gegeven.
Meerdere mensen hebben zich als vrijwilliger aangemeld voor de
werkgroep dorpsmarketing en toerisme. Ook voor de werkgroep Wonen, inrichting en natuur bestond veel enthousiasme. Er zijn twee
groepen ontstaan die zich met (verkeers)veiligheid bezig gaan houden;
een groep voor binnen de bebouwde kom en eentje voor het buitengebied. De plannen van de werkgroep Voorzieningen hebben een grote
impact op de betrokkenen en er is besloten om met zorgvuldigheid een
werkgroep samen te stellen. De werkgroep zegt toe dat er geen overhaaste stappen worden gezet, zonder ruggespraak bij de betrokkenen.

Opzetten van een Vrijwilligerscentrale Okkenbroek
Bij de keukentafelgesprekken van afgelopen jaar kwam naar voren,
dat er geen knooppunt van vrijwilligers is. Een centrale voor iedereen,
Okkenbroeker koerier januari 2020
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die wel eens hulp nodig heeft en niet weet tot wie hij zich kan wenden. Geen vervoer en toch naar de trein, je kind is ziek of alweer vrij
van school en niemand om even op te passen. Er moeten wat boodschapjes gedaan worden, want je hebt griep. Die hoop bladeren moet
opgeruimd worden. Wie, o wie?
Er zijn in Okkenbroek natuurlijk genoeg mensen die willen helpen,
maar het zou voor de hulpzoekende het makkelijkst zijn, als er een
coördinator of meerdere coördinatoren zouden zijn, die de vraag om
hulp verder kunnen leiden.
Een heel goed voorbeeld van zo’n centrale bestaat in Lettele. Naar dit
voorbeeld zou zo’n centrale opgericht kunnen worden.
Gezocht worden twee of drie personen, die samen eens hun licht gaan
opsteken bij het Vrijwilligersknooppunt in Lettele en na gaan denken
hoe we dit in Okkenbroek kunnen verwezenlijken.
Contact:
Petra Hilvering,
petrahilvering@gmail.com,
Sander Soeteman, sander@soeteman.org.

Informatie voor nieuwe inwoners
Een van de drie werkgroepen die zijn gevormd om de plannen van de
dorpsvisie uit te werken, werkt nu aan een informatieboekje dat Okkenbroek op de kaart moet zetten als een aantrekkelijk dorp om te wonen (en eventueel te werken).
Naast aandacht voor de landelijke en rustige omgeving willen we in
het boekje laten zien wat er allemaal te doen is in Okkenbroek.
Wij willen alle vereniging dan ook vragen of zij zich ook in dit boekje
willen presenteren middels een stukje tekst, met eventueel een foto of
plaatje. Desgewenst kan er daarnaast ook een folder of brochure van
de vereniging in het welkomstpakketje worden opgenomen.
Heeft uw vereniging (nog) geen informatie op okkenbroek.net (zij
worden benaderd) en wil ze zich presenteren, meld het dan s.v.p. aan
Paul Disselhorst (e-mail pjm.disselhorst@kpnplanet.nl).

Okkenbroeker koerier januari 2020
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Foto's gezocht
Om Okkenbroek op Facebook aantrekkelijk en herkenbaar te maken,
zijn wij op zoek naar hobbyfotografen, die hun foto’s van Okkenbroek, de natuur, de mensen, de rust en noaberschap beschikbaar stellen. De foto’s zullen afwisselend op de site van Okkenbroek getoond
worden om te laten zien hoe aangenaam ons dorp is voor mensen die
juist deze rust, natuur en Noaberschap zoeken.
Ze kunnen gestuurd worden naar j_venekamp@hotmail.com, die de
site verzorgt.
Alvast bedankt!

Okkenbroek viert 75 jaar Bevrijding!
In het kader van 75 jaar Bevrijding zal de toertocht, georganiseerd
door Welcome Again Veterans, met enkele veteranen en hun families
én Keep Them Rolling op 5 mei ook Okkenbroek “aandoen”.
Zij zullen slechts heel kort in Okkenbroek zijn omdat er een zeer lange
tocht gemaakt zal worden. Maar hierdoor ontstond wél het idee om
daar omheen een feestelijk programma in elkaar te zetten op een eenvoudige manier met alle inwoners van Okkenbroek en directe omgeving. De eerste plannen zijn gesmeed, de subsidie is aangevraagd en
toegekend, dus kunnen wij verder met de organisatie van een mooie
dag voor iedereen!
Begin januari gaan wij om de tafel om de puntjes op de “i” te zetten.
Eind maart krijgt iedereen een brief in de bus waarin u alle informatie
aantreft.
Houd u in ieder geval 5 mei vrij in uw agenda!
Geeke in ’t Hof.

Plaatselijk Belang Okkenbroek e.o.,
Ledenvergadering plaatselijk belang
De jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang vindt plaats op
17 maart a.s. De locatie is Ons Centrum, Oerdijk 141 te Okkenbroek;
aanvang 20:00 uur. Twee bestuursleden zijn aftredend, waarvan één
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herkiesbaar is. Kandidaten kunnen zich tot 48 uur vóór de vergadering
opgeven bij het secretariaat.
Na de pauze (om circa 21:00 uur) is er een gesprek met de burgemeester. Hiervoor zijn alle inwoners van Okkenbroek en omgeving van
harte uitgenodigd.

Welzijn en cultuur
Snertactie 2020
Zaterdag 11 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 € 4,00.

Seniorensoos Okkenbroek en omgeving
Het bestuur wenst U allen veel Goeds en een Gezond 2020.
Na al het mooie vuurwerk in welke vorm dan ook met de jaarwisseling en de Nieuwjaarsborrel met oliebollen etc., hopen wij U allen te
mogen begroeten op woensdagmiddag 15 Januari om 14.30 uur i.p.v.
14.00 uur in Ons Centrum (Café Nooit Gedacht). Het belooft weer
een gezellige middag te worden. Zoals U allen weet met een smakelijke maaltijd. De data voor de rest van het seizoen zijn: 19 febr. 18 mrt.
en 15 apr. Met ter afsluiting (hopelijk) het jaarlijks reisje in juni wat
altijd nog gelukt is. Voor eventueel vervoer kan gezorgd worden deze
middagen en men wordt na afloop netjes weer thuis gebracht (tegen
een kleine vergoeding evt.). Neem hiervoor even contact op met Janny
Hoornenborg tel: 05705-551469 voor 12.00 uur graag. Voor de Seniorenmiddagen is er nog plaats genoeg i.v.m. dat er mensen te komen
overlijden, en mensen ergens anders hun verzorgingen plaats moeten
vinden, dus schroom niet. U bent altijd van Harte Welkom.
Tot woensdagmiddag 15 januari om 14.30 uur in Ons Centrum (café
Nooit Gedacht).
Okkenbroeker koerier januari 2020
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Dames uit Okkenbroek en omgeving,
Voor jullie organiseren we zes keer per jaar een avond die sowieso
gezellig is en die daarnaast afwisselend, actief, informatief en creatief
is. In 2020 zien we elkaar op de volgende data:
7 februari, 13 maart, 15 mei, 19 juni, 18 september en13 november.
De invulling van deze avonden is nog niet helemaal rond, meer informatie verschijnt op Facebook en in je mailbox als je al lid bent. Ben je
(nog) geen lid en wil je meer informatie of eens een avondje mee?
Stuur dan een mailtje naar s.nijkamp@outlook.com of vind ons op
Facebook onder de naam 'Damessoos Okkenbroek'. Tot gauw!
Groetjes, Damessoos Okkenbroek.

Running Diner 2020
Op 29 februari voor de tweede keer een running diner in Okkenbroek!!
Een wat?
Een Running Diner is een etentje waarbij
je elke gang aan een andere tafel (en in
een ander huis) nuttigt.
Wij zijn op zoek naar inwoners van Okkenbroek, die een voorgerecht, hoofdgerecht of nagerecht willen maken voor
maximaal zes personen. De kosten die je
hiervoor maakt zijn voor jezelf. We vragen € 5,- per persoon als inschrijfgeld,
voor het drinken en andere onkosten.
Maak het niet te moeilijk want het gaat
uiteindelijk om de gezelligheid.
Voor meer informatie kunnen jullie contact opnemen met
Gonnie Nikamp: info@gonnie-nikamp.nl of
Karen Pennewaard: k.pennewaard@icloud.com.
Opgeven bij Gonnie: info@gonnie-nikamp.nl. Geef je snel op: VOL =
VOL!

Okkenbroeker koerier januari 2020

20

Blz. 8/19.

Mens Erger Je Niet
Op vrijdag 13 maart, gaan we weer "Mens Erger Je Niet" spelen. Voor
de 33e keer zullen we strijden voor de eer! Wie wordt er dit jaar kampioen? We beginnen om 19.30 uur en de kosten bedragen 3 euro p.p.
Leeftijd is niet belangrijk, iedereen die tot 6 kan tellen mag meespelen.
Je kunt je vanaf nu alvast aanmelden voor deelname bij Willy Bieleman, Janny Groeneveld of Herman Bouwhuis, maar ook op de avond
zelf kun je je nog inschrijven.
Voor degene die wat bijgelovig is, we kunnen zorgen voor zwarte katten, ladders enz.
De Bazaar 2019
De Bazaar was ook dit jaar een succes. De middag was erg gezellig
met heel veel kinderen, hun ouders en gelukkig ook de senioren uit het
dorp. De ballonnen waren in een mum van tijd doorgeprikt en de kinderen deden met groot enthousiasme mee met het rad van fortuin.
Ook de avond was goed bezocht met veel “jongeren”. Het was gezellig en de bezoekers gingen met mooie prijzen, waaronder een stofzuiger, naar huis.
De opbrengst was wat minder dan vorig jaar maar we zijn heel blij
met de € 1.630.- netto.
We hebben het geld op de volgende manier verdeeld.
Jeugdclub de Guppy’s krijgt jaarlijks een bijdrage omdat we aandacht
voor deze groep in het dorp heel belangrijk vinden € 200.Voor de jeugd tussen 12 en 18 jaar hebben we geen aanvraag gekregen, maar we hebben geluiden in het dorp gehoord dat zij tijdens het
dorpsfeest wel erg tussen wal en schip vallen.
Daarom speciaal voor die groep een bedrag waarmee de feestcommissie hun een activiteit kan aanbieden € 750.-.
Graag gedaan € 130.-.
Vrienden van de kerk van Okkenbroek € 300.-.
Begraafplaats, voor het vervangen van een bankje € 250.-.
Het is heel fijn dat op deze manier verschillende wensen vervuld kunnen worden. Dus kom het komende jaar naar de Bazar, dan kunnen we
Okkenbroeker koerier januari 2020
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met elkaar weer groepen helpen die, op welke manier dan ook, belangrijk zijn voor het dorp.
Dank voor de bezoekers, de vele vrijwilligers en natuurlijk voor de
sponsoren die dit weer mogelijk hebben gemaakt.
De bazaargroep.

Oude Molen wordt bebouwde kom
Om de verkeersveiligheid bij buurtschap Oude Molen te
verbeteren, heeft de provincie recent een rotonde aangelegd op het
kruispunt van de Holterweg met de Oude Molenweg-Oostermaatsdijk.
Om de veiligheidssituatie verder te verbeteren, wijst de gemeente Oude Molen aan als bebouwde komgebied, met een verlaging van de
maximumsnelheid naar 50 km/h. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad.
Verkeersveiligheid verbeteren.
Op dit kruispunt vonden in de periode 2009 - 2016 achttien verkeersongevallen plaats. Uit een analyse blijkt het vooral om voorrangsongevallen te gaan. Dat was aanleiding voor de provincie Overijssel om
met gemeente en bewoners, de verkeersveiligheid daar te verbeteren.
Belangrijk onderdeel was de aanleg van een rotonde. Ook is het goed
om de snelheid te beperken.
Maximum snelheid naar 50.
Daarom is besloten dat de maximum snelheid teruggebracht wordt
naar 50 km/h door de komgrens aan te passen op het betreffende weggedeelte.

More Music orkest
More Music Orkest op het Deventer Open Podium (DOP)
Tijdens de 35ste editie van het Deventer Open Podium op 1 maart
a.s. in de Deventer Schouwburg zal het More Music Orkest uiteraard weer van zich laten horen.
Na ons succesvolle najaarsconcert “De Magie van Muziek” op 16
november jl. in de tot de nok toe gevulde zaal “Ons Centrum” in Ok-
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kenbroek en het uitstekend bezochte swingende kerstconcert in de Sint
Nicolaaskerk in Lettele op 13 december (zie foto) zijn we al weer druk
bezig met het samenstellen van het repertoire voor ons optreden tijdens het DOP, het evenement waar amateurverenigingen en groepen
zich presenteren aan het grote publiek.
Het More Music Orkest zal u deze middag meenemen in een swingend muzikaal avontuur en is tijdens dit concert voor het eerst te horen met twee zangeressen. Verder is de intentie dat we samen met een
groot koor een aantal nummers gaan vertolken waaronder het bekende
“Mother Earth”, waarin rustige passages en koor worden afgewisseld
met bombastische gedeelten, waarbij het orkest een ware muur van
geluid optrekt. Dit nummer, zowel instrumentaal als vocaal een belevenis van jewelste, is een van de grootste hits van de symfonische metal band “Within Temptation”.
Verdere details over de invulling van het
programma worden in februari bekend
gemaakt via de websites okkenbroek.net,
moremusicorkest.nl en de Facebook pagina van het More Music Orkest.
Tot ziens in de Deventer Schouwburg op
zondag 1 maart. Het DOP programma
begint om 13:00 uur. Toegang is gratis.
Voor meer informatie: Willem Poterman 06-12035376.

Activiteiten in het Noaberhuus
Winterinloop
De winterinloop van afgelopen zaterdagmiddag 7 december was een
groot succes, met veel bezoekers. Het was erg gezellig met veel prijzen en lekkers te winnen en te koop. Dank aan allen voor uw bijdrage.
Het heeft een mooi positief saldo opgeleverd, waar weer diverse leuke
activiteiten voor het komende jaar in het Noaberhuus van kunnen
worden gehouden. Betsie en Willy.

Okkenbroeker koerier januari 2020
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Bookcrossing
Er zijn weer "nieuwe" leesboeken, waaronder kinderboeken en ook
grootletterboeken. Kom, tijdens openingstijden, gerust eens snuffelen
in de boekenkast en neem een boek mee dat u aanspreekt of dat u leuk
vindt. Er staat een verrassende diversiteit.
Het Noaberhuus is bijna dagelijks geopend (zondag, maandag en zaterdagmiddag gesloten).
Laat u verrassen.

Handwerken in de huiskamer van het Noaberhuus
Op de volgende data gaan we voor de liefhebbers handwerken in de
huiskamer van het Noaberhuus van 14.00-16.00 uur:
6 januari, 20 januari, 3 februari, 17 februari, 2 maart, 16 maart, 30
maart, (! we slaan 1 week extra over ivm Pasen), 20 april, 4 mei.
Alle bezige handwerk handen zijn van harte welkom.

Rommelmarkt Noaberhuus
Zaterdag 29 Februari van 10.00 uur tot 12.30 uur is er weer een rommelmarkt in het Noaberhuus. Iedereen kan zijn eigen spullen verkopen, en de opbrengst is voor jezelf. Dus ruim de zolder en de kelder
op, en wie weet kun je er nog iemand blij mee maken. Want je weet
zoals elk jaar: Voor de één is het zooi, voor de ander is het mooi. Wil
je je spullen verkopen, reserveer dan een plekje voor € 5.- bij jwbieleman@hotmail.com of bij betsie_leerkes@hotmail.com.
Er wordt ook dit jaar weer rummikub gespeeld in het Noaberhuus.
De data zijn: 29 januari, 26 februari, 25 maart. We beginnen om 19.30
uur en je hoeft je niet op te geven, en kunt gewoon mee komen spelen.
Op Donderdagmorgen vanaf 10.00 uur wordt er koersbal gespeeld.
Lijkt het je leuk om eens kennis te maken met deze sport, kom dan gerust eens binnenlopen om te kijken of het wat voor je is.
Iedere eerste Woensdag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur
worden er oud-Hollandse spelletjes gespeeld in de huiskamer. Kom
gezellig eens aan voor een potje kaarten, rummikub, mens erger je niet
of een ander dobbelspel. Je kunt gewoon aanschuiven zonder opgave.
Okkenbroeker koerier januari 2020
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Op Dinsdagmorgen vanaf 9.30 uur is er altijd een gezellige koffieochtend. We zitten dan met een groep van ongeveer 15 mensen bij elkaar
om even de Okkenbroeker nieuwtjes door te nemen. Lijkt het je wat,
kom dan gewoon eens binnen om te kijken hoe gezellig we het samen
hebben. Iedereen kan aanschuiven, zowel jong als oud.

Nieuws vanuit de Kerk
Vrienden van de Kerk
Het bestuur van de Vrienden van de Kerk van Okkenbroek wenst u
een goed uiteinde en een bijzonder goed begin van 2020!
2019 in vogelvlucht
In 2019 hebt u de Vrienden van de kerk van Okkenbroek kunnen zien
bij de oud papiercontainer bij Ons Centrum, op de rommelmarkt in het
Noaberhuus, bij de aftrap van het winterseizoen in Ons Centrum, tijdens de bazaar op Dankdag en bij de winterinloop in het Noaberhuus.
Met deze activiteiten zijn de nodige Euro’s opgehaald.
Verder ontvingen we uw donaties en giften plus nog fraaie giften van
de bazaarcommissie en Plaatselijk Belang.
Ook mochten we uit een legaat een fraai bedrag ontvangen, waarvoor
we in gedachten de gever heel hartelijk danken.
Uitgevoerd en onderhanden onderhoud
De kerkelijke gemeente (de eigenaar van kerk en pastorie) heeft in
2019 het opknapwerk aan de consistorie afgerond, evenals de grote
verbouwing van de pastorie.
En de kerststal is nu voorzien van een nieuw dak.
Het hout hiervoor is geschonken door Richard Wigink Holten BV. Financiële ondersteuning kwam van de Dankdag-bazaar en WijDeventer
Buiten. Hartelijk dank daarvoor!
Zo aan het eind van 2019 heeft de kerkelijke gemeente opdracht gegeven voor het stralen en opnieuw vergulden van de torenhaan. De kerk
staat er deze dagen wat kaal bij.
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Andere klussen waarvoor al opdracht is gegeven door de eigenaar zijn
het bijwerken van wat voegwerk en het vervangen van het plaatwerk
achter de gasmeter.
Vooruitblik
Het bestuur van de Vrienden van de kerk in Okkenbroek heeft toegezegd om het onderhoud aan de torenhaan te zullen betalen.
Zodra we horen wanneer de haan teruggeplaatst gaat worden, zullen
we daar ruchtbaarheid aan geven. U hoort nog van ons wanneer dit zal
zijn en op welke manier we hier aandacht aan willen schenken.
2020 beginnen we met 81 donateurs, daar hopen we in de loop van
2020 nog nieuwe bij te krijgen. Hoe meer donateurs, hoe meer we
kunnen bijdragen aan het onderhoud van kerk en pastorie.
Nu er zoveel geld in kas is, denkt het bestuur na over wat we extra
kunnen doen voor het kerkgebouw. Heeft u een goed idee? Dan horen
wij dat graag!
Bedankt!
Het bestuur bedankt u allen voor uw vrijgevigheid, want zonder u was
het niet gelukt om zo’n fraai bedrag over te maken voor het onderhoud
van kerk en pastorie!

Sport
Sportvereniging Vlug en Lenig
Allereerst wensen wij u als V en L bestuur een gezond en sportief
2020 toe. Als bestuur kunnen we terugkijken op een gezellig en sportief 2019. De Jan Bakkerochtend op 6 april en het volleybaltoernooi
op 9 november waren twee van de activiteiten van 2019. Ook waren
wij aanwezig tijdens de winterinloop middag in Ons Centrum. De
deelname aan het Rabo Club Support heeft ons een mooi bedrag van
178,94 euro opgeleverd.
De Jaarvergadering wordt gehouden op woensdag 26 februari om
20.00 in Ons Centrum, noteer dit alvast in uw agenda.
Nogmaals een oproep namens de Volleybalgroep. Ze zijn dringend op
zoek naar nieuwe leden. Het komt regelmatig voor dat ze met te weiOkkenbroeker koerier januari 2020
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nig zijn zodat de avond niet door kan gaan. Er wordt gespeeld op
maandagavond van 20.30 tot 21.30 uur.
Lijkt het je leuk om mee te doen, meld je dan aan!
Ook bij de andere sporten zijn nieuwe leden zeer Welkom!!
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
spinning en volleybal,
Woensdagavond
aerobic/bodypump en spinning,
Donderdagavond
Streetdance, zaalvoetbal.
Zaterdag 21 december om 19.00 werd weer het jaarlijkse Bertus Jeurlink zaalvoetbaltoernooi gehouden in de sporthal van ons Centrum.
Dit werd georganiseerd door 2 leden van ons zaalvoetbalteam (Arjan
Bouwman en Arjen Tuitert). Het was weer een sportieve avond waar 6
teams streden om de wisseltrofee. Winnaar werd het team Borussia
Dortmund uit Nieuw Heeten op de voet gevolgd door de Hunnebedbouwers. Na afloop was het nog lang gezellig.
Wilt u meer informatie over onze vereniging ga dan naar onze website
www.okkenbroek.net/venl of stuur een mail naar vlokkenbroek@live.nl.
Namens het bestuur van V en L, Bertus Jeurlink.

Okkenbrooks feest
Okkenbroeks Feest 2020
Het is nog erg vroeg, 2019 is nog maar net voorbij.
Maar wij zijn zeker van ‘n nieuw Okkenbroeks Feest op 3, 4 en 5 juli.
Je hoeft dan nog niet op vakantie, want de zomervakantie begint met
het Okkenbroeks Feest.
Begin je vakantie goed en noteer het in je agenda, kalender en zet het
in je telefoon. Houd Facebook, Insta en onze site in de gaten voor het
actuele nieuws en het programma.
Gegroet, de Feestcommissie: Rieneke, Tom, Luuk, Ina, Thomas, Luke, Siebren, Bart, Marloes, Suzanne en Esther.
Okkenbroeker koerier januari 2020
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Kracht van Salland
KrachtvanSalland-cheque: extra budget voor lokaal initiatief in Salland
Heb je als inwoner of groep inwoners uit Salland een kleinschalig initiatief dat je woon- en leefomgeving beter, mooier en leuker maakt?
Vaak kun je bij je gemeente goede ondersteuning krijgen. Je kunt bovendien een bijdrage tot 1.000 euro vragen uit het ‘4D-budget’ van de
provincie Overijssel: de KrachtvanSalland-cheque. Aanvragen kun je
indienen tot 1 maart.
Wat is 4D?
Provincie Overijssel wil initiatieven met sociale kwaliteit stimuleren
door te bieden wat nodig is: netwerk, advies en/of geld. Stimuland
heeft hiervoor de 4D-aanpak ontwikkeld. 4D staat voor Durven, Delen, Denken en Doen. In Salland kan je contact opnemen met 4Dmakelaar Giny Hoogeslag. Zij werkt binnen De Kracht van Salland
samen met Sallandse organisaties en de gemeenten Deventer, OlstWijhe en Raalte. Zo kun je snel en makkelijk gebruik maken van kennis en contacten die er al zijn.
In Salland is in 2020 25.000 euro beschikbaar voor initiatieven met
sociale kwaliteit, bijvoorbeeld op het gebied van natuur, cultuur, zorg,
sport of maatschappelijk vastgoed. In 2019 zijn al 17 mooie initiatieven gerealiseerd met hulp van de Kracht van Salland-cheque. Dus wat
let je: Durf, Deel, Denk en Doe!
Waarvoor is de KrachtvanSalland-cheque bedoeld?
Je kunt aanvragen indienen namens een organisatie (zoals plaatselijk
belang of wijkvereniging, sport- of cultuurvereniging, dorps- of buurthuis, enzovoort), maar ook als inwoner. De bijdrage is bedoeld voor
eenmalige kosten voor initiatieven en vernieuwende (onderdelen van)
evenementen/activiteiten, die bijdragen aan leefbaarheid. Denk aan
kosten voor advies, materialen, haalbaarheidsonderzoek of bijvoorbeeld visieontwikkeling.
Aanmelden
Verzoeken die vóór 1 maart 2020 zijn ontvangen, krijgen uiterlijk eind
maart uitsluitsel of ze een bijdrage ontvangen. Bij het toewijzen van
de cheques is in de eerste plaats de kwaliteit van het initiatief leidend,
pas daarna de volgorde van aanmelding.
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Meer info of vragen?
Kijk voor de spelregels en het aanvraagformulier op
www.dekrachtvansalland.nl/4D of www.stimuland.nl/4d. Daar vind je
ook de initiatieven die in 2019 een cheque ontvingen. Niet verplicht,
maar wel handig: eerst contact opnemen met 4D-makelaar Giny
Hoogeslag, telefoonnummer (06) 1348 8937, e-mailadres
giny@dekrachtvansalland.nl.

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

Diepenveen voorbij (deel 1)
Al in WO II is er sprake van de opheffing van Diepenveen. Een
grenswijziging waarbij Diepenveen, of een deel daarvan naar Bathmen gaat, haalt het uiteindelijk niet. In de Provinciale Overijsselsche
en Zwolsche courant: staats-, handels-,
nieuws- en advertentieblad van 26 november 1940 wordt melding gemaakt
van een door Gedeputeerde Staten van
Overijssel ontworpen grenswijziging
waarover in een openbare raadsvergadering van de gemeente Bathmen, onder leiding van burgemeester Heminga,
wordt gesproken over de grenswijziging van Bathmen en Diepenveen.
“…Wij willen er hier op wijzen, dat Bathmen in het geheel niet op
Diepenveen is aangewezen, wel echter Diepenveen op Bathmen,
vooral de dorpen Lettele en Okkenbroek, een gedeelte van Linde en
van Oxe. Werd Bathmen bij Diepenveen gevoegd, dan zou van enkele
gedeelten der gemeente de reis naar het gemeentehuis van Diepenveen
14 km bedragen, terwijl de grootste afstand naar Bathmen; gemeentehuis voor de verst-af wonenden hoogstens 7 km zou bedragen. Het
gemeentehuis van Bathmen ligt dan ook ongeveer in het midden. Wat
de leeftijden van de burgemeesters betreft, kunnen wij mededelen, dat
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die van Diepenveen ruim drie jaren ouder is dan die van Bathmen.
Burgemeester en wethouders van Diepenveen beweren in hun advies
dat de gemeente Bathmen slechte één veldwachter bezit. Wij kunnen
mededelen, dat er ook een rijksveldwachter is gestationeerd, terwijl er
bovendien nog een rijksveldwachter dienst doet, die is aangewezen
voor Diepenveen en Bathmen samen. Een voorstel ter beantwoording
van de voorstellen van Gedeputeerde Staten werd mede overgelegd.
Zowel het overgelegde rapport als het ontwerp van antwoord hadden
de volle instemming van alle raadsleden. De heer Huiskamp was van
mening, dat deze wijziging een keer moest komen. Voor de bewoners
van Lettele en Okkenbroek achtte spreker de voorgestelde grenswijziging een uitkomst. Hij wees er nog op, hoe Bathmen o.a. bij Diepenveen aan dovemans deur klopte bij wegenverbetering naar Oude Molen en De Bannink, wegen in Diepenveen, door Bathmen onderhouden.”
Van uitstel kwam ditmaal geen afstel. De opheffing van Diepenveen
blijft de agenda bepalen. De laatste vier decennia van de vorige eeuw
staan voor de zelfstandige gemeente Diepenveen in het teken van de
strijd tegen opheffing. Als in 1956 het rapport ‘Het Westen … en de
rest van Nederland’ verschijnt, staat de opheffing van Diepenveen op
de agenda. Een jaren lange strijd volgt. Een strijd waarin ook Okkenbroek zich niet onbetuigd laat. Een strijd die eind zestiger, begin zeventiger jaren van de vorige eeuw voor een unicum zorgt. Daarover
later meer.
Tijdens de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Okkenbroek en
Omgeving (PB) op maandag 25 maart 1968, waar burgemeester
Crommelin één van de aanwezigen is, vraagt de heer Stoevenbelt aan
de burgervader of er nog wat te doen is aan de opheffing van Diepenveen. Burgemeester Crommelin antwoordt dat het gemeentebestuur al
het mogelijk zal doen om deze ramp te voorkomen. Hij stelt het zeer
op prijs dat één van de eerste reacties tot instandhouding der gemeente
uit Okkenbroek kwam. Een actiecomité tot behoud van Diepenveen
wordt opgericht. Het comité stelt alle gemeenteleden in de gelegenheid om via een gestencilde brief, die slechts ondertekend behoeft te
worden, bezwaar te maken bij Gedeputeerde Staten tegen de opheffing
van Diepenveen. Het bestuur van PB besluit een bezwaarschrift in te
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dienen. In het voorstel wordt Diepenveen opgeheven en bij de gemeente Deventer gevoegd. Het kerkdorp Okkenbroek wordt in de
plannen ondergebracht bij de gemeente Bathmen. Op de hearing te
Schalkhaar op 17 november 1969 wordt PB vertegenwoordigd door de
heren Nijkamp, Ludden en Bloemenkamp. Op de bestuursvergadering
van PB van 9 maart 1972 wordt Repliek van de gemeente Diepenveen,
waarin Diepenveen met de annexatieargumenten om bij Deventer te
worden gevoegd de vloer aanveegt, besproken. De strijd wordt heviger. Een mars naar het Binnenhof op woensdag 15 maart volgt. Een
mars waar voor de laatste keer de burgers van Deventer en Diepenveen door de Vaste Kamercommissie der Staten Generaal worden gehoord. Door een grootse manifestatie van alle verenigingen van Diepenveen hoopt het Actiecomité deze Kamercommissie te overtuigen
van het bestaansrecht van Diepenveen. Namens PB nemen de voorzitter en secretaris deel aan de mars. Als op 6 september 1972 de Tweede
Kamer het wetsvoorstel tot opheffing van de gemeente Diepenveen
met slechts negen tegenstemmers aanneemt, ligt het lot van Diepenveen in de handen van de Eerste Kamer. Wanneer de Landgeuzen uit
Okkenbroek op hun ledenavond horen dat Okkenbroek bij Bathmen
gevoegd gaat worden, wekt dit grote woede op. Ze hijsen een afvalzak
in de vlaggenpaal en zingen het Okkenbroeks volkslied. In Bathmen
gaat B&W vlot akkoord met de toevoeging van Okkenbroek (en Lettele) aan de gemeente, maar ook Bathmen moet wachten tot de instemming van de Eerste Kamer. Naar verwachting zal de definitieve overgang van Okkenbroek in de loop van 1973 zijn beslag krijgen. Het is
een zeldzaamheid als de Eerste Kamer haar eigen weg gaat en een
wetsontwerp, waar de Tweede Kamer reeds „ja" tegen gezegd heeft,
van de hand wijst.

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 april 2020 komt de volgende nieuwsbrief uit. De uiterste
plaatsingsdatum op de website is dinsdag 7 april 2020. Dan wordt
uw tekst automatisch in de Okkenbroeker Koerier geplaatst.
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