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Voorwoord
Toch weer een papieren koerier in uw bus.
Vanwege corona hebben we de vorige versie niet verstuurd. Er viel
niets te melden. Er kon niets en mocht niets. Jammer dat het Okkenbroeksfeest niet in volledig ornaat kon doorgaan en dat zelfs de vermaarde Kunstfietsroute geen doorgang kon vinden. Maar ook de kleinere activiteiten zoals de heren- en damessoos en de koffiedrinkochtenden vervielen, en ook Ons Centrum en café Nooitgedacht moesten hun deuren sluiten.
Gelukkig hebben we nu weer wat meer mogelijkheden om elkaar te
ontmoeten en activiteiten te ontplooien. Nog steeds in beperkte vorm,
met weinig mensen en strak gereguleerd, maar we kunnen elkaar tenminste weer ontmoeten op het terras, in het OC en bij café Nooitgedacht.
In zo’n periode merk je pas echt hoe belangrijk het is om goede contacten te hebben met de kleinere kring om je heen. Hoe belangrijk de buurt
en de buren zijn en hoe belangrijk de Okkenbroekse verenigingsactiviteiten echt zijn.
Overal zag je toch kleine initiatieven om elkaar bijvoorbeeld op Koningsdag of 5 mei te ontmoeten en te vieren.
Een mooi voorbeeld van de Okkenbroekse saamhorigheid is te zien op
de foto voor op deze koerier. Daar staan vrijwilligers op van het team
dat de begraafsplaats altijd keurig onderhoudt!
In deze koerier vindt u weer de informatie over wat er in Okkenbroek
allemaal is gebeurd en wat er nog op stapel staat. We hopen u daarbij te
mogen ontmoeten.
We wensen u veel leesplezier.
Namens Plaatselijk Belang,
Theo Hoge.

Agenda
September
1 Koffie drinken (50+)
7 Handwerken
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8
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21
22
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9:30 - 10:30
9:30 - 10:30
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14:00 - 16:00
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14:00 - 16:00
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14:00 - 16:00
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14:00 - 16:00
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Noaberhuus
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Oktober
5
6
13
19
20
27

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

November
2
3
10
16
17
24
30

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

December
1
8
14
15
22
29

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

Nieuws uit Okkenbroek
Informatie over de nieuwbouw in Okkenbroek
Heel vaak wordt ons gevraagd hoe het nu staat met de voortgang van
de geplande nieuwbouw. Heel begrijpelijk want het duurt ook al zo
lang en het is zo vaak niet doorgegaan. En hoe graag we er dan ook iets
van willen zeggen, vaak valt er niets of weinig te melden. Voor iedereen onbevredigend.
Op Facebook heb je wellicht kunnen volgen dat Anke Haverslag in actie is gekomen. Zij heeft met dezelfde mensen contact gemaakt waar-
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mee ook wij als Plaatselijk Belang al in gesprek waren. We hebben afgesproken om verder samen op te trekken.
Op donderdag 27 augustus hebben wij als PB een uitgebreid gesprek
gevoerd met Haase Bouw, de aannemer en ontwikkelaar die de huizen
gaat bouwen. Dat was een constructief gesprek waarin zij vertelden
over hun contacten met de gemeente Deventer en over de wijziging van
het bestemmingsplan en de verdere vergunningen die nodig zijn. Zij
hebben daaruit voorlopig geconcludeerd dat al die procedures in maart
2021 kunnen zijn afgerond. En na hun voorbereidingstijd zouden zij
dan in mei 2021 kunnen starten met de bouw. Zij willen dan graag aan
de slag maar moeten wachten totdat alle vergunningen er zijn. Zij lieten
ons ook de tekeningen zien van het totale plan en van de vier verschillende types woningen die er worden gebouwd. Een rijtje van vier starterswoningen, met drie slaapkamers en een ruime tuin en parkeerplaats
voor de deur, een twee-onder-een-kap woning met eigen garage, een
levensloopbestendige woning en een splitlevel woning. In totaal dus 8
nieuwe huizen voor starters en voor doorstromers.
Maar zij gaan pas starten met de bouw wanneer zes van de geplande
acht woningen zijn verkocht.
Dat gaat natuurlijk via de makelaar en via bekende kanalen als Funda,
maar wij willen ook graag dat de huizen eerst door Okkenbroekers of
mensen uit de directe omgeving worden gekocht. Voor starters dus of
voor mensen die willen doorstromen naar een grotere woning.
Samen hebben we afgesproken om op donderdagavond 24 september
een voorlichtingsavond te organiseren waarin we de situatie van nu en
de mogelijkheden van de toekomst bespreken met mogelijk geïnteresseerde kopers en met de direct betrokken bewoners in de buurt. Voor
alle duidelijkheid nu alleen nog voor die twee groepen en niet voor iedereen die gewoon als Okkenbroeker belangstelling heeft voor de ontwikkeling. Want in verband met Corona-afspraken kunnen wij die
voorlichting slechts geven aan een kleine groep. Wel zeggen wij bij deze toe dat wij een verslag van beide bijeenkomsten zullen publiceren na
die avond en u kunt ons als PB er daarna naar vragen. Mogelijk organiseren wij dan zelf nog een extra avond, maar ook die heeft beperkingen
wat betreft de grootte van de groep.
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Op 24 september ontvangen wij eerst, van 19.30 - 20.45 uur alle mensen
die echt belangstelling hebben voor de aankoop van een van deze woningen. Wij weten dat er een groep jongeren is die heel graag in ons
dorp willen (blijven) wonen en die zijn reeds op de hoogte gesteld van
deze avond. Voor de (andere) woningen zoeken wij in eerste instantie,
ook via de krant, mensen in Okkenbroek en omgeving die interesse hebben voor een van de vier typen woningen. Maar als zij willen komen op
die avond moeten zij zich van tevoren melden bij ons als organisatoren
via de email van Plaatselijk Belang: pbokkenbroek@gmail.com. Alleen
na aanmelding ben je op dat moment welkom.
Op diezelfde avond ontvangen wij van 21.15 - 22.15 uur alle direct
omwonenden en betrokkenen om ook hen te laten zien hoe de plannen
eruit zien en hoe dat hun leefomgeving verandert. Natuurlijk weten zij
al jaren dat op deze plek gebouwd gaat worden en verwachten wij geen
grote bezwaren.
In onderling overleg zijn kleine aanpassingen best mogelijk zodat we
daarmee bezwarenprocedures kunnen voorkomen.
Voor beide voorlichtingsmomenten zijn naast Haase ook de makelaar
en de architect uitgenodigd om hun verhaal te doen en ook de gemeente
zal aanwezig zijn om goed uit te doeken te doen hoe alle nodige procedures werken en ook om te vertellen hoever zij daar al mee zijn.
Omdat we met twee verschillende doelgroepen werken kan die informatie meer op maat worden aangeboden.
Het blijft jammer dat we niet meteen alle belangstellenden kunnen uitnodigen maar in coronatijd is dat nu eenmaal niet anders. We vragen
daarvoor uw begrip.
Wel hebben wij van de makelaar onderstaande, mooie impressie ontvangen van de nieuwbouw waarin u een goed beeld krijgt van het totale
plan en van de verschillende onderdelen.
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Deze impressie vindt u ook als presentatie op de website.
Namens Anke Haverslag en Plaatselijk Belang,
Theo Hoge.

Vrijwilligersknooppunt
Beste mensen van Okkenbroek en omgeving,
Eind vorig jaar is er een Dorpsvisie opgesteld voor Okkenbroek.
Het doel hiervan was om te zien hoe we de leefbaarheid van Okkenbroek voor de toekomst in stand kunnen houden. Een van de initiatieven die hieruit zijn voortgekomen, is het vrijwilligersknooppunt.
Bij het vrijwilligersknooppunt kun je terecht als je (af en toe) ergens
hulp bij nodig hebt. Het gaat om praktische, incidentele ondersteuning
die de verschillende officiële instanties, familie en omgeving even niet
kunnen doen. Bijvoorbeeld als iemand die normaal met je meegaat naar
dokter of ziekenhuis, een keer niet kan. Het vrijwilligersknooppunt
probeert daar dan iemand voor te vinden.
Een vrijwilligersknooppunt bestond al in Lettele. De vraag rees of je er
dan zelf een moet starten of samenwerken met Lettele. In overleg met
het vrijwilligersknooppunt Lettele is tot het laatste besloten. Hiermee
krijg je een groter bereik en (samen) minder overhead.
De privacy van zowel hulpvrager als vrijwilliger neemt een belangrijke
plaats in. Dat komt misschien wat formeel en bureaucratisch over.
Okkenbroeker koerier september 2020
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Maar zorgvuldigheid en (wederzijdse) betrouwbaarheid staan voorop.
Daarmee hopen we ook de drempel om hulp te vragen zo laag mogelijk
te leggen. Op www.okkenbroek.net vindt u het informatieformulier
waarop staat beschreven hoe het vrijwilligersknooppunt werkt. En voor
welke hulp je er terecht kunt.
Voor het goed functioneren van het vrijwilligersknooppunt is het nodig
dat er ook in Okkenbroek vrijwilligers en coördinatoren zijn.
Hierbij wordt dan ook een oproep gedaan voor vrijwilligers en coördinatoren. Je kunt je aanmelden bij ondergetekende
(pjm.disselhorst@kpnplanet.nl of 0570-551790).
Aanmelden via Plaatselijk Belang mag ook
(pbokkenbroek@gmail.com).
Namens Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving,
Paul Disselhorst.

Welzijn en cultuur
Fietstocht
De fietstocht die altijd op de 1e zondag van september wordt gehouden,
gaat dit jaar niet door. Dit i.v.m. het coronavirus. We gaan ervan uit dat
we volgend jaar weer een tocht kunnen uitzetten.
Met vriendelijke groet, Freek Kleiboer.

Seniorensoos Okkenbroek en Omstreken
Nu de vakanties voor de meeste mensen voorbij zijn en de scholen
weer begonnen zijn in deze corona tijd zouden wij ook graag beginnen
met onze Seniorenmiddagen. U weet het allemaal nog: vanaf maart waren er geen seniorenmiddagen meer. Het was er erg stil, niks was er
meer te doen. Maar nu na de vakantie mogen we nog geen middagen
organiseren, dit i.v.m. de huidige coronaregels. Maximaal mogen er 20
personen inclusief de gasten in de grote zaal van het “Ons Centrum”.
Omdat dit moeilijk te verwezenlijken is, hebben we besloten als bestuur het risico niet te nemen. Dus mensen, er komen nog geen seniorenmiddagen wat we natuurlijk erg jammer vinden. U krijgt van ons
nader bericht wanneer dit weer mogelijk is. Maar tot januari 2021 zoals
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het nu lijkt nog niet, daarna gaan we kijken wat het corona met ons in
petto heeft. Verder wensen we jullie nog een goede tijd toe in deze coronatijd. Denk goed aan jezelf en de 1,5 m.
Het bestuur.

Bazaar in Coronatijd
De Bazaar door laten gaan zoals we gewend zijn kunnen we helaas niet
in deze Coronatijd. Hoe jammer we dat ook vinden!
Wij zien geen mogelijkheid om de regels waar we aan moeten voldoen
te handhaven.
Het spijt ons, maar .......
We zijn wel bezig om toch op de eerste woensdag in november van ons
te laten horen. Op welke manier? Dat is nog een verrassing!
Dus wel tot horens of ziens op woensdag 4 november.
Hartelijke groet, de bazaargroep.

Opstart buurtbus uitgesteld
Voor de aanpassingen aan de bussen i.v.m. corona is advies gevraagd
aan o.a. TNO. Voor de ventilatie in de buurtbussen wordt nader onderzoek gedaan. Daarna moeten er nog aanpassingen gedaan worden. Al
met al zal de buurtbus op zijn vroegst eind september starten.
Zo gauw er meer duidelijkheid is zal dit via de websites van de dorpen
bekend gemaakt worden.
We hopen en vertrouwen op ieders begrip en medewerking.

Samen Eten? Nog éven niet!
Samen Eten, elke maand in Ons Centrum: men was het zo gewend en
het was altijd smakelijk en erg gezellig! Corona gooide echter roet in
het eten en sinds het begin van de maatregelen is er geen culinaire bijeenkomst meer geweest. Helaas kan dat voorlopig ook nog niet, want
de kookgroep kan tijdens de werkzaamheden in de keuken niet voldoende afstand houden én het is bepaald geen gezellig idee om tijdens
de maaltijd 1,5 meter van elkaar te moeten zitten.
De kookgroep wacht de ontwikkelingen af omtrent Corona en zal u op
de hoogte houden!
Okkenbroeker koerier september 2020
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Noaberhuus A.O.W.
Handwerken Noaberhuus
Beste Okkenbroekers,
We beginnen weer met onze twee wekelijkse bijeenkomst met handwerken in de huiskamer van het noaberhuus. We handwerken van
14.00-16.00 uur, drinken samen thee/koffie. We starten op maandag 7
september aanstaande. Een ieder mag zijn/haar eigen handwerkje mee
nemen. Wie mee wil doen, is van harte welkom.

More Music orkest
We zijn er weer, en hoe!
Het zijn rare tijden. De maatregelen om de verspreiding van het
Coronavirus tegen te gaan raken iedereen en dat heeft een grote impact
op ons allemaal en uiteraard ook op muziekverenigingen. Zo viel het
leven begin maart ineens stil en het More Music Orkest was gedwongen alle activiteiten op te schorten. Maar u kent het More Music Orkest, stilzitten kunnen we niet, behalve op het podium en er viel ondertussen genoeg werk te doen en dat konden we, met de nodige beperkingen, ook prima uitvoeren.

De Muziekkoepel
Onze trouwe muziekkoepel, die we al decennialang gebruiken en in
heel Oost Nederland wordt ingezet voor diverse activiteiten, was toe
aan een ingrijpende renovatie. Gedurende de tijd dat het niet mogelijk
was de koepel in te zetten voor culturele bestemmingen hebben we de koepel een grondige opknapbeurt gegeven. Op 15 mei zijn
we begonnen met het verplaatsen van de
koepel accessoires naar de boerderij van de
familie Meijer aan de Oostermaatsdijk om er
vervolgens met 13 vrijwilligers bij toerbeurt Zowel de bovenkant als
de onderkant van de koestevig tegenaan te gaan met schuurpapier,
pelvloer, weer als nieuw
plamuur en verf.
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Vervolgens hebben we de koepel op 19 juni in een grote schuur van de
familie Hoornenborg aan de Okkenbroekerveldweg gezet. Vooral de
vloer van de koepel moest grondig onderhanden genomen worden en
de vrijwilligers konden daarop hun lusten
botvieren met schuurmachines, slijptollen,
diverse kilo’s kit en maar liefst 25 liter verf.
En … tijdens de pauze van de (uitputtende)
werkzaamheden genoten we van de huisvarHuisvarken bij de familie
kens die daar lekker in de blubber bezig waHoornenborg
ren, zoals varkens behoren te doen!
Op 25 juli hadden we de missie volbracht en sindsdien staat de koepel
weer op stal bij de familie van Oldeniel in Lettele.
En we waren precies op tijd klaar, want we mochten weer opstarten
met datgene waar bij ons alles om draait, samen mooie muziek maken.

Herstart Muzikale activiteiten
Gedurende de muzikale “lock-down” repeteerden de leden thuis gewoon door en maandag 17 augustus zaten we eindelijk weer bij elkaar
in Kultuurhus De Spil in Lettele met inachtneming van de COVID-19
regels. Minstens 2 meter afstand houden en de dirigent en zangeres gescheiden van het orkest door transparante “spatschermen”. Regelmatig
heeft de dirigent opmerkingen over het forse geluidsvolume van de tenor-saxofonist maar afgelopen maandag bleven die achterwege. We zaten zover van elkaar dat we behoorlijk moesten blazen om elkaar te horen. Na de geforceerde pauze van bijna zes maanden begonnen we (uiteraard) met het nummer “Thank you for the Music” en dat voelde echt
heel goed.

Najaarsconcert 2020
We gaan ons nu voorbereiden op ons traditionele Najaarsconcert. Mogelijk zal dit concert verplaatst worden van zaterdagavond 7 november
2020 naar zondag 8 november 2020 waarbij de huidige gedachte is om
twee optredens te verzorgen gedurende de dag om meer mensen de
mogelijkheid te bieden van onze muziek te genieten, Corona-proof uiteraard.
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Dit concert zal deze keer in Lettele plaatsvinden. We houden u op de
hoogte via Facebook en onze website i.v.m. mogelijke aanpassingen
qua datum en programma.

De “Young-Band”
In april hebben we u laten weten dat er bij het More Music Orkest 12
jeugdleerlingen in opleiding zijn die diverse instrumenten bespelen zoals trompet, gitaar, piano, drums, keyboard en saxofoon. Wij willen deze leerlingen meer betrekken bij het More Music Orkest waarbij het
plezier hebben in het samen muziek maken voorop staat. We waren op
dat moment druk bezig met het opzetten van de band en het plannen
van de eerste repetitie. Uiteraard gooide ook hier COVID-19 roet in het
eten maar binnenkort laten we u weten hoe en wanneer deze activiteit
weer gestalte gaat krijgen.
Voor updates, zie onze website www.moremusicorkest.nl en de Facebook pagina van het “More Music Orkest.
Voor meer informatie Willem Poterman: 06-1203 5376.

Sport
Vlug en Lenig
Door alle coronamaatregelen is er dit jaar nog maar weinig gesport helaas. Vanaf 1 juli mocht iedereen gelukkig de zaal weer in en
na een warme zomervakantie zijn alle sporten inmiddels weer volledig
begonnen.
Streetdance is verplaatst van de donderdag naar de dinsdag!!!
Nogmaals een oproep namens de Volleybalgroep. Ze zijn dringend op
zoek naar nieuwe leden. Het komt regelmatig voor dat ze met te weinig
zijn zodat de avond niet door kan gaan.
Er wordt gespeeld op maandagavond van 20.30 tot 21.30.
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.
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V en L heeft de volgende takken van sport:
Maandagavond spinning en volleybal
Dinsdagavond streetdance
Woensdagavond aerobic/bodypump en spinning
Donderdagavond zaalvoetbal.
We hopen dit seizoen ook weer een start te maken met Badminton.
Hierover volgt extra info verderop in deze koerier.
In verband met de corona die er nog steeds heerst, hebben wij als bestuur besloten dat het geplande volleybaltoernooi van 24 oktober niet
doorgaat.
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.

Bootcamp
Het is bijna zover!! We gaan bootcampen in Okkenbroek! Dinsdag 29 September is de kick-off!!
Wat is bootcamp?
Bootcamp is een groepstraining die conditie- en
krachtoefeningen combineert. Vrijwel altijd
wordt de training in de buitenlucht gehouden.
Tijdens bootcamp wordt er veel gebruik gemaakt
van obstakels die in de omgeving aanwezig zijn,
denk bijvoorbeeld aan bankjes, stoepranden,
boomstronken en hekken. Ook wordt in bootcamplessen regelmatig in tweetallen of in kleine
groepjes gewerkt, zodat je elkaar kunt gebruiken
om bepaalde oefeningen uit te voeren.
De oefeningen die gedaan worden, kunnen sterk variëren. Dit ligt onder
andere aan de instructeur, maar ook aan de leeftijd van de groep, het
fitheidsniveau van de deelnemers en de mogelijkheden in de omgeving.
Tijdens sommige bootcamplessen ga je bijvoorbeeld een stuk hardlopen, terwijl er ook lessen zijn waarin alles in een stevig wandeltempo
wordt gedaan, zodat het ook voor minder fitte mensen haalbaar is. Of
we trainen op een centrale plek, elke les is weer anders!
Conditionele oefeningen zoals (hard-)lopen of wandelen, worden in een
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bootcamples afgewisseld met krachtoefeningen. Doordat je de krachtoefeningen met je eigen lichaamsgewicht uitvoert en je niet vast zit op
een apparaat, train je vaak een aantal spiergroepen tegelijk. Hiermee
worden niet alleen je spieren, maar ook je coördinatie uitgedaagd.
Omdat tijdens een bootcamptraining zowel oefeningen voor de conditie, als krachtoefeningen gedaan worden, kun je effectief werken aan je
fitheid! Je krijgt een betere conditie, je lichaam wordt strakker, je houding beter, je voelt je krachtiger en je werkt aan je vetverbranding. De
training is dus super allround en dus een ideale workout.
Kom gerust meetrainen, alle niveau's kunnen instappen en uiteraard is
een proefles gratis! Train je bij 1 van de andere clubs of in de sportschool van Studio Geronimo, dan kun je ook bij de deze club gewoon
meetrainen. En ben je lid van V&L Okkenbroek, dan krijg via de vereniging reductie op een strippenkaart!
Bootcampclub Okkenbroek heeft als uitvalbasis "Ons Centrum" in Okkenbroek, vanuit daar gaan we onze trainingen verzorgen en na de training kunnen daar koffie, thee of wat fris nuttigen en gezellig nakletsen.
Iedere dinsdag om 19.30 uur, zien we je snel?
Bootcampclub Okkenbroek

Badminton in Okkenbroek,
Wij als bestuur van V&L Okkenbroek zijn van plan om de
sport Badminton weer op te pakken. 4 Jaar geleden is deze
tak van sport opgeheven doordat de trainer er mee stopte. We hebben
vernomen van een aantal oud-leden dat er wel weer animo is voor
Badminton. Bij genoeg deelname willen wij dit als bestuur dus weer
gaan opstarten.
Minimale leeftijd is vanaf 16 jaar. Dag en tijdstip is nader te bepalen.
Dit zal zijn onder begeleiding van Jonny Haverslag en we hopen bij
voldoende deelname zo snel mogelijk te kunnen starten.
Ben je geïnteresseerd en lijkt het je leuk?
Meld je dan aan per mail: vl-okkenbroek@live.nl.
Of bel/app met Jonny Haverslag 06-15331156.
Als je nog vragen hebt stel ze gerust. Dit kan per mail/telefonisch of
per app (zie hierboven).
Sportieve Groet, Bestuur V&L.
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Nieuws vanaf de kerk
Naar de kerk in Corona-tijd?
Ja, dat kan weer! In Okkenbroek bent u van
harte welkom op de eerste en derde zondag
van de maand om de dienst 'in het echt' mee
te beleven. En als u liever vanuit huis meedoet, dan kan dat via kerkdienstgemist.nl.
In september starten de vieringen om half
tien, vanaf oktober om tien uur 's morgens.
Kan iedereen naar de kerk?
Ja, zolang u gezond bent, anderhalve meter afstand in acht neemt en er
nog zitplaatsen beschikbaar zijn in de kerk. Bij aankomst zal de Corona
coördinator u vragen of u gezond bent en uw naam, adres en telefoonnummer noteren in het register. Daarna kunt u plaatsnemen in de kerk.
De beschikbare zitplaatsen zijn aangegeven door middel van kussentjes: op elke plek waar een kussentje ligt, kunt u gaan zitten. Zijn alle
kussens bezet, dan vragen wij u om ofwel thuis via kerkdienstgemist.nl
de dienst mee te beleven ofwel aan te sluiten bij de viering in Bathmen
(start: 10:00 uur 's morgens).
Wij zien u graag!
Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek.

Overig
Okkenbroek van oudsher
(Informatie uit het dorpsarchief, geschreven door Henk Sepers.)
Wat vooraf ging (eind deel 1): … 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.

Diepenveen voorbij (deel 2, slot)
Unicum
Dan voltrekt zich een klein wonder. Op 17 april 1973 verwerpt de Eerste Kamer het wetsvoorstel. De weigering van de Eerste Kamer om akOkkenbroeker koerier september 2020
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koord te gaan met de opheffing van Diepenveen is een unicum op het
gebied van wetsontwerpen die gemeenten van de kaart vegen. Het is
nog nooit gebeurd dat zo'n voorstel in de Senaat op zoveel verzet stuitte
als het wetsontwerp Diepenveen. In het algemeen erkenden de senatoren de noodzaak om Deventer van een ruimere jas te voorzien. Zou dit
niet gebeuren, dan lijdt het voorzieningenpeil van de oude stad aan de
IJssel, waar de gehele streek - dus ook Diepenveen - van profiteert, onherstelbare schade, hadden de ministers Geertsema en Udink onheilspellend gezegd. De Eerste Kamer deinsde er echter voor terug om een
levenskrachtige en natuurrijke gemeente op te offeren aan Deventer,
dat met grote woningnood kampt. Het aanbod van Diepenveen om
Colmschate ter beschikking te stellen van Deventenaren, werd door nagenoeg alle senatoren in dank aangegrepen om het wetsontwerp van de
hand te wijzen. Deventer zou gered zijn en Diepenveen gespaard.
Midden jaren negentig blijkt de ‘overwinning’ van Diepenveen een pyrrusoverwinning. Andermaal staat het onderwerp herindeling hoog op de politieke agenda. Op 9
april 1997 stemt Provinciale Staten in met
de uitbreiding van de gemeente Deventer
en in het kielzog daarvan de opheffing van
Diepenveen. De Tweede Kamer besluit op
19 februari 1998 tot samenvoeging van Deventer en Diepenveen en
ditmaal ook Okkenbroek. De Eerste Kamer op haar beurt stemt, anders
dan in april 1973 op 30 juni 1998 in met het voorstel tot opheffing. Op
1 januari 1999 hoort Diepenveen, met Okkenbroek, na bijna twee eeuwen weer bij Deventer. Als bruidsschat - of is het een doekje voor het
bloeden - krijgt ‘Ons Centrum’ een grote opknapbeurt.
Okkenbroek rouwt
In een vol Ons Centrum neemt Okkenbroek
op 19 december 1998 afscheid van Diepenveen en het gemeentebestuur. Met een
gevarieerd programma voor jong en oud
wordt ook voor Okkenbroek een groot stuk
geschiedenis afgesloten. Zonder openingswoord wordt het publiek verzocht te gaan
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staan in de donkere zaal. Het spotlicht wordt gericht op het eind van de
zaal waar een complete begrafenisstoet zich heeft opgesteld. Op treurmuziek van Genisis komt de stoet naar voren. Voor en achter kleine
engeltjes, gevolgd door een voorganger, de dragers en een doodgraver
met de schop op de nek. Allen geheel in
zwart, met klompen. Op het podium een
kist bedekt met een zwart kleed. De voorganger richt zich tot ‘de familie’ met de
woorden: “Toon ook uw immer sociale
hart. Bedenk hoe prettig het voor Deventer
moet zijn voor 12 maanden bij Okkenbroek
te mogen horen! Laat ze ruiken aan een
cultuur waarin criminaliteit niet aan de orde is, individualisering geen
plaats heeft, waar wijkaanpak niet nodig is omdat ze daar de zaken zelf
goed regelen, waar kinderen worden opgevoed met normen en waarden, waar rust en ruimte is om te leven en waar iemand nog iemand is!
Laat uw manier van leven zien aan een stad waar verbetering van de
leefbaarheid nodig is.” Dan is het moment van afscheid nemen daar. De
dragers verwijderen het zwarte kleed van de kist en zichtbaar wordt een
grenspaal van de gemeente Diepenveen. Ter herinnering wordt de paal
aangeboden aan PB die hiervoor een mooie plek in het dorp zal vinden
als symbool van hoe het vroeger was. Na de begrafenis zorgt, op persoonlijke titel, Ab Haverslag voor een conference. Hij blikt met veel
humor en steken onder water terug op de rol die de gemeente Diepenveen gespeeld heeft ten opzichte van Okkenbroek. Tekenaar Dick
Bruijnestein verzorgt na de pauze een speciale ‘cursus’ sneltekenen
waarbij blijk t dat hij zich behoorlijk heeft verdiept in het Okkenbroekse reilen en zeilen.

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 januari 2021 komt de volgende nieuwsbrief uit. De uiterste
plaatsingsdatum op de website is dinsdag 5 januari 2021. Dan
wordt uw tekst automatisch in de Okkenbroeker Koerier geplaatst.
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