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Voorwoord
Dorpsgenoten
Okkenbroek op de kaart
Vorige week hebben alle huishoudens van Okkenbroek de brochure
‘Welkom in Okkenbroek’ ontvangen. Dit is een resultaat van het visietraject waarin werd opgeroepen om nieuwe inwoners beter te informeren over ons dorp. We hadden daarvoor een A4-tje in ons welkomstpakket en Jan Venekamp heeft dat in samenspraak met velen
uitgewerkt tot een vrijwel complete gids. Zo compleet dat het ook
voor huidige inwoners interessant is en daarom hebben we het huis
aan huis verspreid.
Vanuit het visietraject zijn er ook initiatieven om meer wandelaars en
fietsers naar Okkenbroek te trekken. Door lid te worden van het Sallandse netwerk zijn we beter vindbaar en staan we met onze bijzonderheden op de website verslingerdaansalland.nl.
De bestaande wandelroutes zijn gecontroleerd en de bewegwijzering
wordt hersteld. Het informatiebord bij het Noaberhuus wordt vernieuwd en daarna verplaatst naar Ons Centrum. Bij de kerk is het onleesbare informatiebord vervangen door een nieuw geactualiseerd
bord. Door corona kan helaas de geplande onthulling daarvan door de
burgemeester op 9 april niet doorgaan.
Er is ook goed nieuws over de geplande woningbouw. Inmiddels zijn
7 van de 8 woningen verkocht. Alleen de splitlevelwoning is nog beschikbaar. Dat betekent dat aan alle voorwaarden is voldaan om met
de bouw te starten. Wanneer dat gebeurt is nog niet bekend.
Tot slot heeft het bestuur van het OC het voornemen om een brede dialoog in het dorp te starten over de mogelijke nieuwe inrichting van de
zalen van het OC zodat die gaan voldoen aan de eisen die gebruikers
daaraan in deze tijd stellen. Over hoe u daaraan kunt bijdragen vindt u
in deze koerier alle verdere informatie. Wij hopen op veel en positieve
reacties. Ik wens u verder veel leesplezier.
Theo Hoge,
Voorzitter Plaatselijk Belang Okkenbroek e.o.
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Agenda
April
12
13
20
26
27

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

14:00 - 16:00
9.30 - 10.30
9:30 - 10:30
14:00 - 16:00
9:30 - 10:30

Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus

Mei
1 Oud papier ophalen Vrienden van de kerk
More Music Orkest
3 Geranium actie week vanaf 3 mei MMO
4 Koffie drinken (50+)
10 Handwerken
11 Koffie drinken (50+)
18 Koffie drinken (50+)
25 Koffie drinken (50+)

9:00 - 11:30 Okkenbroek

9:30 - 10.30
14.00 – 16.00
9:30 - 10:30
9:30 - 10:30
9:30 - 10:30

Okkenbroek
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus

Juni
1
6
8
15
22
29

Koffie drinken (50+)
Pater Jan Brinkhof concert
Koffie drinken (50+)
Koffie drinken (50+)
Koffie drinken (50+)
Koffie drinken (50+)

9:30 - 10:30 Noaberhuus
Lettele
9:30 - 10:30 Noaberhuus
9:30 - 10:30 Noaberhuus
9:30 - 10:30 Noaberhuus
9:30 - 10.30 Noaberhuus

Juli
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

9:30 - 10:30
9:30 - 10.30
9:30 - 10:30
9:30 - 10:30
9:30 - 10:30

Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus

Augustus
3
10
17
24
31

Koffie drinken (50+)
Koffie drinken (50+)
Koffie drinken (50+)
Koffie drinken (50+)
Koffie drinken (50+)
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Nieuws uit Okkenbroek
Jaarvergadering Plaatselijk Belang
Beste Okkenbroekers,
Door de Corona maatregelen heeft de jaarvergadering vorig jaar niet
door kunnen gaan. Om dezelfde reden heeft ook dit jaar de vergadering nog niet plaats kunnen vinden. Zodra de maatregelen zijn versoepeld en er weer ruimte is, zal er weer een jaarvergadering worden georganiseerd. We zullen dit dan aankondigen op de gebruikelijke kanalen.
De kascommissie heeft inmiddels haar werk gedaan. Het financieel
overzicht is akkoord bevonden.
Van de bestuursleden is dit jaar Geeke in 't Hof aftredend - en herkiesbaar.
Heb je ideeën over hoe je zou willen dat Okkenbroek er over een jaar
of 5 uitziet? Over 15 jaar? 50 zelfs? Vind je het leuk om hierover mee
te praten met een gezellige, positief ingestelde club dorpsgenoten?
Meld je dan aan als bestuurslid voor het PB. Dit kan door een berichtje naar een van de bestuursleden (Theo, Paul, Geeke, Rico, Sander), of
door een mailtje te sturen naar pbokkenbroek@gmail.com.
Ook als je vragen hebt voor PB, of voor het melden van zaken waarvan je wilt dat PB ermee aan de slag gaat, mail dan naar: pbokkenbroek@gmail.com.
De automatische incasso van de contributie zal medio april plaatsvinden (uiteraard alleen voor leden die een machtiging hebben afgegeven).
Hetzelfde geldt voor de contributie van de koerier.
Met vriendelijke groet,
Bestuur PB Okkenbroek

Welkomstboekje Okkenbroek
In 2019 is er een dorpsvisie opgesteld voor Okkenbroek.
In het kader hiervan is de werkgroep communicatie opgericht. Met als
doel om meer bekendheid te geven aan Okkenbroek. De werkgroep
heeft een boekje gemaakt met informatie over ons mooie dorp. Er
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staat in wat er zoal te doen en te zien valt in en om Okkenbroek.
Het boekje is bedoeld voor nieuwe inwoners. Maar er staat veel in wat
mogelijk niet bij iedereen bekend is.
Daarom heeft het bestuur van PB besloten om het boekje te verspreiden op alle adressen in Okkenbroek en omgeving.

Welzijn en cultuur
Seniorensoos Okkenbroek en omgeving
Er kunnen helaas nog steeds geen activiteiten gehouden worden.
Mocht dit weer mogelijk zijn, dan wordt iedereen hiervan op de hoogte gebracht.
Met vriendelijke groet, het bestuur

Wie gaat er mee op weg?
Wie gaat er mee op weg? Op weg waar naar toe, zult
u zich afvragen. Nou op weg naar een vernieuwd,
toekomstbestendig Dorpshuis Ons Centrum!
Zoals velen van jullie weten is eind 2019, in een samenwerking met de Okkenbroekers, de besturen van Plaatselijk Belang en Ons Centrum en Kulturhus en met ondersteuning vanuit de
gemeente, de Dorpsvisie Okkenbroek opgeleverd. Hieruit zijn inmiddels diverse mooie initiatieven ontstaan en uitgewerkt. En nu is het de
beurt aan het onderdeel voorzieningen en dan specifiek de doorontwikkeling van ons Dorpshuis, Ons Centrum. Een goed moment aangezien de gemeente bereid is dit initiatief te ondersteunen met een
subsidie.
Ons Centrum biedt momenteel een scala aan mogelijkheden. Zo is onze horecavoorziening Café Nooit Gedacht er gehuisvest en bevinden
zich er zalen en onze sporthal. Daarom is Ons Centrum de thuisbasis
van veel van onze verenigingen en clubs. Echter met name de zalen
zijn verouderd en hun functionaliteit is daarmee beperkt en gedateerd.
Onze wens is een toekomstbestendig Dorpshuis voor Okkenbroek,
maar dan is er nog wel werk aan de winkel!
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Onder normale omstandigheden hadden we jullie graag uitgenodigd
voor een startbijeenkomst in Ons Centrum. Gezien de huidige Corona
maatregelen zit dat er helaas niet in. Maar we hebben jullie wel heel
hard nodig. Dus heb je ideeën over Ons Centrum, mis je dingen in het
dorp of wil je benadrukken wat behouden moet worden of wil je gewoon graag betrokken worden bij deze belangrijke ontwikkeling voor
ons dorp, meld je dan aan! We maken dan binnenkort een wandelafspraak met jou om zo alle input op te halen vanuit ons dorp.
Dus wil je meedenken of doen, ga dan met ons mee op weg!
Samen naar een mooi, toekomstbestendig Dorpshuis Ons Centrum.
Onze wandelschoenen staan klaar! Die van jou ook?
Aanmelden kan tot 15 mei bij theohoge@outlook.com
Namens de besturen van Ons Centrum en Plaatselijk Belang,
Stefan, Hendrik, Henk, Ria en Patricia
Theo, Paul, Geeke, Sander en Rico

MMO en Vrienden van de kerk
MMO en vrienden van de kerk gaan samen blauwe papier containers
legen. Wij blijven oud papier ophalen!
U kent de bekende borden langs de weg wanneer we oud papier op
halen. Goed nieuws: Deze komen maandelijks langs de weg te staan,
want na rijp beraad hebben we een besluit genomen. More Music Orkest blijft samen met de Vrienden van de kerk van Okkenbroek het
oud papier in de regio ophalen. Dat betekent dat we vanaf 22 mei mee
gaan werken met de gemeente en de opbrengst voor de verenigingen
is. U kunt dan uw oud papier in de blauwe container doen en maandelijks komen wij langs met de wagen van Circulus om uw blauwe container te legen. Door maandelijks uw oud papier op de juiste manier in
de container aan te leveren, steunt u het More Music Orkest en de
Stichting Vrienden van de kerk van Okkenbroek.
Wij komen dus geen dozen meer ophalen. Dat scheelt voor u het goed
inpakken van het papier en voor ons veel gesjouw met dozen en opstapelen. Zo houden we het leuk en schoon met elkaar.
LET OP: 1 mei zamelen we nog op de vertrouwde manier papier in.
Dan hebt u het natuurlijk nog mooi ingepakt klaarstaan. Daarna zullen
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we op elke vierde zaterdag van de maand de blauwe containers komen
legen. De eerste keer is dat dus op 22 mei.
Met vriendelijke groet,
More Music Orkest Vrienden van de kerk in Okkenbroek

Ook dit jaar geen 5 mei viering
Ons mooie plan voor de viering van 75 jaar Bevrijding kon vorig jaar
niet doorgaan. We hadden gehoopt dat we dit jaar een “uitgesteld”
feest konden vieren maar helaas … dat zit er niet in!
Gelukkig mogen we de inmiddels ontvangen subsidie bewaren tot
volgend jaar, maar de gemeente geeft ons wél de boodschap mee dat
het geld dan ook echt moet worden besteed aan “75 + 2 jaar Bevrijding”.
Dát zullen we doen!
5 mei-commissie Okkenbroek

Sport
Vlug en Lenig
Door de coronamaatregelen hebben we helaas moeten besluiten de
jaarvergadering uit te stellen tot het moment dat het weer is toegestaan. Ook de Jan Bakker Ochtend zal op een nader te bepalen datum
plaatsvinden.
Na een lange tijd van stilzitten hebben een aantal sporten de draad
weer opgepakt. Namelijk Streetdance, Aerobics en Spinning. Uiteraard moet dit in de buitenlucht gebeuren en in groepjes van 4 personen.
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!!
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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.
Bij V&L kunt u kiezen uit de volgende takken van sport:
Maandagavond
spinning en volleybal
Dinsdagavond
streetdance
Woensdagavond
aerobic/bodypump en spinning
Donderdagavond
zaalvoetbal
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
Bestuur V&L Okkenbroek
Wees Sportief! Sluit je aan bij Vlug en Lenig (V&L)

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

Tijdlijn.
Okkenbroek door de eeuwen heen.
2013 Aanleg van een nieuw opslaghuisje op de begraafplaats en een
multifunctioneel sportveld achter Ons Centrum. Buurtsuper
krijgt nieuwe 'eigenaar' en Ons Centrum in de vorm van Terras
en café à la Monique een nieuwe uitbater.
2012 Okkenbroek in Beweging! Sponsoractie voor Alpe d’HuZes en
Beatrix Kinder Ziekenhuis opbrengst 15.000 euro
2007 Aanleg glasvezel naar openbare gebouwen
2006 Opening Noaberhuus door Prinses Margriet
1999 Gemeentelijke herindeling, Okkenbroek naar gemeente Deventer
1988 Oprichting ijsbaan De Bosbaan
1982 Riolering is een feit
1979 Komst buurtbus
1974 Opening nieuwe school
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1972
1967
1965
1962
1959
194X
1934
1932
1931
1923
1909
1904
1852
1845
1812
1748
1705
1655
1611
1433
1399
1394

In Ons Centrum wordt gestart met een kleuterschool
Opening Ons Centrum
Start ophalen huisvuil
Okkenbroek krijgt waterleiding
Okkenbroek krijgt elektrisch
Lief Okkenbroek geschreven door F.X.J. (Franz) Fuchsthaller
Oprichting Arbeid Rondom Kerk (A.R.K.)
Oprichting Okkenbroeks Belang als voorloper Plaatselijk Belang
Molen van Gerritsen door brand verwoest
Bouw lagere school, ook het jaar van heidebrand Okkenbroeker
Veld
Bouw villa, later Huize Okkenbroek genoemd
Bouw kerk
Bouw molen en smederij
Bouw boerderij Keurhorst
Geboortejaar Adam IJssel de Schepper
Volkstelling boerschap Okkenbroek, schoutambt Colmschate
Sprake van buirschap Ockenbroeck
Sprake van bourschap toe Ockenbroeck in Goijermarcke gelegen
Sprake van tho Ockenbrouck
Sprake van buerschap toe Ockenbroec, gelegen in Ghoyenermarke
Bouw boerderij De Grote Brander
Dat Osterhuus, gelegen in den kerspell van Deventer in der buerscap Oeckenbroke

Deze lijst is door gebruik te maken van openbare archiefstukken zo
zorgvuldig mogelijk samengesteld.
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ICB Wereldwijzer

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 2021 komt de volgende nieuwsbrief uit. De uiterste plaatsingsdatum op de website is dinsdag 7 september 2021.
Dan wordt uw tekst automatisch in de Okkenbroeker Koerier geplaatst.
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