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Voorwoord
Dorpsgenoten
Volop beweging in Okkenbroek
Als Okkenbroeker die regelmatig een wandeling maakt door het Bargerboerberenbos houd ik, en met mij vele anderen, de voortgang bij
van de nieuwbouw. Ik verbaas me erover hoe er wordt gebouwd en
hoe snel het karkas van een huis staat. Zo ontmoet je ook al de nieuwe
bewoners die in het najaar in de huizen zullen trekken en die deel gaan
uitmaken van onze gemeenschap.
Op dat ‘samengevoel’ wordt ook een stevig beroep gedaan nu Erik en
Ingrid zijn gestopt met Nooitgedacht en het bestuur van het OC erop
mikt dat we Ons Centrum weer met vrijwilligers gaan runnen. De bijeenkomst waarop zij hun plannen bekend maakten is drukbezocht en
er ontstond draagvlak voor deze aanpak. Inmiddels weten we dat er
bijna voldoende vrijwilligers zijn om door de week het horecadeel van
19.30 – 23.30 uur te bemensen zodat ook de zalen kunnen worden gebruikt en de sporters kunnen voor- en nagenieten.
Als bestuur van Plaatselijk Belang hebben we, mede als vervolg op
ons overleg met wethouder Liesbeth Grijsen, komende periode afspraken met de gemeente. Een overleg gaat over de staat waarin de
wegen verkeren en het andere over de ontwikkelingen in Okkenbroek
in het algemeen. Ook staat er een gesprek gepland met de nieuwe directeur van woningbouwstichting De Marke over onze woonwensen
en ervaringen en hun meerjarenplan.
Als er zaken zijn waarvan u als inwoner denkt dat dat in een van deze
gesprekken aan de orde moet komen, dan horen wij dat graag.
Gebruik daarvoor dan liefst onze mail: pbokkenbroek@gmail.com.
Kortom er staat ons een voorjaar te wachten waarin we veel samen
aan het bouwen zijn aan het behoud van de leefbaarheid van ons dorp.
Theo Hoge
Voorzitter Plaatselijk Belang Okkenbroek.
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Agenda
April
11
12
14
16
19
21
23

Handwerken
Koffie drinken (50+)
Koersbal
Jan Bakker ochtend
Koffie drinken (50+)
Koersbal
Oud papier ophalen Vrienden van de kerk,
More Music Orkest
25 Handwerken
26 Koffie drinken (50+)
28 Koersbal

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

Noaberhuus
Noaberhuus
Okkenbroek
Ons Centrum
Noaberhuus
Noaberhuus
Okkenbroek

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

Mei
2
3
5
9
10
12
17
19
24
28

Deze week Geranium actie
Koffie drinken (50+)
Koersbal
Handwerken
Koffie drinken (50+)
Koersbal
Koffie drinken (50+)
Koersbal
Koffie drinken (50+)
Oud papier ophalen Vrienden van de kerk,
More Music Orkest
31 Koffie drinken (50+)

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

Okkenbroek
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Okkenbroek

9:30 - 10:30 Noaberhuus

Juni
2
5
7
9
11
12
14
16
21
23
25

Koersbal
Pater Jan Brinkhof concert
Koffie drinken (50+)
Koersbal
Kunstfietsroute Kunst van hier tot ginder
Kunstfietsroute Kunst van hier tot ginder
Koffie drinken (50+)
Koersbal
Koffie drinken (50+)
Koersbal
Oud papier ophalen Vrienden van de kerk,
More Music Orkest
28 Koffie drinken (50+)
30 Koersbal
Okkenbroeker koerier april 2022

9:30 - 10:30 Noaberhuus
Lettele
9:30 - 10:30 Noaberhuus
9:30 - 10:30 Noaberhuus
10:30 - 17:00 Okkenbroek
10:30 - 17:00 Okkenbroek
9:30 - 10:30 Noaberhuus
9:30 - 10:30 Noaberhuus
9:30 - 10:30 Noaberhuus
9:30 - 10:30 Noaberhuus
9:00 - 11:30 Okkenbroek
9:30 - 10:30 Noaberhuus
9:30 - 10:30 Noaberhuus
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Juli
5
7
8
9
10
12
14
19
21
23

Koffie drinken (50+)
Koersbal
Okkenbroeks feest
Okkenbroeks feest
Okkenbroeks feest
Koffie drinken (50+)
Koersbal
Koffie drinken (50+)
Koersbal
Oud papier ophalen Vrienden van de kerk,
More Music Orkest
26 Koffie drinken (50+)
28 Koersbal

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

Noaberhuus
Noaberhuus
Okkenbroek
Okkenbroek
Okkenbroek
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Okkenbroek

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

Augustus
2
4
9
11
16
18
23
25
27

Koffie drinken (50+)
Koersbal
Koffie drinken (50+)
Koersbal
Koffie drinken (50+)
Koersbal
Koffie drinken (50+)
Koersbal
Oud papier ophalen Vrienden van de kerk,
More Music Orkest
30 Koffie drinken (50+)

9:30 - 10:30
9:30 - 10:30
9:30 - 10:30
9:30 - 10:30
9:30 - 10:30
9:30 - 10:30
9:30 - 10:30
9:30 - 10:30
9:00 - 11:30

Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Noaberhuus
Okkenbroek

9:30 - 10:30 Noaberhuus

Nieuws uit Okkenbroek
Plan Ons Centrum vanaf 1 april
Beste Dorpsgenoten,
Afgelopen maanden is er zowel door het bestuur als de verenigingen
hard gewerkt aan een nieuwe opzet om Ons Centrum open te kunnen
houden. Op 14 maart is hierover een informatieavond geweest waarin
de verzamelde input is omgevormd naar een plan voor de komende
tijd.
Uit de hoge opkomst blijkt dat veel Okkenbroekers zich betrokken en
verantwoordelijk voelen voor een levendig OC. Om dit plan met zijn
allen te kunnen realiseren hebben we echter veel vrijwilligers nodig.
Okkenbroeker koerier april 2022
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Afgelopen maandag zijn er al behoorlijk wat aanmeldingen binnengekomen, maar dit is nog lang niet genoeg. Vind jij het leuk om zo nu en
dan een keer ergens mee te helpen? Dit kan variëren van enkele keren
per jaar tot wekelijks, meld je dan aan via één van de bestuursleden of
één van de werkgroepen of via dorpshuis@okkenbroek.net.
Overigens zullen wij ook actief dorpsgenoten benaderen dus denk alvast na over wat jij gaat zeggen.

Ons Centrum nieuwe stijl
Okkenbroek leeft! Hartverwarmend zijn de positieve reacties en betrokkenheid die we krijgen op onze oproep voor vrijwilligers voor Ons
Centrum. Dit laat zien waar Okkenbroek sterk in is!
Vanaf maandag 28 maart zijn we er voor de verenigingen en draait
Ons Centrum op vrijwilligers. We starten met de volgende werkwijze.
Van maandag tot en met donderdag zijn we open van 19.30-23.30 uur.
We werken met munten en betalen kan alleen met pin. Vanaf 11 april
werken we volgens het rooster. Tot die tijd is de invulling geregeld. In
het weekend is het volgens opgave. Ook het terras is voorlopig gesloten. Het bestuur gaat de komende tijd bezig met de invulling voor het
weekend. Nadere informatie hierover volgt.
Met deze nieuwe werkwijze willen we op een eenvoudige manier beginnen, waarbij we toch alle verenigingen in het dorp goed kunnen
bedienen. Niet alles zal direct vlekkeloos verlopen, we hopen op jullie
begrip en medewerking. Bij vragen neem gerust contact op.
Om deze nieuwe start te vieren willen we beginnen met een mooi
feestje! Vrijdag 1 april, om 21 uur vierden we de opening van Ons
Centrum in deze nieuwe stijl.
Mocht je ook nog vrijwilliger willen worden, heel graag! Hoe meer
zielen hoe meer vreugd! Geef je op!

Nieuwe werkwijze zaalgebruik en OC café
Beste Dorpsgenoten,
Afgelopen vrijdag (1 april) zijn we van start gegaan met Ons Centrum
nieuwe stijl. Vanaf afgelopen maandag draaien we als dorp zelf de horeca binnen Ons Centrum met behulp van vrijwilligers. Deze week
worden alle ruim 40(!) vrijwilligers ingewerkt door de leden van de
Okkenbroeker koerier april 2022
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werkgroep horeca, zodat zij vanaf komende maandag in vaste duo's de
horeca zullen bemensen. De duo's draaien eens per 6 weken bardienst.
Er zijn nog 2 gaatjes in het rooster, we zoeken nog een duo partner op
een maandag en op een donderdag.
Ben jij geïnteresseerd of ken je nog iemand, laat het weten aan Elian
de Kleine eliandekleine@gmail.com.
De nieuwe start leidt ook tot een nieuwe, gewijzigde werkwijze met
betrekking tot het gebruik van de zalen en het café. Graag nemen we
jullie als gebruikers hier in mee.
Zoals jullie weten is Ons Centrum in principe geopend van maandag
t/m donderdag van 19.30 uur tot 23.30 uur. De vrijwilliger is om 19.30
uur aanwezig en start dan met zijn/haar werkzaamheden.
De zalen kunnen in principe gereserveerd worden vanaf 19.30 uur.
Houd er rekening mee dat de koffie/thee dan iets later beschikbaar is.
De gebruikers van de zaal wordt gevraagd om de zaal zelf klaar te zetten en ook weer netjes op te ruimen en achter te laten na het gebruik.
De reserveringen worden beheerd via de agenda achter de bar, hier
worden ook de genuttigde consumpties bij genoteerd. Er volgt dan een
totaal factuur aan het einde van de maand of het kwartaal (dit zijn we
nog aan het bekijken). Frida Volkerink beheert achter de schermen de
agenda en vragen over reserveringen (of overleg over gebruik buiten
openingstijden), kunnen via haar verlopen. Het nummer van Ons Centrum staat naar haar doorgeschakeld 0570-551348.
De prijzen zijn als volgt:
Zaalhuur per dagdeel: € 17,50 (zaal 1 of zaal 2) en € 30,00 voor de
gehele ruimte.
Kan koffie: € 7,50; kan thee: € 3,50 (kannen alleen i.c.m. met zaalhuur).
Ons uitgangspunt is dat vergaderingen in principe plaatsvinden in de
zalen. We houden de kosten voor de huur bewust laag, maar kunnen
als stichting de inkomsten wel goed gebruiken om zo ook in de toekomst Ons Centrum te kunnen blijven behouden.
In het café kan alleen met munten (aanschaf via de pin) betaald worden. Dit maakt het voor de vrijwilligers eenvoudig en we hoeven geen
contant geld te beheren en af te storten.
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We zijn in een vergevorderd stadium om buiten de openingstijden
overdag en gedurende het weekend Ons Centrum als Rustpunt te laten
fungeren. We zijn nog op zoek naar een beheerder (2 of 3 mensen)
voor het Rustpunt.
Interesse? Laat het ons weten dorpshuis@okkenbroek.net.
Alvast een tipje: Ons Centrum bestaat op 27 april 2022 precies 55
jaar! Graag willen we daar op een passende manier aandacht aan besteden, we zijn nog op zoek naar leuke ideeën hiervoor!
Tot slot het volgende: Het is ons gelukt! Met behulp van ontzettend
veel enthousiaste dorpsgenoten zijn we begonnen en gaan we de komende weken verder aan de slag. We zijn iedereen ontzettend dankbaar voor de betrokkenheid en de inzet. Speciaal willen we Henk V.,
Annie en Elian bedanken voor hun inzet richting 1 april jl. en de opstart van de horeca.
Samen maken we Ons Centrum!
M.vr.grt., Patricia Bangma, secretaris.

Vlag uit voor Okkenbroek
Jaren geleden is, na een tekenwedstrijd, een
vlag voor Okkenbroek ingevoerd. Blauw met
groen, met in het groen twee koeien. Deze vlag
doet geen recht meer aan het huidige Okkenbroek, met toch een rijke historie. Dus die historie ingedoken om een geschikte vlag te ontwerpen.
Al in 1394 wordt het buerscap Oeckenbroke, gelegen in den kerspel
Deventer, genoemd in een leendocument. 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
buurtschap Okkenbroek.
Pas midden 19e eeuw groeide Okkenbroek, dankzij grootgrondbezitter
Adam IJssel de Schepper, een huzaren luitenant uit Deventer, uit tot
een klein dorp. IJssel de Schepper 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 be-
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schikbaar, 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. Er kan dus gesteld worden dat Adam IJssel de
Schepper de grondlegger van het dorp is geweest zoals wij dat nu
kennen. Reden om te kijken of de (adellijke) familie IJssel de Schepper beschikt over een fraai wapen, en familiekleuren, waarmee we een
passende, tijdloze vlag konden vervaardigen. Dat bleek zo te zijn.
Daarnaast was Adam, zoals gezegd luitenant der Huzaren, van het Regiment Huzaren van Boreel, en tevens zoon van één van de vroegere
burgemeesters van Deventer. Er zijn dus twee linkjes met Deventer,
de gemeente waartoe ook Okkenbroek behoort.
Uiteindelijk is de keuze gevallen op het wapen en de kleuren van de
familie IJssel de Schepper. Omdat familiewapens en -kleuren niet zomaar gebruikt mogen worden, is contact gezocht met de familie, en is
ons verzoek onderwerp geweest van het familieberaad. Tot onze grote
vreugde is ons verzoek gehonoreerd.
Er is een ontwerp gemaakt, dat is voorgelegd aan de familie. Vertegenwoordigers van de familie zijn ook in Okkenbroek geweest om afspraken te maken. Zo is afgesproken dat de vlag tijdens een officiële
ceremonie zal worden geïntroduceerd, in aanwezigheid van leden van
de familie. Wanneer en hoe dat zal gebeuren is nog onderwerp van
onderhandeling en planning, u hoort daar later meer over.
Om eenieder in de gelegenheid te stellen de vlag aan te schaffen, is er
een exemplaar van de vlag gemaakt, te zien aan de gevel van Oerdijk
137. Mensen die de vlag aan willen schaffen, kunnen dat aangeven via
een mail aan Vlag.Okkenbroek@outlook.com o.v.v. naam en adres.
Zij krijgen dan via de mail een antwoord met een betaalverzoek voor
de prijs van 15 euro.
Zodra dat bedrag is voldaan, komt uw bestelling op de bestellijst. De
vlag zal enkele dagen voor de ceremonie worden bezorgd.
U kunt de vlag ook bestellen door een envelop met de € 15,00 en een
Okkenbroeker koerier april 2022
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briefje met uw naam en adres te sturen aan of in de bus te doen bij:
Team Okkenbroek Promotie, p/a Oerdijk 137 7435PJ Okkenbroek.

Welzijn en cultuur
Samen eten op 12 april met nieuwe kookgroep.
Op dinsdag 12 april a.s. kan men weer heerlijk genieten van een warme maaltijd in het cafégedeelte
van Ons Centrum. De nieuwe kookgroep, bestaande
uit Jennie Sepers, Annie Welgraven en Frieda Volkerink, heet u van
harte welkom om half zes ’s middags.
Op het moment van verspreiding van deze Koerier is de aanmelddatum voor april al verstreken maar “Samen Eten” is elke maand mogelijk op de tweede dinsdag, dus schroom niet om u voor de volgende
keer aan te melden, dat is de tweede dinsdag in mei. Aanmelden kan
bij Frieda: 06-53672384, graag een week van te voren.

Seniorensoos Okkenbroek en omgeving.
Na de coronatijd zijn we op 15 september 2021 gestart met de eerste
seniorenmiddag. De daarop volgende seniorensoos middagen waren
heel gezellig. De laatste middag van dit seizoen is op 20 april 2022;
hierna volgt de vakantie.
We proberen na de vakantie in september weer op te starten, maar hoe
de invulling daarvan is, is even afwachten. Te zijner tijd wordt u op de
hoogte gebracht.
Verder wensen we jullie allen een mooie vakantie en hopelijk tot september 2022.
Hartelijke groeten,
het bestuur van de seniorensoos.

Duofiets Vrijwilligersknooppunt
De duofiets is een tweepersoonsfiets die u tegen een kleine vergoeding
kunt lenen om samen met iemand een ritje te maken. De fiets ziet eruit
als een soort grote driewieler met twee zitplaatsen en is heel geschikt
voor iemand die slecht ter been is en/of niet meer zelfstandig kan of
durft te fietsen.
Okkenbroeker koerier april 2022
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Hebt u niemand om samen mee te fietsen, dan kunt u een beroep doen
op het Vrijwilligersknooppunt Lettele-Okkenbroek.
De duofiets is met subsidie van de gemeente Deventer recentelijk van
nieuwe batterijen voorzien. Daarmee is het maximum bereik weer op
niveau.
De fiets is gestald bij Garagebedrijf Wagemans in Lettele. Gewoonlijk
kan de fiets tijdens openingsuren hier gehaald en terug gebracht worden. Als u de eerste keer de fiets wilt gebruiken, neem dan contact op
met het Vrijwilligersknooppunt (tel: 06-20153581).
Voor nadere informatie zie de website https://lettele.nl/vwkp-duofiets/

De KrachtvanSalland
Kracht van Salland-cheque: extra
budget voor lokaal initiatief in Salland.
In vier regio’s in Overijssel helpen de initiatievencoaches van de provincie Overijssel bewonersinitiatieven met informatie, nuttige contacten en hulp bij het vinden van subsidies en fondsen. Dit wordt gedaan
vanuit het programma Sociale Kwaliteit. Ook is er vanaf 4 april een
regeling open voor inwoner(s) van Salland met kleinschalige initiatieven die de woon- en leefomgeving beter, mooier en leuker maakt: de
KrachtvanSalland-cheque. De coronaperiode heeft extra duidelijk gemaakt hoe belangrijk sociale samenhang en ontmoeting zijn. Het budget voor deze ‘KrachtvanSalland-cheque’ is maximaal 1.000 euro per
aanvraag. Je dient je aanvraag in vóór 1 juni. En uiterlijk 1 juli krijg je
uitsluitsel of de bijdrage wordt toegekend.
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.
Initiatievencoach Salland
In Salland is Giny Hoogeslag de initiatievencoach vanuit het programma Sociale Kwaliteit. Voorheen heette dit 4D-makelaar, maar de
naam initiatievencoach is een stuk duidelijker. Giny werkt binnen De
Okkenbroeker koerier april 2022
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Kracht van Salland samen met Sallandse organisaties en de gemeenten
Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Zo kun je snel en makkelijk gebruikmaken van kennis en contacten die er al zijn. In Salland is dit jaar
25.000 euro beschikbaar voor initiatieven met sociale kwaliteit, bijvoorbeeld op het gebied van natuur, cultuur, zorg, sport of maatschappelijk vastgoed. In 2019, 2020 en 2021 zijn al bijna honderd mooie
initiatieven gerealiseerd met hulp van de Kracht van Salland-cheque.
Meer info of vragen?
Kijk voor de spelregels en het aanvraagformulier op
www.dekrachtvansalland.nl/initiatievencoach. Daar vind je ook de initiatieven die al eerder een cheque ontvingen. Niet verplicht, maar wel
handig: eerst contact opnemen met Giny Hoogeslag, telefoonnummer
(06) 1348 8937, e-mailadres: g.hoogeslag@overijssel.nl.

Vrienden van de kerk
Vrienden van de kerk van Okkenbroek publiceren ANBI-gegevens.
Zo één keer per jaar ben je als culturele ANBI verplicht om te publiceren over je financiële handel en wandel. Vanaf nu staan de ANBIgegevens van de Vrienden van de kerk in Okkenbroek online. Zie
www.okkenbroek.net: verenigingen/ vrienden van de kerk.

Begraafplaats
De NLdoet activiteit op de begraafplaats was een groot succes.
Zaterdag 12 maart jl. waren er 29 vrijwilligers die de graven van hun
eigen familieleden en of van anderen hebben schoon gemaakt. Het bestuur had gezorgd voor grind, worteldoek en een biologisch schoonmaakmiddel. Zo konden de vrijwilligers direct aan de slag. Ook aan
de inwendige mens was gedacht. Er was koffie en tussen de middag
broodjes en prachtig weer, zodat deze reünie van nabestaanden een
gezellige dag werd waarbij vele herinneringen werden opgegraven.
Totaal zijn er 35 graven, dubbel graf telt voor 2, schoon gemaakt en
voorzien van nieuw grind. Daarnaast zijn er ruim 50 graven, groot en
klein, schoon gemaakt. Enkele vrijwilligers hebben nog geschoffeld
en geharkt. Een fantastisch resultaat, allen hartelijk dank.
Bestuur Vereniging Begraafplaats Okkenbroek.
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Paasvuur Espelo
Het paasvuur in Espelo mag
dit jaar weer doorgaan.
Op eerste paasdag 17 april
wordt het paasvuur ontstoken.

Sport
Vlug en Lenig
Het 1e kwartaal zit er weer op en gelukkig mogen we
weer volop sporten en activiteiten organiseren zoals de
Jan Bakker Ochtend. Deze wordt gehouden op zaterdag 16 april van
10.00 tot ongeveer 11.00. Publiek is van harte welkom en de koffie
staat klaar.
Nogmaals een oproep namens de Spinning. Ze zijn dringend op zoek
naar nieuwe leden. Er wordt gespeeld op maandagavond van 19.00 tot
20.00 en woensdagavond van 21.00 tot 22.00.
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.
Okkenbroeker koerier april 2022
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Bij V&L kunt u kiezen uit de volgende takken van sport:
Maandagavond spinning en badminton;
Dinsdagavond streetdance;
Woensdagavond aerobic/bodypump en spinning;
Donderdagavond zaalvoetbal.
De Jaarvergadering wordt gehouden op 16 februari. Nadere info hierover volgt tzt. 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
Namens het bestuur van V en L, Bertus Jeurlink
Wees Sportief! Sluit je aan bij Vlug en Lenig (V&L)

2022 is het jaar van de fiets in Okkenbroek
We gaan jullie vermaken met allerlei acties rondom de fiets, totdat alle
Okkenbroekers zeggen: de fiets, dat ga ik ook eens proberen. Daarover later veel meer. Als opwarmertje alvast een interview met een
van de vele fietsende Okkenbroekers. Dit keer Bert Stam.
Bert, je bent een van Okkenbroekers die we vaak voorbij zien fietsen. Wil je je nog even voorstellen aan
mensen die je nog niet zo goed kennen?
‘Zeker, ik ben Bert Stam. Ik woon sinds 2002 in de
IJssel de Schepperstraat met Ina en onze drie kinderen.
Ik kom uit een heel sportieve familie. Al mijn vijf broers en zussen
zijn behoorlijk sportief. Ik ben zelf begonnen met voetballen. Met de
elfstedentocht in 1997 heb ik de overstap gemaakt naar schaatsen en
skeeleren. Zo ben ik uiteindelijk bij triatlons terecht gekomen en sinds
een aantal jaren ben ik vooral aan het fietsen. Eerst de mountainbike
en later de racefiets. Ook om naar het werk te komen ga ik bijna altijd
op de fiets. Sinds kort naar het station in Deventer, waar ik de trein
neem naar Apeldoorn. Daar werk ik als docent landbouwtechniek op
Aventus.
Al met al rijd ik zo’n 10.000 kilometer per jaar, 6.000 op de racefiets
en 4.000 op de stadsfiets. Ik red het nog steeds prima zonder elektrische fiets. Daar heb ik niks op tegen, maar zo lang het lukt, trap ik
lekker zelf. Dat is toch wat intensiever en gezonder. Ik fiets puur voor
mijn eigen gezondheid en omdat ik het fijn vind om te doen. Er zit
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niet per se een nobel doel achter.
Mijn kinderen zijn ook best sportief maar fietsen vinden ze niet cool.
Ik verwacht wel dat dat nog wel komt hoor. Een fietsvakantie lijkt me
ook wel wat. Eerder heb ik al veel tochten gedaan zoals de Marmotte
en ook de Mont Ventoux heb ik al beklommen.’
Heb je nog ‘n tip voor Okkenbroekers die overwegen te gaan fietsen?
‘Allereerst is het natuurlijk ontzettend goed voor je. Je gezondheid
knapt er echt van op. Het is vooral een kwestie van volhouden. Ook
als het een keer niet zulk weer is. Maar als je in het voorjaar begint is
het vaak lekker weer.’

Alp d'Huez
Ankie Borger doet mee in het team Lopend Vuurtje dat de Alp d'Huez
gaat beklimmen, dit team
heeft deelnemers uit Okkenbroek en
Bathmen. Om
geld in te zamelen geeft
Ankie rondleidingen op
hun agrarische
bedrijf.

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

Gebouwen 1399 - 1899; Groot Oosterhuis - d' Oale Krieger 1399
Adres: Oosterhuisweg 7, Okkenbroek. Bouwjaar/eerste vermeldingsjaar: 1399.

In het verpondingsregister uit 1601 wordt Tonnies Krijger genoemd
als bewoner van Groot Oosterhuis. In 1739 overleed eigenaar Gerhard
ten Nuil. Door vererving ging het erve over aan onder andere zijn neOkkenbroeker koerier april 2022
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ven Bernard Dapper en Gerhard Antoni Menninck. In 1776 werden
Teunis en Maria Schiphorst de nieuwe pachters. Zij kwamen van erve
Borgelink en namen de naam Krieger aan. Na het overlijden van Teunis droeg Maria in 1786 de bouwerij over aan haar zoon Jan.
Hij trouwde in dat jaar met Antonia Albers. Johanna Krieger, dochter
van Jan en Antonia, trouwde in 1827 met Jan Willem Klein Schaasberg. Zij zetten het boerenbedrijf van haar ouders voort. Via verervingen komt Groot Oosterhuis in het bezit van de familie IJssel de
Schepper. In 1908 werd het geveild. De koper was mejuffrouw Agatha
Elisabeth Crommelin. Zij verkocht het twee jaar later aan de zittende
pachters Hendrikus Klein Lankhorst en Willemina Schreur. In 1924
werd de boerderij afgebroken en dichtbij werd een nieuwe gebouwd.
BRON | Achter leilinden en kastanjebomen uit 2005 door Tonny Mulder.

Gebouwen 1399 - 1899; Klein Oosterhuis 1601
Adres: Oosterhuisweg 5, Okkenbroek. Bouwjaar/eerste vermeldingsjaar: 1601.

Gerhard Antoni Menninck was eigenaar van Klein Oosterhuis. Hij
verkocht het erve in 1787 voor 5.000 gulden aan de pachter Gerrit
Klein Oosterhuis. Gerrit was een zoon van Jan Klein Oosterhuis en
Geertje Schiphorst. In 1786 trouwde Gerrit met Teune Voorhorst. In
1803 verkochten zij het erve voor 5.200 gulden aan de erfgenamen
van Antoni Lammers en zij bleven er als pachters wonen. Vervolgens
hadden Gerrit en Teune schulden opgebouwd, variërend van 1.400 tot
1.600 gulden. In 1807 werd hen de pacht opgezegd. De inboedel werd
geveild. Molenaar Gerrit Jacob Lammers, toenmalig eigenaar, verkocht in 1814 Klein Oosterhuis voor 4.000 gulden aan Jannes Klein
Oosterhuis en Maria Beuse. Veertien jaar later werd het verkocht aan
Arend Willemink en Geertje Luekens. Geertje Luekens overleed in
1844, Arend Willemink in 1851. Hun dochter Geertje trouwde, drie
maanden vóór het overlijden van haar moeder, met Berend Jan Niemeijer. Zij werden de eigenaar van Klein Oosterhuis.
BRON | Achter leilinden en kastanjebomen uit 2005 door Tonny Mulder.

Ook jouw artikel of evenement in deze nieuwsbrief?
Stuur dan uw kopij naar: redactie@okkenbroek.net.
Begin september 2022 komt de volgende nieuwsbrief uit. De uiterste inleverdatum voor kopij is dinsdag 6 september 2022. Dan wordt uw tekst automatisch in de Okkenbroeker Koerier geplaatst.
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