
 

75 jaar 
Plaatselijk Belang Okkenbroek en 

omgeving 
 
 

 
Dhr. Fuchstaller en zijn vrouw, bewoners van huize Okkenbroek 
en onder  anderen  oprichter    van  ‘Okkenbroeks  Belang’. Ook 
dhr. Gerritsen en Niemeijer zijn vanaf de start actief geweest. 
De vereniging kent op dit moment één erelid, dit is dhr. 
Nijkamp. 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011  
Dit is een uitgave van Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving. 
Opgericht in 1936 en heropgericht in 1946. 
 
Ter ere van het 75-jarig bestaan van de vereniging heeft Plaatselijk Belang 
Okkenbroek en omgeving  terug gekeken in de stukken, welke bewaard zijn 
gebleven door de jaren heen. Ook zijn verschillende mensen benaderd om 
iets te vertellen over de historie van Plaatselijk Belang. Iedereen hartelijk 
dank hiervoor. 
 
De informatie die u in dit boekje vindt hebben we zo zorgvuldig mogelijk 
proberen op te schrijven. De gegevens zijn uit de archiefstukken gehaald en 
kunnen persoonlijke opvattingen bevatten. We hebben geprobeerd een zo 
algemeen mogelijk beeld te geven van de historie en hopen dat iedereen met 
plezier hiervan kan genieten. 

  



Een historisch overzicht: 
 
Oprichting: 
 In  1936  is  ‘Plaatselijk  Belang  Okkenbroek  en  omgeving’  
opgericht door onder anderen dhr. Fuchstaller. Deze meneer 
kwam oorspronkelijk uit Oostenrijk en ging wonen op Huize 
Okkenbroek. Uit de bewaarde stukken blijkt dat dhr. 
Fuchstaller met veel plezier in Okkenbroek heeft gewoond 
en zich hier erg thuis heeft gevoeld. Als mede-oprichters en 
personen die zich vanaf het begin veel hebben ingezet voor 
Plaatselijk Belang worden dhr. Niemeyer en dhr. Gerritsen 
genoemd. Deze drie personen; dhr. Fuchstaller, dhr. 
Gerritsen en dhr. Niemeyer, zijn alle drie ondescheiden met 
een zilveren ere-medaille. De kranten artikelen hierover zijn 
bewaard gebleven. 

 
 
 In de notulen uit die tijd werd de vereniging O.B. 
Okkenbroeks Belang genoemd. Pas in 1979 zijn er officiële 
statuten  opgemaakt  en  is  de  naam  ‘Plaatselijk  Belang  
Okkenbroek  en  omgeving’  aan  onze  vereniging  gegeven. 



Dhr. Fuchstaller was een belezen man en kon met zijn kennis 
de Okkenbroekers goed helpen, hij had zo zijn contacten en 
wist de weg. Uit zijn schrijven blijkt dat hij met veel plezier 
en liefde zich heeft ingezet voor het dorp, de inwoners en 
daarmee de hardwerkende boerenbevolking. 
De notulen, gemaakt door dhr. Fuchstaller, zijn al getypt. De 
oudste zijn uit 1949. 
 
Reden oprichting: 
Uit een boekje over gemeente Diepenveen hebben we de 
reden gevonden waarom Plaatselijk Belangen zijn opgericht 
in Averlo, Frieswijk, Lettele en Okkenbroek. Dit zou zijn 
omdat de gemeente grond had aangekocht ten behoeve van 
een woonwagenpark nabij de Zandbelt. Om een duidelijk 
stemgeluid te laten horen werden Plaatselijk Belangen 
opgericht. Dit verklaard ook het tegelijkertijd oprichten van 
de verschillende Plaatselijk Belangen. 
 
In oude notulen stond een leuke omschrijving over het 
bezoek van Burgemeester Crommelin aan Huize Okkenbroek. 
Dit vond plaats in 1958. Burgemeester Crommelin was de 1e 
burgemeester van Diepenveen en een jaar eerder 
aangesteld. Hij en zijn vrouw waren uitgenodigd om te 
praten over ontwikkelingen in Okkenbroek zoals: 
elektriciteit, waterleiding en de brug over het kanaal. De 
avond werd begonnen door het Okkenbroeks volkslied te 
zingen en ter afsluiting van de avond werd het Wilhelmus 
gezongen. Ook was in de notulen terug te vinden dat de 
vrouw van de burgemeester een krentenbrood mee naar 
huis kreeg voor de kinderen. 



 

 
 
De Ark – Ons Centrum  
Vanaf 1932 was Okkenbroek in het bezit van De Ark 
‘Arbeiders  rondom  Kerk’. 
Eind  jaren  ’50  werd gestart met voorbereidingen van de 
bouw  van  ‘Ons  Centrum’ door collectes in de kerk en op 
bruiloften/partijen en door het inzamelen van oud ijzer. Ook 
is hiervoor een renteloze lening vanuit de kerk afgegeven. 
Op 27 april 1967 werd Ons Centrum officieel geopend. 
In 1976 kwam Ons Centrum in beheer van de Stichting in 
plaats van de Hervormde kerk. 



In 1982 is het gebouw behoorlijk aangepakt door vele 
vrijwilligers. Ook in 2010 zijn de nodige verbeteringen 
uitgevoerd. 
De sportzaal komt gereed in 1997, in december zat het dak 
erop. 
In 2010 krijgt Ons Centrum een beheerder; Gert de Jong. 
 
Verharding en verbetering van wegen 
 

 
 
Aanwonenden betalen mee aan de verharding van wegen. 
 



1936 verharding van de weg naar Espelo met klinkers 
1957 verharding weg van Okkenbroek naar Oude Molen,          
 hiervoor is fl 27.000,- gestort. 
1962 verharding van de Klinkenweg 
1963 verharding van de Vlessendijk 
1974 verharding Harmelinksdijk 
1975 geen verharding maar zand ter beschikking gesteld      
 voor verbetering van o.a. de Schiphorsterweg en   
 Muldersweg. 
1979 realisatie van fietspad en passeer stroken aan de                    
 Oerdijk 
2007 herinrichting van de Oerdijk; jonge eiken en nieuwe   
 verlichting doet het aanzicht behoorlijk veranderen. 

 



Belangrijke gebeurtenissen voor Leefbaarheid Okkenbroek 
 
-1959 Okkenbroek krijgt elektrisch, in het Deventer Dagblad 
viel te lezen dat dit is gebeurd na 21 jaar activiteit. Op 14 
november 1959 werden 10 elektrische lantaarns ontstoken 
op het lichtfeest wat ter ere van de komst van de elektriciteit 
werd gehouden. Eerder dit jaar hebben de inwoners van 
Okkenbroek de IJsselcentrale bezocht en daar kennis 
gemaakt met huishoudelijke apparaten zoals de stofzuiger 
en elektrisch koken. 
 
-1962 Okkenbroek krijgt waterleiding. Ieder huishouden was 
vanaf toen verplicht hieraan mee te betalen. 
 
-1965 vanaf oktober dit jaar wordt het huisvuil opgehaald. 
Een jaar later blijkt dit tot volle tevredenheid van allen te 
functioneren. 
 
-1968 idee voor een instructiebad geboren, helaas is dit niet 
rendabel te maken in Okkenbroek. Twee jaar later wordt er 
door Stichting instructiebad Lettele-Okkenbroek-Oude 
Molen een bad geopend in Lettele. 
 
-Een minder leuke ontwikkeling; in de jaren 1970-1980 blijkt 
uit enquêtes dat er interesse is voor woningbouw, in 1973 
zijn er 15 gegadigden en in 1976 zijn dat er 23.Toch is het erg 
moeizaam verlopen en heeft daadwerkelijk bouwen lang 
geduurd. Hierdoor zijn jonge mensen weggetrokken uit ons 
dorp die niet meer zijn teruggekeerd. Gelukkig is er 
naderhand nog aardig wat gebouwd. 



 

 
 
-1972 in Ons Centrum wordt gestart met een kleuterschool, 
zodat de jonge kinderen van 4 tot 6 jaar niet meer thuis 
hoefden te blijven. 
 
-8 september 1979 is de Buurtbus een feit. Dit kwam mede 
doordat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
buurtbussen aanmoedigde in onrendabele gebieden. Hierop 
hebben Plaatselijk Belang Okkenbroek en Lettele het 
Buurtbus comité opgericht. Door Provincie Overijssel, OAD 
en vooral de vele vrijwilligers is de Buurtbus tot stand 
gekomen en nog altijd een feit. 



 
-1974 Opening nieuwe school 
 
-1982 Riolering is een feit voor Okkenbroek, dit met lozing 
op de wetering. Een paar jaar later is de lozing verplaatst 
naar de zuiveringsinstallatie in Holten-Markelo, via een 
drukleiding. 
 
-1988 Oprichting van IJsbaan  ‘De  Bosbaan’ 
 
-1996 Bericht over gemeentelijke Herindeling. In eerste 
instantie heeft Okkenbroek niet de voorkeur om bij 
gemeente Deventer te gaan horen. Achteraf blijken we het 
toch goed getroffen te hebben. 
De schoolvereniging fuseert met de Schoolvereniging CNS 
uit Deventer ook in 1996. 
 
-2006 opening van Kulturhus waarvoor Prinses Margriet naar 
Okkenbroek is gekomen. Kort daarna worden de bibliotheek 
en het gemeentelijke servicepunt geopend. 
 
-2007 aanleg glasvezel naar Openbare gebouwen in 
Okkenbroek. 
 
Leuke feiten: 
 
- 19 mei 1949 gingen de Okkenbroekers met een busreis 
naar Rotterdam. In de notulen is meerdere jaren een 
verslagje terug te lezen over het bejaardenuitstapje. Hieraan 



mogen deelnemers meedoen als ze de 65 zijn gepasseerd, 
maar een echtgenote die jonger is mag ook mee. 
 
-  Het heeft heel veel moeite en geduld gekost bij de ANWB 
om Okkenbroek op de borden te krijgen, vooral het bord bij 
Oude Molen is op heel wat vergaderingen besproken. Het 
idee om dan zelf maar een bord te plaatsen is ook in de 
notulen terug te vinden, gelukkig is het zover niet gekomen. 
 
- 1957 Lettele heeft 3 kadaverputten, Okkenbroek niet 1. 
Men is van plan alle kadavers per boerderij af te halen, 
wanneer is nog onbekend. 
 
-In 1965 wordt tijdens een openbare vergadering van de 
gemeente Diepenveen besproken dat de hondenbelasting 
wordt verhoogd tot 12 gulden voor een waakhond en tot 15 
gulden voor een luxe hond. 
 
-In 1978 worden er snelheidscontroles gehouden in 
Okkenbroek, op de Oerdijk is de situatie zorgwekkend. Ook 
in 1994 wordt er door de kinderen van school aandacht 
gevraagd voor verkeersremmende maatregelen aan de 
Oerdijk, dit gebeurde tijdens de Landelijke Straat Speeldag. 
(Ook op dit moment wordt de situatie onder de aandacht 
gebracht, hiervoor ligt o.a. een aanvraag bij de wijkaanpak).   
 
-1981 In de notulen is terug te vinden dat het bestuur nu wel 
eens een dame in het bestuur wil hebben. Er wordt besloten 
dat de tegenkandidaat van dhr. Flierman een dame moet 
worden. 



 
-De doelstelling uit de statuten is nog altijd van toepassing 
voor de vereniging: 
 
Het doel van de vereniging is het bevorderen van de 
belangen van de mensen wonende te Okkenbroek en 
omgeving en het in stand houden van de leefbaarheid van 
deze gemeenschap. 
 
Deze doelstelling is in 1979 vastgelegd. 
 
 
 
 
 
Tot Slot 
Zo zie je, in een klein dorp veel activiteit, waar Plaatselijk 
Belang al dan niet een bijdrage aan heeft kunnen/mogen 
leveren, samen met vele actieve inwoners en betrokkenen. 
Een belangrijk onderwerp is altijd geweest, zelfs tot nu toe, 
de woningbouw en de leefbaarheid van de kleine kernen te 
behouden. 


