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Algemene Ledenvergadering
Woensdag 23 maart 2016, om 20.00 uur, in De Kern.

Ledenavond
De ledenavond van 25 november j.l. werd goed bezocht. Er waren ruim 100
geïnteresseerde leden aanwezig.
Voor de pauze werd door de
voorzitters van het Streekmuseum
en HKO uitleg gegeven over de
plannen met betrekking tot de
samenvoeging van de beide organisaties.
In de vorige “extra” nieuwsbrief
heeft u hierover al kunnen lezen.
Willem Bemboom had een zeer
verzorgde power-point presentatie
samengesteld en aan de hand hiervan werden de plannen van de
beide besturen besproken.
Vanuit de aanwezige leden kwamen weinig vragen naar voren, waaruit we kunnen concluderen dat het een duidelijk verhaal was.
Enige zaken die belangrijk zijn voor degenen die niet aanwezig waren:

www.hko-ommen.nl
Secretariaat
Joke van Elburg
De Schammelte 27,
7731 BL Ommen
Tel. 0529-463288
w.feddema@home.nl
Ledenadministratie
Diny Martens
Hamsgoren 6, 7731 EL Ommen
Banknr. 37.89.03.977
Redactieadres
Patrijsstraat 39, 7731 ZL Ommen
hko-ommezien@hccnet.nl
De HKO heeft de volgende werkgroepen, die u via de secretaris kunt bereiken:
Boerderij- en veldnamen
Genealogie

Het “tientjeslid”
In de laatste nieuwsbrief werd dit als idee geopperd. De aanwezige leden waren
positief over dit initiatief, waarop in de pauze al aanmeldingsformulieren zijn
uitgedeeld. Voor de volledigheid nog even uitleg over dit nieuwe mogelijkheid.
Bij een “gewoon” lidmaatschap ontvangt u per gezin de Darde Klokke en de
nieuwsbrief. Uw gezinsleden kunnen zich nu aanmelden als “een tientjeslid”.
Dit nieuwe lid betaalt per kalenderjaar € 10,--, maar krijgt daarvoor geen
nieuwsbrief of Darde Klokke, want die worden al ontvangen op basis van het
gewone lidmaatschap. Daar staat tegenover dat een tientjeslid wel een volledig
lid van de vereniging is en dus welkom is op de ledenavonden en daar ook
stemrecht heeft. Het voordeel voor HKO is, behalve de financiële bijdrage, ook
de stijging van het aantal leden. En we verwachten met een groot ledenaantal
een sterkere positie te hebben in onderhandelingen met (bijv.) de gemeente.
Om het gemakkelijk te maken om uw huisgenoten aan te melden als tientjeslid,
vindt u in deze Darde Klokke een aanmeldformulier.
Bestuur
er is een voorlopig bestuur samengesteld, maar kandidaat bestuursleden kunnen
zich alsnog aanmelden.

Naamgeving
In de presentatie werd voor het museum, na de samenvoeging, de naam:
“Historisch Museum Ommen” voorgesteld. Maar de leden kunnen ook zelf namen indienen, waarbij gevraagd wordt om een verklaring toe te voegen, waaruit blijkt dat dit een (historisch gezien) goede naam zou zijn. Mogelijk krijgt
ook onze vereniging dan een nieuwe naam. Maar natuurlijk kunnen we ook ons
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Foto-film
Dialect
Historisch rijwiel Ommen
Klederdrachten
Werkgroep 2e Wereldoorlog

Doelstelling HKO:
De vereniging heeft ten doel door middel
van heemkundige en/of andere activiteiten belangstelling voor Ommen, alsmede
voor het onderzoek naar lokale en regionale geschiedenis te bevorderen in de
ruimste zin van het woord.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het verenigen en in stand houden van
groeperingen van een heemkundig karakter
b. het organiseren en ondersteunen van
activiteiten met een educatief en algemeen
vormend karakter
c. het verzorgen van publicaties. het
medewerken aan projecten van heemkundig belang
e. alle wettige middelen welke verder
voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

vertrouwde HKO handhaven. Ook daarover kunnen de
leden hun voorkeur uitspreken.
Uit de reacties die we in de pauze opvingen, blijkt dat
de (aanwezige) leden zich volledig kunnen vinden in de
manier waarop de samenwerking van het Streekmuseum
en HKO tot nu toe is opgepakt. Het bestuur voelt zich
dan ook gesterkt om op de ingeslagen weg door te gaan.
In de komende maanden zullen de officiële zaken moeten worden aangepakt, zoals het wijzigen van de statuten etc. Ook zullen de taken van de 3 genoemde commissies beschreven moeten worden.

Het dialectdictee
Het jaarlijkse dialect dictee, georganiseerd door de bibliotheek, Landstede en HKO, had dit jaar plaats in het
parochiehuis in Vilsteren.
Ongeveer 30 deelnemers luisterden naar het grappige
verhaal, geschreven door Willy van Oenen uit Oudleusen. Dit verhaal ging over de problemen die kunnen
ontstaan door het ondeskundig gebruik van een bladblazer. In de pauze werden door Hans Steen foto’s vertoont
over Vilsteren vroeger en nu.
Er bleken 3 deelnemers te zijn met maar 2 fouten in de
verklaring van de geselecteerde woorden en gezegdes.
Dit waren de dames Hesselink en Zanting en de heer
Lankhorst. Om een definitieve winnaar te vinden, wordt
er altijd een vraag toegevoegd, waarop een schatting
gemaakt moet worden. Deze vraag gaf uiteindelijk de
doorslag. Maar in feite is er dus sprake van 3 winnaars. .
De officiële winnares werd mevrouw Hesselink. Het is
de gewoonte dat de winnaar het volgende jaar het ver-

Het bestuur stelt zich voor om op de algemene ledenvergadering in het voorjaar van 2016 de goedkeuring van
de leden te vragen voor de nieuwe vereniging.
Na de pauze trad Eric Schutte voor ons op met een zeer
bevlogen verhaal over architectuur in de wereld en in
Ommen.
Met reuzestappen werden we door de verschillende architectonische tijdperken geleid. Van de oude Grieken
tot het postmoderne denken in onze tijd. Met behulp van
foto’s werd duidelijk uitgelegd aan welke kenmerken de
verschillende stijlen te herkennen waren.
Toen iedereen dacht: “Het zou toch over Ommen
gaan?”, nam Eric ons mee (opnieuw aan de hand van
foto’s) naar gebouwen in Ommen, waar tot onze verrassing inderdaad kenmerken uit allerlei architectonische
stijlen te vinden waren. Soms maar in hele klein details
en soms een heel gebouw. De meesten van ons hebben
hier waarschijnlijk nooit op gelet en hebben het dus ook

haal schrijft. Mevrouw Hesselink roept de hulp in van
haar man, zodat we volgend jaar vast een mooi dictee
tegemoet kunnen zien.
Hans Steen heeft foto’s gemaakt. Deze kunt u vinden op
de site van HKO.

Werkgroep boerderij– en veldnamen
De werkgroep Boerderij en veldnamen organiseert op
donderdag 17 maart 2016 een avond voor leden
HKO, overige inwoners en oud-inwoners van de buurtschappen Stegeren en Junne
De werkgroep heeft vanaf 2000 historische informatie
van alle boerderijen in de verschillende buurtschappen
van de gemeente Ommen verzameld.
Deze informatie is verwerkt in zogenaamde buurtschapsmappen. De werkgroep wil daarom per buurtschap inwoners uitnodigen voor een gezellige informatieavond in het Streekmuseum.
De belangstellenden kunnen dan kennis nemen van de
verzamelde informatie via overzichtspanelen en een dia
vertoning/PowerPoint presentatie van boerderijen van
vroeger en nu uit de beoogde buurtschappen. Ook worden belangstellenden meegenomen naar het Tolhuis
waar informatie wordt gegeven over oude gebruiksvoorwerpen. Tenslotte is er ook nog een inleiding over de
grafheuvels uit de prehistorie.
Er is koffie/thee en aan het eind een drankje en hapje.

nooit herkend. Er is in Ommen veel meer te zien dan we
ons bewust zijn. Misschien iets voor een nieuwe stadswandeling, (evt. onder leiding van Eric)? Met zijn enthousiasme moet dat een bijzondere ervaring zijn.
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