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Voorwoord van de voorzitter
Als deze nieuwsbrief bij u op de deurmat valt, zijn veel Ommenaren nog op
vakantie. Maar ook in de vakantie gaat het verenigingswerk gewoon door en
gelukkig zijn er altijd weer leden bereid een steentje bij te dragen aan de activiteiten die worden georganiseerd
De eerste voorbereiding voor het nieuwe seizoen zijn al van start gegaan. Het
is de bedoeling dat we als HKO meer naar buiten treden, al dan niet in samenwerking met het Streekmuseum. Na twee jaar huisvesting in de Carrousel is het
voor mij wel duidelijk, dat dit niet de plek is waar we veel bezoekers zullen
trekken.
Het Streekmuseum ligt dichter bij het centrum en is daardoor misschien
een veel betere plek voor ons. En een samenwerking met het museum lijkt ook
vanzelfsprekend. Maar: de beschikbare ruimte is daarbij wel een probleem.
Tijdens de jaarvergadering hebben wij u geïnformeerd over mogelijk uitbreiding van het Streekmuseum. Inmiddels is er overleg geweest met het College
van B&W. Dat heeft aangegeven dat ze weliswaar alle medewerking willen
verlenen om een uitbreiding te realiseren, maar dat de gemeente op dit moment
geen middelen beschikbaar heeft. Dat is wel jammer, maar geen reden om het
bijltje er bij neer te leggen. De komende maanden gaan we alle mogelijke subsidiepotten in beeld brengen.
Als daarover meer duidelijkheid is en we dus ook weten hoeveel we tekort komen, gaan we met u als leden in overleg over de mogelijkheden om dit tekort
aan te vullen, want ook bij u, als lid van de HKO, zijn er vast wel goede ideeën
hoe we dit nieuwe Historisch Centrum Ommen kunnen realiseren.
Voorlopig ga ik er vanuit dat de HKO als vereniging blijft bestaan, evenals de
stichting Streekmuseum Ommen. De beide bersturen blijven verantwoordelijk
voor alle activiteiten, die door HKO en SMO worden georganiseerd. Dat wil
echter niet zeggen dat er bestuurlijk niets veranderd; het ligt voor de hand dat
er een overkoepelend bestuur komt dat zich dat zich bezighoudt met de uitbreiding, beheer en exploitatie van het Historisch Centrum Ommen.
Wij houden u op de hoogte.
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De HKO heeft de volgende werkgroepen, die u via de secretaris kunt bereiken:
Boerderij- en veldnamen
Genealogie
Audio-visueel
Dialect
Historisch rijwiel Ommen
Klederdrachten

Berend Jan Warmelink

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.
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Natuurlijk bakten HKO-vrijwilligers ook weer de beroemde “knieperties” en draaide de touwslager weer
mooie blauwe springtouwen. Hoewel……… hij liet
meestal de kinderen zelf draaien en wat is er nou mooier
dan een eigen gemaakt springtouw?
Dan een vooruitblik op een paar activiteiten:
Op 12 september a.s. is het weer Open Monumentendag
met het thema: Kunst en Ambacht.
De schijnwerpers zijn dit jaar gericht op Lemele. Er
wordt een wandel-, fiets- en autotocht uitgezet, maar er
zijn ook presentaties van oude ambachten.
De start van de monumentendag is rond 10.00 uur bij de
kerk in Lemele.
Om 13.00 uur zal een groep enthousiaste vrijwilligers
van HKO een prachtige modeshow verzorgen met oude
en zeer oude kleding uit onze streek.
Infopunt van de monumentendag is bij de Schakel in

Openingstijden
Op donderdag 3 september 2015 starten we het nieuwe
seizoen met de eerste inloop. Iedere eerste donderdag
van de maand bent u welkom in de middag van 14.00
tot 17.00 uur en van 20.00 tot 22.00 uur.
Daarnaast zijn er iedere donderdagmiddag vrijwilligers
aanwezig van 14.00 tot 17.00 uur. U kunt dan vrijblijvend zoeken in ons fotoarchief of vragen stellen over
het opzetten van een familiestamboom. Maar het is natuurlijk ook een manier om gezellig met andere HKOleden bij te praten. De koffie en thee staan klaar en met
een beetje geluk zit er ook nog een koekje bij………
Dus komt allen!

Activiteiten
Eerst een terugblik:
Fietstocht
Als afsluiting van het seizoen, voor de zomerstop, werd
er weer, in samenwerking met Oll Ommer, een prachtige fietstocht uitgezet, met een barbecue als gezellig
sluitstuk.
De animo was weer groot: er gingen ongeveer 80 fietsers van start. De reis ging deze keer richting Varsen,
met een leuke koffiestop bij de fam. Kamphuis aan de
Emslandweg. Het weer en het eten was goed, dus wat
wil je nog meer.
Sallandse markten
In het kader van de toekomstige samenwerking tussen
HKO en het Streekmuseum (SMO) hebben een paar
vrijwilligers van HKO dit jaar meegewerkt aan het organiseren van de Sallandse markten rondom het museum.
Naast alle bekende marktkramen, zoals het prachtige
naaiwerk van Dina, de sokken van Gees en de altijd
weer mooie bijenkast, werden er een paar nieuwe elementen bedacht.
Voor het eerst werd ook het voorhuis van het Tolhuis
betrokken bij de activiteiten. Er werd twee keer een leuke modeshow georganiseerd vanuit het voorhuis en de
andere avonden hebben zich een paar vertegenwoordigers van de Ommer middenstand gepresenteerd.
Verder werd er wat meer aandacht aan de kinderen besteed: Er is een zandbak aangelegd, waarin cadeautjes
waren verstopt. De kinderen konden daar naar echte
schatten graven. En voortaan heeft het museum een
leuke zandbak.
Ook was er een paar keer een springkussen en konden er
suikerspinnen worden gegeten.

Lemele.

Ledenavond
De najaars-ledenavond is gepland op woensdag 4 november a.s. De avond vindt plaats in het Her vor md
Centrum en start om 20.00 uur.
Doordat het programma nog niet helemaal rond is, blijft
dat nog even geheim. Informatie over de avond zal op
onze site bekend worden gemaakt, maar ook zeker in de
weekbladen en hopelijk in de Stentor. Maar u kunt de
datum in ieder geval al vastleggen. Het bestuur hoopt u
weer in grote getale te mogen begroeten op de ledenavond en/of op een donderdagmiddag in de Carrousel.
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