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Van de voorzitter
De komende jaarvergadering heeft toch wel een bijzonder karakter. Immers:
een statutenwijziging kom je zelden tegen en zeker niet bij een vereniging die
nog maar achttien jaar jong is.
Maar de wens om ons culturele erfgoed en historie onder één paraplu te brengen is er vanaf de oprichting van de HKO altijd geweest.
De besturen van het Streekmuseum en Historische Kring hebben vastgesteld
dat het moment van samen voeging is aangebroken.
Immers wij voelen ons verantwoordelijk voor ons culturele en historisch erfgoed.
De vele verenigingen in den lande die musea onder hun hoede hebben verkeren
in financiële problemen, dit wordt mede veroorzaakt door een terugtredende
overheid, hetzij de provincie of de gemeente, die fors moeten bezuinigingen
Ook in de gemeente Ommen is dit proces volop aan de gang.
Zowel HKO als het Streekmuseum zijn vooralsnog buiten die discussie gebleven, maar of dat zo blijft is maar zeer de vraag.
Het is tegen die achter grond dat we met de gemeente in overleg zijn gegaan
over de toekomst van onze nieuwe vereniging.
Vragen die in het overleg aan de orde zijn geweest, gaan over het eigen
dom, zowel het bestaande als de nieuwbouw en welke rol de gemeente hierbij
in de toekomst speelt.
Kortom: er liggen best flinke hobbels op de weg, maar het overleg heeft mij
positief gestemd.
We gaan de uitdaging aan om een nieuw historisch centrum te realiseren in het
hart van Ommen.
Daarbij is het van belang dat we veel leden hebben. Ik doe daarom een beroep
op ons allen om daar het komende jaar werk van te maken, want een grote vereniging met veel leden heeft ook veel meer invloed om dingen te realiseren.
Ik ontmoet u graag op 23 maart a.s.
Berend Jan Warmelink
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De HKO heeft de volgende werkgroepen, die u via de secretaris kunt bereiken:
Boerderij- en veldnamen
Genealogie
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.
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Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Historische Kring Ommen
Datum:
Plaats:
Tijd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

23 maart 2016
“de Kern”, Bouwstraat 23 in Ommen
20.00 uur.

Opening en mededelingen van de voorzitter
Verslag ledenvergadering 25 maart 2015.
Jaarverslag secretaris
Financieel jaarverslag/begroting
Verslag kascommissie/nieuwe kascommissie
Besluitvorming over de wijziging van de statuten i.v.m. de fusie tussen het Streekmuseum en HKO.
Rondvraag
Pauze
“Wie van de drie” o.l.v. de heer van de Bent.
Sluiting
Regels rond de stemming over de wijziging van de statuten

De gewijzigde statuten liggen vanaf 1 maart 2016 ter inzage in “Ommezien”, ons onderkomen in de Carrousel. Daar
zijn iedere donderdagmiddag vrijwilligers aanwezig van 14.00 tot 17.00 uur. Mocht u op een ander moment de statuten willen inzien, kunt u contact opnemen met de secretaris: tel. 453288 of mail: secretaris@hko-ommen.nl.
Om een geldige stemming te houden voor een wijziging van de statuten is het noodzakelijk dat 2/3 van de leden aanwezig is. Dat zouden dan ca. 500 leden moeten zijn. Indien het benodigde aantal leden niet aanwezig is, moet er een
extra vergadering worden uitgeschreven. Bij deze vergadering is een meerderheid van de aanwezige leden voldoende
om de wijziging van de statuten goed te keuren.
Tweede uitnodiging
Omdat het zeer waarschijnlijk is dat dit grote aantal niet bereikt zal worden, wordt op 6 april 2016 een tweede ledenavond gepland. Deze vindt ook plaats in de Kern vanaf 20.00 uur.
U wordt van harte uitgenodigd voor deze tweede Algemene Ledenvergadering.

Activiteiten
In de afgelopen jaren hebben de leden van de werkgroep Boerderij- en Veldnamen bijna alle boerderijen binnen de
gemeente Ommen bezocht. De gegevens, die hierbij werden verzameld zijn allemaal vastgelegd op formulieren en
foto’s. Om de bewoners van de buurtschappen te bedanken, worden er meerdere avonden georganiseerd, waarbij
steeds één of twee buurtschappen centraal staan.
De eerste is op woensdag 30 maart 2016: dan verzorgt de werkgroep een avond in het Streekmuseum over de buurtschappen Junne en Stegeren.
Voor verdere informatie zie elders in dit blad.
Mailadressen
U ontvangt ieder kwartaal de papieren nieuwsbrief. Maar als er in de tussenliggende periode iets te melden valt, is het
moeilijk om onze leden snel te bereiken. Uiteraard maken we dan gebruik van onze site, maar in deze tijd zou het ook
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handig zijn als we u per mail een bericht zouden kunnen sturen.
Om dit te realiseren hebben we uiteraard uw mailadres nodig. Wie prijs op mailberichten van HKO kan zijn/haar
mailadres doorgeven op secretaris@hko-ommen.nl.
Openingstijden
Sinds we in de Carrousel zijn ondergebracht, zijn we iedere donderdagmiddag open tussen 14.00 en 17.00 uur. Op de
eerste donderdag van de maand zijn onze vrijwilligers ook aanwezig van 20.00 tot 22.00 uur. Het bezoek valt een
beetje tegen, vandaar dat we u er op wijzen dat u gedurende de openingstijden foto’s kunt bekijken, informatie kunt
inwinnen of zomaar gezellig koffie drinken met andere HKO-leden. Mocht u het leuk vinden om met een groep te
komen, bijvoorbeeld een familie of oude schoolvriendinnen, kan er altijd een afspraak worden gemaakt om buiten de
openingstijden langs te komen.
Vrijwilligers
Zoals iedere vereniging, kampt ook HKO met een tekort aan vrijwilligers. Iedere werkgroep kan wel nieuwe leden
gebruiken, maar het is ook mogelijk om te helpen bij bepaalde activiteiten, zonder direct lid te worden van een werkgroep. Als we weten welke vaardigeden onder onze leden aanwezig zijn, kunnen we mogelijk af en toe een beroep op
hen doen.
En nu we binnenkort samen met het Streekmuseum één organisatie zullen vormen, kunnen we de vrijwilligers ook
samenvoegen. U kunt dus ook vrijwilliger worden in het Streekmuseum! Ook daar is een tekort aan vrijwilligers, onder andere door de vergrijzing van de bestaande vrijwilligersgroep.
Dus: meldt u aan!
Clubactie van de Rabobank
Door de Rabobank wordt een bedrag beschikbaar gesteld voor activiteiten van de verenigingen in het werkgebied van
Rabobank Vaart en Vecht. Ook HKO heeft zich hiervoor aangemeld. De computers, die gebruikt worden bij het digitaliseren van onze grote fotocollectie, zijn al weer behoorlijk oud en werken daardoor erg traag. Dit is heel vervelend
voor de vrijwilligers die hieraan werken. Daarom vragen wij ondersteuning voor de kosten van nieuwe en dus snellere computers.
Leden van de Rabobank kunnen stemmen uitbrengen op hun favoriete vereniging. Ieder lid heeft 5 stemmen, waarvan
er maximaal 2 stemmen op een vereniging kunnen worden uitgebracht. Men kan dus aan 3 (of 5) verenigingen de
voorkeur geven. Maar let op: Een rekening bij de Rabobank geeft nog geen stemrecht! Men moet ook lid zijn van de
Rabobank! Stemmen kan tussen 10 en 24 maart 2016.
Notulen van de ledenvergadering op 25 maart 2015 in de Kern
Opening en mededelingen door de voorzitter
De voorzitter heet allen hartelijk welkom op deze ledenvergadering en doet de volgende mededelingen
Op zaterdag 11 april 2015 is het 70 jaar geleden dat Ommen is bevrijd. Er worden diverse activiteiten georganiseerd,
o.a. het klokluiden ’s morgens om 6.00 uur. In de nieuwsbrief staat hierover meer.
Luuk Boer houdt op 1 mei een lezing in de Carrousel over “Joodse verhalen”.
Het Streekmuseum heeft vrijwilligers nodig voor het doen van hand- en spandiensten
In de zomermaanden worden weer diverse bustochten georganiseerd. Aanmelden kan bij Aldien Pasman of Henk
Soer.
Verslag ledenvergadering 20 maart 2014
Het verslag wordt zonder op- en/of aanmerkingen vastgesteld.
Jaarverslag secretaris
De voorzitter vraagt of er op- en/of aanmerkingen zijn over het jaarverslag 2014. Er zijn geen vragen, waarna het verslag wordt vastgesteld. De secretaris wordt bedankt voor het opstellen van het jaarverslag.
Financieel jaarverslag/begroting
Na enig gegoochel met het beeld wordt de begroting getoond via de beamer (de begroting stond op de kop). De voorzitter licht de begroting toe. Er zijn twee uitschieters:
a. het conserveren van oude bestanden: het gemeentebestuur heeft de HKO gevraagd om een bijdrage van
€ 2.000,--;
b. kosten bijzonderheden: de verhuizing naar de Carrousel.
Er zijn verder geen vragen, waarna de begroting 2015 wordt vastgesteld en de penningmeester bedankt wordt voor
het opstellen hiervan.
Verslag kascommissie/nieuwe kascommissie
De kascontrolecommissie, bestaande uit Jan Bouwhuis en Fred Stegeman, laat weten dat het financiële verslag van de
penningmeester over 2014 in orde is bevonden. Jan Bouwhuis is aftredend. Daarvoor in de plaats komt Gerrit Steen.
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Bestuursleden: af/aantredend
De bestuursleden Berend Jan Warmelink (voorzitter), Kees Schneiders (penningmeester) en Hans Steen (lid) zijn
aftredend en opnieuw beschikbaar. De vergadering stemt in met hun benoeming. Alle drie aanvaarden zij de benoeming.
Samenwerking Streekmuseum
De voorzitter deelt mee dat plm. 7 jaar geleden dit ook ter sprake is geweest. Het Streekmuseum (cultureel erfgoed)
en de HKO (historie) werken veel samen en hebben gezamenlijke activiteiten. Hopelijk op termijn met één bestuur.
De HKO wil meer gebruik maken van het streekmuseum. Zo is er vanaf 10 april een expositie te zien van de HKO /
Streekmuseum over “70 jaar bevrijding van Ommen”.
De loop naar de Carrousel is er niet. Daarom is het goed om samen te gaan: cultuur en historie horen bij elkaar.
Over 2 jaar bestaat de HKO 20 jaar
Het Streekmuseum en de HKO hebben een aantal oriënterende gesprekken gevoerd en hebben een eigen structuur.
T.z.t. zal een ledenvergadering worden gehouden: de leden bepalen over de eventuele fusie en niet het bestuur. Gevraagd wordt om na te denken over een nieuwe naam, b.v. Historisch Museum Ommen.
Gerlof v.d. Veen heeft, net als in het verleden, nieuwe schetsen gemaakt. Hij laat deze zien en licht e.e.a. toe.
Aan de leden wordt tot slot gevraagd mee te (blijven) denken. Nieuwe ideeën zijn altijd welkom! Wordt vervolgd.
Rondvraag
Gevraagd wordt waarom Oll’ Ommer niet bij de samenwerkingsplannen betrokken wordt.
De voorzitter antwoord hierop dat in het verleden met Oll’ Ommer hierover is gesproken en de voorzitter deelt mee
hen te benaderen. Hij vindt het idee goed en neemt dit mee.
Lezing door de heer Ber t Ter louw, amateur ar cheoloog.
De heer Terlouw heeft vooral interesse in het Sallands Landschap. Aan de hand van een diapresentatie houdt hij een
lezing over de spoorlijn van Ommen naar Deventer: OLDO (Overijsselse Lokale Spoorweg Maatschappij DeventerOmmen).
Sluiting
De voorzitter bedankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng, wenst iedereen wel thuis en sluit de vergadering.

Jaarverslag Historische Kring Ommen over 2015
Dit was het jaar van de besprekingen rond de samenvoeging van het Streekmuseum en HKO! Aan het eind van 2015
werden de statuten van beide organisaties voor een wijziging doorgestuurd naar de notaris en op het moment dat u dit
leest is de Algemene Ledenvergadering aanstaande waarop u voor of tegen de statutenwijziging kunt stemmen.
Maar er is natuurlijk wel meer gebeurd in 2015:
Het was 70 jaar geleden dat de tweede wereldoorlog werd beëindigd. In het kader van de herdenking hiervan werd
door de werkgroep Oorlog veel werk verzet. Er werd een expositie ingericht in het Streekmuseum, waarbij veel materiaal uit heel Overijssel bijeen werd gebracht. Ook hebben de leden van deze werkgroep alle namen verzameld van
Ommenaren die door oorlogsgeweld zijn omgekomen. Deze namen staan op een plaquette, die naast het oorlogsmonument aan het Gemeentehuis werd geplaatst.
Tenslotte werd er een heel nummer van de Darde Klokke gewijd aan herinneringen aan de oorlog.
De herdenking op 4 mei bij het monument op de Besthmenerberg trok weer behoorlijk wat belangstellenden. Doordat
de herdenking wat eerder op de avond wordt gehouden is men in staat om aansluitend aanwezig te zijn bij de herdenking bij het gemeentehuis. Daardoor kiezen steeds meer mensen om eerst aanwezig te zijn bij “onze” herdenking.
Natuurlijk hebben ook in 2015 weer de traditionele activiteiten plaats gevonden, zoals de bustochten vanaf het
Streekmuseum. Er bleek weer een extra tocht nodig om aan alle belangstelling te voldoen!
HKO is al jaren met een stand present op de Sallandse markten, rond het Streekmuseum, maar dit jaar hebben vrijwilligers van HKO ook meegewerkt aan het organiseren van deze markten. Helaas zijn een paar markten volledig
verregend; er werd er zelfs één afgelast. Maar de regen hield de liefhebbers van shanty koren niet tegen: het optreden
van de Bargzangers uit Lemele trok de nodige luisteraars.
Ook de beide modeshows voor het Tolhuis trokken veel belangstelling en de knieperties smaakten weer heerlijk.
Maar ondanks al deze leuke activiteiten stelde over het algemeen het bezoekersaantal teleur. Vooral als men kijkt
naar het grote aantal vrijwilligers wat zich inzet voor deze markten en al het werk wat er aan vooraf gaat.
De jaarlijkse fietstocht, samen met Oll Ommer, trok wel weer veel deelnemers. Maar misschien heeft de afsluitende
barbecue daar ook wel invloed op…….
De vrijwilligers van de werkgroep “oude kleding” heeft dit jaar de Open monumentendag in Lemele opgefleurd met
een prachtige modeshow bij de kerk in Lemele. Dit werd erg gewaardeerd door het publiek.
Op de laatste ledenavond van 2015 werd door de voorzitters van HKO en het Streekmuseum een presentatie gegeven
over de stand van zaken rond de samenvoeging. De leden werden uitgenodigd om hiervoor een naam te bedenken.
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Daar is helaas geen enkele reactie op gekomen.
Tenslotte kan nog het dialectdictee genoemd worden. Dit wordt in goede samenwerking door de bibliotheek, Landstede en HKO ieder jaar georganiseerd. Dit jaar waren we te gast in Vilsteren, waar helaas de belangstelling wat tegenviel.
Het bestuur dankt de vrijwilligers en werkgroep leden voor al het werk wat ieder jaar weer wordt verzet.
Maar nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Na de samenvoeging met het Streekmuseum kunnen onze leden zich
ook daar inzetten als vrijwilliger. Daar is grote behoefte aan. Misschien kunt u iemand uit uw omgeving overhalen?
Wij hopen dat u 23 maart 2016 een plezierige avond zult hebben.
Joke Feddema-van Elburg, Secr. HKO

Bustochten 2016 weer van start
De Historische Kring Ommen (HKO) en Oll Ommer organiseren weer bustochten voor belangstellenden. Met een
luxe touringcar gaat de rit door de naaste omgeving. Bijzondere plekjes in Salland staan dit keer op het programma.
Gidsen geven onderweg uitleg over de vele bezienswaardigheden.
De bustochten zijn op de woensdagen 11 mei, 25 mei, 8
juni en 22 juni. Het vertrek is telkens om 18.00 uur vanaf
het Streekmuseum aan Den Oordt 7 in Ommen. De terugkomst is om ongeveer 21.30 uur.
Oll Ommer en de HKO organiseren deze jaarlijkse bustochten voor het achtste achtereenvolgende seizoen. Aan de
bustocht kan iedereen mee die graag de mooie omgeving
wil leren kennen.
De kosten zijn 12 euro per persoon; niet-leden betalen 14
euro per persoon, inclusief een kop koffie onderweg.
Zitplaatsen reserveren is mogelijk bij Henk Soer,
telefoon 0529-455654; email: soersa@kpnmail.nl of
bij Aldien Pasman, telefoon 0529-453446.
Thema-avonden Streekmuseum Ommen
1 maart, 11 april, 23 mei en 30 mei
Het Streekmuseum in Ommen houdt een viertal interessante thema-avonden. De eerste is op dinsdag 1 maart met een
presentatie over Landgoed Eerde en de Besthmenerberg. Op maandag 11 april staat Kamp Erika centraal en op maandag 23 mei de ijskelders in Ommen. De thema-avonden worden afgesloten op maandag 30 mei met het thema de Ommerschans. De avonden beginnen om 20.00 uur. De entree is € 4,= persoon inclusief koffie in de pauze.
Landgoed Eerde en de baronnen van Pallandt van Eerde kennen een rijke historie die lang niet bij iedereen bekend is.
Ook de geschiedenis van de Besthmenerberg en wat zich in de loop der jaren er heeft afgespeeld met onder andere
Krishnamurti worden op 1 maart, de eerste thema-avond belicht.
Op 11 april – de Bevrijdingsdag van Ommen – gaat het over kamp Erika tijdens de Tweede Wereldoorlog (19401945). Kamp Erika werd op 22 juni 1942 in gebruik genomen als justitieel strafkamp om de overvolle gevangenissen
te ontlasten. Mede door de afgelegen ligging van het kamp konden de bewakers ongehinderd hun gang gaan met het
beestachtig mishandelen van de gevangenen. In 1943 werd Erika een opvoedingskamp en in het laatste jaar van de
oorlog weer een strafkamp. Na de oorlog deed het kamp dienst als interneringskamp tot het op 31 december 1946
werd gesloten.
Maandag 23 mei zijn de vier unieke ijskelders in de gemeente Ommen aan de beurt. Een fenomeen die geworden is
van cultuur naar natuur. De betekenis van de nominatie Unesco Werelderfgoed voor de Ommerschans en haar geschiedenis van dit oorspronkelijke bastion zijn onderwerp op maandag 30 mei.
Om een thema-avond te bezoeken is opgave vooraf nodig. Reserveringen via email: info@museum-ommen.nl of telefonisch: 0529-453487.

Uitnodiging buurtvisite Junne en Stegeren
De Historische Kring Ommen organiseert een gezellige avond voor alle bewoners van Junne en Stegeren. De werk5

groepen hebben uit de collecties materiaal verzameld om het verhaal van Junne en Stegeren te vertellen en te laten
zien.
Een aantal boerderijen uit de buurtschappen worden eruit gelicht; de bewoners bleken nog allerlei mooie oude spullen
te hebben, die ze voor deze avond te leen geven.
De avond is bedoeld voor alle inwoners en vroegere inwoners van de buurtschappen Junne en Stegeren. Na een kop
koffie of thee laten we eerst oude foto’s zien uit de buurtschappen, gevolgd door een presentatie over Calsum in
Stegeren. Daarna kunt u de tentoonstelling bekijken over de
historie van Junne en Stegeren met interessante informatie
en oude beelden uit vroeger tijd.
We hopen op een feest van herkenning en ophalen van oude verhalen over de buurtschap.
Misschien heeft u of weet u ook wel dingen die interessant
zijn voor de HKO om vast te leggen. We houden ons aanbevolen.
Natuurlijk hebben we ook oude foto’s waar mensen op
staan, die wij niet kennen maar u misschien wel. Dat zou-

den we graag willen weten.
Misschien bent u ook wel geïnteresseerd in uw stamboom. U kunt uw stamboom opvragen en laten afdrukken, dit
wel voor zover de voorouders in Ommen woonden.

De HKO houdt de buurtvisite op woensdag 30 maart 2016 in het Streekmuseum, Den Oordt 7, Ommen om 20:00 uur.
Inloop en kop koffie/thee vanaf 19:30 uur.
(In geval van grote opkomst, houden we een 2e avond op donderdag 31 maart 2016)
U kunt zich uiterlijk dinsdag 15 maart 2016 voor de avond opgeven bij Aldien Pasman:
telefoon 0529 – 45 34 46 of e-mail
egbert.pasman@hetnet.nl .

Activiteiten HKO
1 maart 2016
30 maart 2016
11 april 2016
23 mei 2016
30 mei 2016

Streekmuseum Ommen
presentatie over Landgoed Eerde en de Besthmenerberg
buurtvisite Junne en Stegeren
presentatie Kamp Erika
presentatie ijskelders
Ommerschans

1 mei 2016
25 mei 2016
8 juni 2016
22 juni 2016

Bustochten
Vertrek 18.00 uur, terug ca. 21.30 uur, vanaf het Streekmuseum
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