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Algemene ledenvergadering
De HKO houdt op donderdag 27 maart 2008, om 20.00 uur, haar algemene
ledenvergadering.
De bijeenkomst vindt dit keer plaats in “de Kern” in Ommen.

www.hko97.nl

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Opening
Mededelingen
Verslag ledenvergadering
22 februari 2007
Jaarverslag secretaris
Financieel jaarverslag / begroting
Verslag kascommissie /
benoeming nieuwe kascommissie
Bestuur / verkiezing (zie “Samenstelling bestuur”op pag. 3)
Rondvraag
1e deel van lezing van de heer W.J. v.d. Weg (oud-dierenarts in Oosterwolde (Gld.)
Pauze
2e deel van lezing van de heer Van de Weg.
Film over Junne - Roel Volkerink
Sluiting

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

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.

1

Jaarverslag Historische Kring Ommen over 2007
Het zal u niet zijn ontgaan: het afgelopen jaar hebben
we uitgebreid ons 10-jarig jubileum gevierd!
In februari, op de jaarlijkse ledenvergadering, werd een
speciale uitgave van de Darde Klokke gepresenteerd. In
de verhalen van de heren Kramer en Melenhorst werd
vastgelegd hoe tien zeer verschillende Ommenaren de
periode van 1945 tot 1960 hebben beleefd. De eerste
(gesigneerde!) exemplaren werden aan de geïnterviewden aangeboden, waarbij mooi naar voren kwam in welke sfeer de gesprekken waren gevoerd.

ren ruim 250 mensen afgekomen op dit feest, waardoor
het moeilijk werd om iedereen te voorzien van een stoel.
Maar dat mocht de pret niet drukken. Er werd volop
meegezongen met het koortje, maar vooral de beide
shows met kleding uit vervlogen tijden werden zeer gewaardeerd.
Archief
Onze archivaris heeft ook in 2007 weer veel nieuw materiaal mogen ontvangen. Zoals het verhaal over “de
Pompcommissie van de Brugstraat” en een “Bestek en
voorwaarden voor de verbetering van de Vecht in Overijssel in 1903 en 1904.
Van de bibliotheek kregen wen een 15-delige serie over
de algemene geschiedenis van Nederland.
Huisvesting
We hebben in 2007 erg veel ruimte moeten inleveren,
doordat een deel van de school weer in gebruik werd
genomen voor de Boslustschool. De historische kleding
heeft inmiddels een plek gevonden in de kelder van Univé, na omzwervingen via het fietsenhok en een schuurtje
bij Ommezien. De kleren hangen nu gelukkig weer
mooi warm en droog.
De fotocollectie heeft een goede plaats gevonden in ons
grote lokaal en wordt afgeschermd van de openbare
ruimte door een kastenwand. We streven ernaar om het
deel van het archief, wat door het publiek kan worden
ingezien, in deze kasten onder te brengen. Hierdoor
wordt het allemaal beter bereikbaar voor onze bezoekers. Zo is er toch nog iets positiefs te melden over het
verlies aan ruimte.
Evenals vorig jaar kunnen we melden dat HKO mogelijk gaat inwonen bij het Streekmuseum. Echt concreet
is er nog niets, maar de gemeente heeft in ieder geval
positief gereageerd op een eventuele uitbreiding van het
Streekmuseum. Het blijft ook nu weer afwachten.

Het volgende hoogtepunt was de bijzondere lezing, die
door prof. dr. Anne van der Meiden werd gegeven in de
Gereformeerde Kerk over de geschiedenis en toekomst
van onze streektaal.
Uit het hoge bezoekersaantal van ca. 275 personen,
bleek dat deze spreker veel HKO leden aansprak.
Natuurlijk deed HKO weer mee aan de optocht op Koninginnedag. De prachtige wagen met een schoenendoos
vol oude foto’s was goed voor een eerste prijs!
De fietstocht werd dit jaar uitgesteld tot augustus, maar
het was dan ook wel een bijzondere editie: de eerste halte was in Erve Borrink in Vilsteren, waar de koffie met
krentenwegge klaar stond.
Via een prachtige route, met onderweg wat vragen over
monumenten in Ommen, kwamen de fietsers tenslotte
uit in Junne, waar hapjes, drankjes en pannenkoeken
klaar stonden.
Tot ieders verrassing werd men tenslotte met een Jan
Plezier terug gebracht naar Ommezien.
In oktober werd er weer een kastelentocht gehouden;
deze keer ging de reis naar Twente en de Achterhoek.
Op 8 november werd het eerste exemplaar van ons jubileumfotoboek aangeboden aan de burgemeester en de
volgende avond werd het jubileumjaar afgesloten met
een grote feestavond in het Hervormd Centrum. Er wa-

Kadastrale atlas
De DVD is begin 2007 beschikbaar gekomen. Er staan
overzichtskaarten op van stad en buurtschappen en deelkaarten met huizen en (soms) huisnaam vanaf 1785.
Er wordt al weer gedacht aan een aanvulling en/of verbetering van de DVD.
Markt
Onze aanwezigheid op de Oud Hollandse markten bij
het Streekmuseum hebben we dit jaar een andere invul2

staan bij de geboorte van de HKO. In het bestuur heeft
hij vele functies vervuld.
Hans heeft ook jarenlang deel uitgemaakt van het bestuur. Zijn grootste inbreng was de werkgroep audiovisueel. Hij heeft een grote hoeveelheid oude en nieuwe
foto’s een goede plek bezorgd binnen de HKO. Zijn
jongste wapenfeit is het fotoboek van de tien jaar bestaande HKO.
Beide bestuursleden hebben aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen.
Het bestuur draagt Sir Schokkenbroek voor als kandidaat bestuurslid. Hij is vanaf 2004 redacteur van de
Nieuwsbrief HKO en van De Darde Klokke.
Tot aanvang van de algemene vergadering kunnen tegenkandidaten zich opgeven bij de voorzitter van de
HKO.

ling gegeven. Er waren snoepjes te koop uit
“grootmoederstijd”, maar vooral voor de authentieke
touwslager was veel belangstelling. Hij mocht gebruik
maken van de touwbaan van Berend van der Vegte, die
nu in het bezit is van het Streekmuseum. De ontbrekende tol werd zelfs nog snel nagemaakt, waardoor er
prachtige springtouwen gedraaid konden worden.
Bestuur
Het bestuur is in 2007 niet van samenstelling gewijzigd,
maar helaas hebben twee bestuursleden van het allereerste uur (Henk van Elburg en Hans Steen) te kennen gegeven dat zij (na ruim 10 jaar!) gaan stoppen.
We zijn er ook dit jaar niet in geslaagd om een nieuwe
beheerder voor onze website te vinden. We houden ons
zeer aanbevolen indien u iemand zou weten, die als webmaster kan fungeren.

Kleding
De HKO is in het bezit van een behoorlijk aantal oude
en waardevolle kledingstukken. U hebt een deel ervan
tijdens onze modeshows kunnen bewonderen.
Als gevolg van het onderbrengen van de Boslustschool
in ons verenigingsgebouw zijn we de opslagruimte daarvoor kwijt geraakt.
Gelukkig heeft Univé Ommen ons een ruimte in hun
gebouw afgestaan. Daardoor kan de kleding toch op een
verantwoorde wijze worden opgeslagen. Het bestuur is
Univé daar zeer dankbaar voor.
Begin 2007 werd ook de nieuwsbrief in een nieuw jasje
gestoken. Het blad ziet er een stuk fraaier uit, maar verschijnt minder vaak dan vroeger. Dat is voor de redactie
wel wennen en misschien voor de lezers ook wel.
In de nieuwsbrieven hebben een paar werkgroepen zich
(opnieuw) gepresenteerd.
We hadden gehoopt dat zich hierdoor weer wat nieuwe
vrijwilligers zouden aanmelden. Helaas valt dat nog wat
tegen. Er ligt nog erg veel werk; het bestuur roept u dan
ook op om als vrijwilliger actief te worden.
In de komende nieuwsbrieven zullen we proberen precies aan te geven voor welke activiteiten we nog mensen
zoeken.
We hopen dat u ook dit jaar weer een prettige avond zult
hebben.
Joke Feddema-van Elburg

Vrijwilligers
Een vereniging kan alleen maar functioneren met vrijwilligers. De HKO doet daar niet voor onder. Vanuit het
bestuur en de contactpersonen kunnen nog steeds veel
activiteiten uitgevoerd worden.
Tot grote vreugde van het bestuur hebben bij het ophalen van het fotoboek van de HKO een aantal mensen
zich opgegeven voor zogeheten korte klussen. Ze hebben aangegeven niet meteen behoefte te hebben aan een
werkgroep. Ze willen wel beschikbaar zijn voor bepaalde zaken die plotseling voor de vereniging gedaan moeten worden.
Het bestuur is hier vanzelfsprekend heel dankbaar voor.
Mochten er nog meer leden zijn, die zich op deze basis
beschikbaar willen stellen, dan worden ze verzocht zich
tijdens een inloopmiddag of –avond op de vrijwilligerslijst te (laten) plaatsen.

Samenstelling bestuur
Volgens rooster zijn aftredend de bestuursleden Henk
van Elburg en Hans Steen. Henk heeft aan de wieg ge3

Boerderij– en veldnamen
De werkgroep boerderij– en veldnamen heeft op 14 januari 2008 een bezoek gebracht aan de Historische Kring Avereest. Er zijn daarnaast ook een aantal leden van andere HKO-werkgroepen meegegaan.

Excursie naar Landgoed Vilsteren
Op 12 april 2008 hebben we een excursie georganiseerd naar Landgoed Vilsteren.
We worden ontvangen in het nieuwe
landgoedcentrum, gevestigd in een deel
van de boerderij Erve Borrink.
De heer Vernhout, directeur - rentmeester van het landgoed, zal een lezing geven over het landgoed met gebruik van
dia’s en film.
Daarna gaan we, onder leiding van de
rentmeester, op excursie.
Deze wandeling leidt langs allerlei bijzondere zaken op het landgoed en is in
totaal 5,5 km lang.
Voor degenen die dit te ver vinden, bestaat de mogelijkheid om halverwege
binnendoor te gaan. Dan is de wandeling
ongeveer 3 km.
Voor velen van u zijn dingen als “de spiraal” en de kluizenaarshut al bekend en ook de verhalen hierover. De rentmeester zal nu echter de ware verhalen gaan vertellen.
We starten om 13.30 uur met koffie en de lezing in Erve Borrink (naast Huize Vilsteren). Parkeerplaats naast de kerk.
Wilt u liever op de fiets? Dan vragen we u om te verzamelen bij Ommezien en samen naar Vilsteren te fietsen.
We vertrekken om 13.00 uur. U kunt zich aanmelden voor deze excursie bij:
Aldien Pasman, Merelstraat 21, tel. 453446 of via egbert.pasman@hetnet.nl.

Werkgroep(je) archeologie
Deze bestaat momenteel uit Henk van Dorsten en Luuk Vogelzang.
In Nederland is een heel groot archief, dat bijna nooit volgens de regels opengaat. Toch heeft het onnoemlijk veel en
verschillende deuren. Als er al een deur opengaat, is het nooit degene die moet waken voor de goede orde die ze
opendoet, het zijn bijna altijd inbrekers. Ze komen met grof geweld en onbedoeld vernielen ze in korte tijd alles wat
zich achter zo'n deur bevindt, heel soms nemen ze iets mee wat van hun gading is. Op dat archief loopt u dagelijks,
het is ons bodemarchief. Amateurarcheologen probeerden in het verleden voordat ergens gebouwd en dus in dat archief gegraven werd, vast te stellen of het archeologisch gezien bijzonder plekken zouden kunnen zijn. Omdat de
meeste regionaal of plaatselijk werken en hun woonplaats het beste kennen waren ze er vaak het eerste bij. Zij waren
dan ook de aangevers voor de professionals. Door het verdrag van Malta is dit veranderd, een gemeente of anderen
moeten als ze van plan zijn grondwerk te laten verrichten, eerst een professioneel archeologisch bedrijf inschakelen.
Deze stellen vast of er archeologische vondsten zijn te verwachten in dat gebied. Zo ja dan doen zij er onderzoek naar
en stellen ze deze veilig en maken een verslag voor de opdrachtgever. Voor de huidige amateurs blijven nu nog de
leuke en onverwachte toevalstreffers over, of men kan fungeren als plaatselijke hulp van een professioneel bedrijf.
Toch blijft het en is het nog steeds spannend, om zomaar ergens in de bodem van Ommen sporen van mensen te vinden die hier net als wij nu, heel lang geleden leefden.

Activiteiten HKO
•
•
•
•
•
•
•
•

De bestuursvergaderingen zijn op:
20 februari 2008, aanvang 19.30 uur, het eerste uur samen met de contactpersonen;
2 april 2008, aanvang 19.30 uur;
14 mei 2008, aanvang 19.30 uur, het eerste uur samen met de contactpersonen;
26 juni 2008, aanvang 19.30 uur.
De eerstvolgende algemene ledenvergadering is op donderdag 27 maart 2008, aanvang 19.30 uur, in “De
Kern” aan de Bouwstraat te Ommen;
12 april 2008, Excursie naar landgoed Vilsteren;
8 mei 2008, filmavond in Ommezien (tijdens de inloopavond).
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