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An ’t Wark
In deze nieuwsbrief aan het begin van het seizoen kom ik nog even terug op de
afgelopen periode.
Immers de verhuizing in mei was een behoorlijke klus, maar met de inzet van
velen is het uiteindelijk prima geslaagd.
Het mag dan zo zijn dat we wat minder vierkante meters hebben, maar de indeling is veel beter, immers we beschikken wel over drie aparte ruimtes waardoor
het mogelijk is dat
meerdere activiteiten
kunnen plaatsvinden.
Met dit schrijven wil
ik iedereen die heeft
bijgedragen tot dit
succes hartelijk dank
zeggen.
Ik gaf al aan, we
staan aan het begin
van een nieuw seizoen. Inmiddels zijn
de werkgroepen weer
volop aan de slag.
het komende seizoen
zal de digi-groep samen met andere werkgroepen alle beschikbare tijd en energie steken in het verdere voltooien van de kadastrale atlas.
Als er leden zijn of als u iemand kent die graag op de knoppen van de computer rammelt, laat het weten.
Wat u verder moet weten is, dat onze inspanning met het streekmuseum inzake
nieuwbouw, tot op dit moment nog geen resultaat heeft gehad .
De gemeenteraad heeft kennelijk de
laatste euro’s een andere bestemming
gegeven, dus gaan we andere bronnen
aanboren.
Wellicht heeft u via de media meegekregen dat er enige discussie aan de
gang is over het archief van Krishnamurti. Op dit moment is dit ondergebracht bij het stadsarchief Deventer.
Het is al weer 2 jaar geleden dat we
daar op bezoek waren om na te gaan
wat de inhoud van dat archief is. We
hebben geconstateerd dat het waardevol zou zijn om het in Ommen ergens
onder te brengen.
Samen met oud burgemeester Arend
ten Oever ga ik daar de komende tijd
aandacht aan schenken, want het
hoort bij de geschiedenis van Ommen.
Berend Jan Warmelink

1

www.hko97.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

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.

Fietstocht 26 juni 2009
Ook dit jaar hebben wij het seizoen weer afgesloten met
de jaarlijkse fietstocht in samenwerking met Oll’ Ommen. De start was vanaf het Streekmuseum omdat bij
ons nieuwe onderkomen niet zoveel ruimte is (dan missen we het schoolplein). Vanaf 18.00 uur vertrokken
ongeveer 75 personen om de tocht van ± 25 km te fietsen. We gingen via Arriën naar Junne waar een stop
was, met koffie en krentenwegge. Vervolgens naar Ommen waar bij het Streekmuseum de drankjes en BBQ
klaar stonden. Het was een hele gezellige avond en
daarom willen we Henk Soer van het Streekmuseum
bedanken voor de geweldige samenwerking en gastvrijheid.
Volgend jaar graag weer!

Van de archivaris
“Rond Ommen in de 20ste eeuw”. Zo heet het boek dat

G.J. Hesselink heeft geschreven.
Hij begint met te schrijven dat de 20ste eeuw in Ommen
nogal luidruchtig begon, omdat er in die periode (1901)
grote militaire oefeningen werden gehouden. Op de Archemerberg werden toen de voorbereidingen getroffen
voor en een begin gemaakt met “de slag om Ommen”
en die aanval werd verdedigd vanaf de Koeksebelt met
veldartillerie en eindigde in een veldslag in het Arriërveld. Hij beschrijft de periode tussen de twee wereldoorlogen op het land en gaat uitvoerig in op de vele veranderingen na de tweede wereldoorlog. In een aantal
hoofdstukken worden de jaren 1960-2000 weergegeven.
Wat er in de diverse buurtschappen van Ommen en met
haar bewoners gebeurde wordt belicht aan de hand van
meerder vraaggesprekken met de oudere inwoners die er
gewoond hebben of er nu nog wonen. Steevast komen in

2

Na een leuke wandeling door de Karshoek hadden we
allemaal voldoende zuurstof opgezogen en konden we
weer aan de slag.
Na afloop van de vergadering wachtte ons nog een aardige barbecue.

die gesprekken ook oorlogsherinneringen aan de orde.
Het hele boek is voorzien van, bij het onderwerp passende, zwart/wit foto’s.
Het boek is op gedragen aan zijn vader, H.J. Hesselink
(1904-2007) die, zoals hij schrijft: mijn vader heeft veel
voor mij en ons gezin betekend. Hij vertelde veel over
vroeger, waarbij hij opmerkte: denk erom, wij moeten
het verleden niet verheerlijken, want die goede oude tijd
was in de praktijk vaak niet zo goed!
Van de Oranjevereniging ontvingen wij “diverse stukken en notulen 1925-1964”. De Oranjevereniging bestaat dit jaar 50 jaar en we zullen daar zeker meer over
horen en lezen.
Toch was het burgemeester Nering Bögel die in 1925
aan Heeren Hoofden van O.L. Scholen in de gemeente
Ommen een brief schrijft, in verband met het niet bestaan van een bepaalde Oranje-Commissie, met het verzoek om inzameling van gelden voor een cadeau ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van H.M. de Koningin en Z.K.H. den Prins der Nederlanden. Het een en
ander zal tot gevolg hebben gehad dat er een OranjeComité is ontstaan, want op 24 augustus 1926 schrijft
B&W aan de commissie voor het Oranjefeest, met als
voorzitter G. de Levie, dat het college nog geen beslissing heeft genomen op het verzoek, om plaatsing van
een hek om de geplante ‘Oranjeboom’ en in een later
dat jaar vermeld schrijven om afwijzend te reageren om
de ‘Oranjeboom’ in te wijden. Ook in de jaren daaropvolgend vind er briefwisseling plaats tussen het college
van B. en W. en de Oranjecommissie “Ommen”, tot
1959. Wat er daarna allemaal is gebeurt horen we ongetwijfeld van de huidige Oranjevereniging.
De ene vereniging beleeft dit jaar haar jubileum en de
andere heeft het jubileumjaar net afgesloten. Zo ook de
muziekvereniging Crescendo. Met haar “Jubileumboek
Muziekvereniging Crescendo Ommen 1908-2008” geeft
de vereniging aan dat zij al 100 jaar swinglevend is. De
hele geschiedenis met de bijbehorende prachtige oude
zwart/wit foto’s wordt uitgebreid uit de doeken gedaan.
Centraal in het jubileumnummer staat de kleurenstaatsiefoto van de jubilerende vereniging.
Gerrit Volkerink

Nieuwe leden
In het laatste nummer hadden we al melding gemaakt
van het groot aantal nieuwe leden. Het was de bedoeling
dat hun namen op een apart blad bijgevoegd zou worden. Dat liep echter fout, zodat we u middels deze
nieuwsbrief willen informeren over het grote aantal
nieuwe leden. De mensen in de grijze kaders zijn zogeheten tiende-leden en krijgen een jaar lidmaatschap van
de HKO cadeau.

Eerste vergadering
Het bestuur van de HKO heeft na de vakantie op vrijdag
21 augustus jl. voor het weer vergaderd. We maakten
een goede start, niet in ons nieuwe verenigingsgebouw,
maar in de tuin van onze voorzitter in Stegeren.
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D.W. Woertink

Vilsteren

R.M. Koggel

Arriën

A. Makkinga

Maartensdijk

W. Ekkelenkamp

Ommen

H. Nijkamp

Balkbrug

H. de Vries

Ommen

J.F. Gerrits

Ommen

G. Stegeman

Ommen

J.M. Hoekman

Ommen

Naam

Woonplaats
Ommen

Naam

Woonplaats

Dhr. H. Tip

Ommen

W. Winters

Ommen

G.J.A. Wijerman

Arriën

G. Hulst

Arriën

G.H. Olsman

Arriën

D.J. de Lange

Nijkerk

E. Kramer

Ommen

G. van der Schelde

Zierikzee

dhr. G. Hesselink

Assen

T. Niehof-Mulder

Delfzijl

mevr. E.W.E. KoerhuisKerver
dhr. F. Dijkstra

Lemelerveld

D. Otte-Geerdink

Vilsteren

dhr. en mv. Wissink

Ommen

R. Schadd

Winterswijk

J. van Lenthe
D. Poortman
E. van Duren
G.J. Waterink

Lemele
Ommen
Radewijk
Arriën
Ommen
Ommen
Ommen
Ommen
Ommen
Ommen
Lemele
Ommen
Ommen
Den Ham
Ommen
Ommen
Ommen
Ommen
Ommen
Rijssen
Ommen
Ommen

J.E.M. Koggel

Dalmsholte

J. van der Bent

Witharen

dhr. O. Kramer

Ommen

F. Veenstra

Ommen

G.H. Schottert
H. Schottert-Volkerink
W. de Graaf
R. Veerbeek-Mulder

Ommen
Ommen
Ooltgensplaat
Dedemsvaart

D.J. Jaspers

Ommen

G.J. te Rietstap

Ommen

G.J.F. Weitkamp

Hardenberg

A.W. Fokkert

Balkbrug

mv. G. Wissink

Brunssum

D. Veldman

Vinkenbuurt

mv. H. Dunnewind

Ommen

mv. B. Jalving-Slaghuis

Neede

mv. E. Beniers-Kisteman

Ommen

mv. M. Oldeman-Lutmers

Coevorden

H.J.A. Horsman

Lemelerveld

G.J. Ronhaar

Ommen

D. Hogenkamp

Ommen

mv. S. Vos-Postma

Ommen

A. Brouwer

Ermelo

A. Verwey

Hoofddorp

G. van Keulen

Ommen

mv. B.W.B.M. Cremers

Vilsteren

A. Makkinga

Lochem

H.J.A. Kampman

Giethmen

G. Pannen

Ommen

C. Schwieters

Vilsteren

G. Ekkelkamp

Ommen

G.J. Scholten

Nijverdal

G.J. Marsman

Ommen

G. Laarman

Dalfsen

J. Smit

Giethmen

J. Lusseveld

Wierden

J. Smit

Ommen

Rabobank Vaart &
Vecht
S. Seigers
Dhr. Timmerman
Fam. Woertel
J.H. Spalink
H.G. Hegeman

J. Wermink-Martens
G. Bril
J. Dankelman
H.W. Kodden
Fam. Kloosterman

J. Jansen-de Lange
D. Kroese
H.J. Gerrits
H.W. van Lenthe
G.J. Bremmer
R. Lanjouw
W.H. Bouwman
H. Schutte

Activiteiten HKO
De vergaderingen (onder voorbehoud) zijn gepland op:
•
de donderdagen 15 oktober en 26 november 2009.

Inloopdagen
Iedere eerste donderdag van de maand.
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