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Bij de warme holtkachel
Wellicht ten overvloede maak ik er nog maar eens melding van dat onze inzet
bij de gemeenteraad om uitbreiding van het streekmuseum te realiseren geen
resultaat heeft gehad.
Alles overziend moet ik helaas tot de conclusie komen dat de gemeenteraad, maar
ook het college van Burgemeester en
Wethouders niet veel waarde toekennen
aan ons culturele erfgoed, laat staan dat
men zich bewust is van enig historisch
besef.
Als we dan bezien hoe dit gemeentebestuur de afgelopen 4 jaar is omgegaan met
zijn huishoudboekje, dan voorspelt dat
weinig goeds voor de komende jaren,
“wordt Ommen een armlastige gemeente”. Overigens heeft dit niets te maken
met projecten als de 3-slag, waar zoveel
lawaai over gemaakt wordt. In Ommen is
dit niet anders dan in andere gemeenten in
ons land. Stedelijke vernieuwing kost geld, daar zitten risico’s in en daar tref je
een voorziening voor.
Terwijl ik deze bijdrage schrijf is het guur- stormachtig weer, en dat doet mij
denken aan de vele weerspreuken waarover wij beschikken. Zo kwam ik recentelijk de volgende tegen “oktober vies, november gries, dan is er in december
ies”.
Of het waar is, we zullen zien.
Maar als je terug kijkt zie je elke 20 jaar wel één of meerdere winters achter
elkaar. Twee strenge winters in de veertiger jaren, één in de zestiger jaren,
twee in de tachtiger jaren. Misschien krijgen we in 2009/2010 wel weer een
strenge winter.
Daarom nog één spreuk, “holt de beume de bladeren lang, wees veur ’n strenge
winter bang”.
Zo niet bij de H.K.O., winter of geen winter, daar brandt de kachel, en bent u
op de eerste donderdagmiddag en –avond van de maand welkom en help ons
met uitzoeken van oude foto’s.
Tot slot, er is al weer een jaar voorbij, een jaar met vele gebeurtenissen, zowel
dichtbij als veraf, soms hadden we daar invloed op, maar meestal niet.
De komende feestdagen lenen zich er bij uitstek voor terug te kijken op het
afgelopen jaar. Ik wens u prettige feestdagen toe en een gezond 2010.
Berend Jan Warmelink
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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.

gens ging iedereen naar de Nieuwe Brug, van waar we
gezamenlijk vertrokken naar Vilsteren.
De rentmeester van het landgoed gaf ons een uitstekende presentatie over dit prachtige landgoed. Daarna liepen we nog even door het dorp zelf. In de kerk verrasten
onze gasten ons met een spontaan gezang. Hierbij bleek
dat er meer dingen zijn die ons binden.
Na Vilsteren reden we via de Lemelerberg naar het Natuurhistorisch Centrum bij de Besthemer Tol. Als laatste
ging het daarna naar kasteel Eerde. Daar kregen we een
rondleiding over het terrein en door enkele gebouwen.
Onze gids wist op uitstekende wijze iedereen te informeren.
De laatste stop was bij de Nieuwe Brug. Na een uiterst
plezierige afsluiting van de dag vertrokken onze gasten
rond 20.00 uur weer naar Recke. Sommigen waren dubbel goed gemutst, dat kwam door de overwinning van
de Mannschaft op Rusland.

Bezoek van Recke
Op zaterdag 10 oktober 2009 was het streekmuseum van
Ommen vol met bezoekers. Die dag kreeg de HKO een
tegenbezoek van de Heimatverein Recke. Onze afspraak voor een tegenbezoek hebben we gelukkig binnen een jaar kunnen nakomen. Op 11 oktober 2008 waren we namelijk in Recke op bezoek geweest.
Met ongeveer dertig leden kwamen onze vrienden uit
Recke op bezoek. Er was een mooi en afwisselend programma uitgezet door Ben Wösten en de werkgroep
Boerderij– en veldnamen. Deze dag waren ongeveer
twintig HKO-ers gids, tolk of begeleider van de Duitse
gasten.
Na een welkomstwoord door de wethouder van cultuur,
Daan Geurs, maakten we een rondwandeling door het
centrum van Ommen.
Vervolgens kregen de gasten tijdens en na de lunch gelegenheid in het streekmuseum rond te kijken. Vervol-
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schappen worden beschreven met Beerze haast als een
middeleeuws dorp met rietgedekte boerderijen en het
bosdorpje Junne. In Stegeren waar vier boerderijen in
het winterbed liggen is de Stegerdijk de hooggelegen
waterkering. De boeren willen geen andere waterkering
dan die weg en het overstromingsgevaar moet daarom
onder ogen worden gezien. Op pagina 73 een verhaal
van Jan Kiewiet als beroepsvisser op de Vecht. (Een
foto van hem is te zien op pagina 82 in het fotoboek van
de HKO uitgegeven in 2007) Net geen 50 jaar hield het
Korps Rijkspolitie 1945-1994 het uit. Dit boek ontvin-

Najaarsvergadering
Op 11 november 2009 vond de najaarsvergadering van
de HKO plaats in de “Kern” in Ommen. De agenda had
veel mensen naar de bijeenkomst gelokt, want de grote
zaal was tot de laatste stoel bezet.
Na het openingswoord van de voorzitter, Berend-Jan
Warmelink, werden de foto’s van het werkbezoek van
Koningin Beatrix aan Ommen getoond.
Vervolgens gaf Arend ten Oever, oud-burgemeester van
Ommen, een
bijzonder boeiende uiteenzetting over de
streektaal van
Noordoost Nederland. Deze
streektaal heet
Nedersaksisch.
Ten Oever ging
hierbij ver over
de grenzen. Hij
gaf verschillende humoristische voorbeelden van onze
taal.
Na de pauze
vertoonde Roel
Volkerink zijn
film over Witharen en de wijde omgeving. De familie Volkerink wist de hele zaal te
boeien met prachtige beelden van het gebied van Varsen
tot aan de Ommerschans.
Als afsluiter van de avond werden een serie foto’s van
het bezoek van onze partnergemeente Recke aan Ommen vertoond.

gen we van Henk van der Heide. Hoewel niet specifiek
op Ommen gericht hadden wij in die periode ook met
deze heren en een enkele dame te maken. (ik denk dan
met name aan de bijzondere gelegenheden en wat te
denken van de jaarwisseling rondom de hervormde
kerk.
In de vorige nieuwsbrief werd al gememoreerd het 50
jarig jubileum van de Oranjevereniging, als opvolger
van verschillende Oranjecommissies. Zij werd opgericht
op 10 november 1959. Ter gelegenheid hiervan is een
prachtig boek verschenen onder de titel: 50 jaar Oranjevereniging Ommen met als subtitel “de optocht moet
door!” In het boek wordt met name ingegaan op de
feestelijkheden rond Koninginnedag en is voorzien van
prachtige oude en nieuwe foto’s. Het doel van de vereniging om zinvolle festiviteiten te organiseren ter gelegenheid van verjaardagen en jubilea van leden van het
Koninklijk Huis of op nationale feestdagen kunnen wij
als inwoners van de gemeente Ommen jaarlijks mee
beleven. Wat mij betreft hulde daarvoor.
Een wat langer verleden kent de C.B.S te Beerzerveld.
De schoolvereniging werd opgericht in 1907 en ter gelegenheid daarvan werd een herinneringsboek samengesteld onder de titel: Gereformeerde school toen - 1907 100 jaar- 2007 – C.B.S. De Schakel nu. De geschiedenis
wordt beknopt weergegeven. De mooie verhalen in het
boek passeren bij het lezen van de herinneringen van
oud - schoolgangers en onderwijzend personeel onder
wie een verhaal van Juf (tante Jo) Spoelman. Er staan
veel bekende namen in. Het boek is voorzien van prachtige oude zwart/wit foto’s. We duiken nog dieper in het
verleden zoals blijkt uit de beschrijving van het boek
Huis Archem wat wij ontvingen van Kees Schneiders.

Van de archivaris
Op mijn bureau ligt een boekje 25 jaar waterschap “de
Bovenvecht”. Dit waterschap is in 1983 opgegaan in
“Groot Salland”. In het boek wordt onder andere een
vlucht boven het werkgebied beschreven. De vlucht die
begint bij de Duitse grens en via Hardenberg en Beerze
en Junne uitkomt in Ommen. De tussenliggende buurt3

Het oude huis, ‘het stienen huis offte spycker’ stond er
waarschijnlijk al in 1682. Dit huis is met regelmaat verbouwd en in 1923 en op 29 augustus 1923 werd de eerste
steen gelegd voor het huidige huis. Het boek gaat heel uitvoerig in op de families die het huis bewoond hebben. Ook
de geschiedenis van Archem met zijn oude erven komt aan
bod. Het boek is geschreven door Jhr. A.J. Gevers en A.J.
Mensema. Een prachtige documentatie.
Gerrit Volkerink

Werkgroep Tweede Wereldoorlog
Zoals bekend heeft de HKO een werkgroep ingesteld, die
tot taak heeft om alle voor Ommen belangrijke gebeurtenissen in de periode 1939-1945 te inventariseren.
Namens het bestuur is Jan van der Kooij in deze werkgroep
vertegenwoordigd. Voor zover u nog niet bij het bestuur
uw belangstelling heeft laten blijken, verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaris, Joke van Elburg. U kunt
haar telefonisch en per mail bereiken: 0529-463288 /
w.feddema@home.nl
De geschiedenis herhaalt zich
In verband met de aanstaande feestdagen lijkt onderstaande
advertentie wel op zijn plaats.
Hiernaast lijken bezuinigingen ook niet alleen in 2009 te
hebben plaats gevonden.
Beide advertenties zijn van 1931.

Activiteiten HKO
De eerste jaarvergadering van 2010 is gepland op donderdag 25 maart 2010, om 20.00 uur. Noteert u aub. de
datum. De plaats van de bijeenkomst leest u in het volgende nummer. Dan wordt ook het programma bekend gemaakt.
Inloopdagen: Iedere eerste donderdag van de maand.
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