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Ledenvergadering 24 maart 2011
Nadat de voorzitter iedereen welkom had geheten, begon de ledenvergadering
met het huishoudelijke deel. Dat verliep, zoals vanouds, zonder grote
problemen. De jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester werden
zonder wijzigingen goedgekeurd, evenals de begroting voor 2012.
De kascommissie had alles in orde bevonden en gaf de penningmeester een
compliment omdat de boekhouding er zo goed uit zag.
Dit jaar stonden er 3 bestuursleden als aftredend geboekt. Berend Jan
Warmelink, Kees Schneiders en Sir Schokkenbroek.
Gelukkig hebben zowel de voorzitter als de penningmeester zich herkiesbaar
gesteld en omdat er geen bezwaar kwam vanuit de leden, werden zij weer voor
4 jaar benoemd.
Helaas heeft Sir besloten zich, na een reguliere zittingsperiode, niet herkiesbaar
te stellen, maar het bestuur is heel blij dat hij heeft aangegeven dat hij zich
onverminderd zal blijven inzetten voor HKO. Dat houdt in dat zijn werk voor
de nieuwsbrief en de Darde Klokke gelukkig zal worden voortgezet.
Na het huishoudelijk deel startte Bert Takman met zijn verhaal over de historie
van de Vecht en het Vechtdal. De heer Takman werkt bij Staatsbosbeheer en
heeft vanuit zijn werk veel kennis over het ontstaan van landschappen. Uit
persoonlijke interesse is hij zich gaan verdiepen in onze omgeving. Aan de
hand van kaarten en foto’s werd uitgelegd hoe het Vechtdal in de loop van
eeuwen is geworden tot het landschap zoals wij het nu kennen. Uit
archeologische vondsten is gebleken dat er al heel lang geleden mensen op
hoger gelegen plaatsen aan de oevers van de Vecht woonden.
Tot besluit vertoonde Frans Dijkstra de nieuwe HKO-website. Vooral de
vormgeving is veranderd; de gegevens op de site worden in de loop der tijd
vernieuwd. Ook de naam is veranderd: www.hko-ommen.nl. Binnenkort kan
men ook reageren via de site op foto’s of om vragen te stellen.
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Gemienschop van Oll Ommer
Opgericht 11 april 1951
Beste Oll Ommer,
In 2009 en 2010 hebben H.K.O. en de Gemienschop van Oll Ommer, in goede
samenwerking, bustochten georganiseerd rondom Ommen.
Deze tochten bleken een groot succes, daarom hebben we besloten om dit in
2011 te herhalen.
Het wordt een totaal nieuwe route, dus geen herhaling van voorgaande jaren.
We hopen dat het ook dit jaar weer een groot succes zal zijn.
De bustochten zullen plaatsvinden op:
De woensdagen 25 mei, 8 juni, 22 juni en 6
juli.
We starten om 18.00 uur bij het Streekmuseum
en verwachten om ongeveer 21.30 uur terug te
zijn.
Onderweg wordt een koffiepauze ingelast.
U kunt zich opgeven voor de bustochten bij:
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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.

niks geen wijwaterbakje of
doopvont? Nou ja, wie weet.
Harry verteld ”mijn vader
verzorgde in 1931 het transport
van de bouwmaterialen vanaf het
station naar de bouwplaats voor
de nieuwe Gereformeerde kerk.
Hij heeft ook wel andere
transporten gedaan, zoals de
sloopmaterialen van de oude kerk
en het afvoeren later van de
noodkerk. Waarschijnlijk is hij daar het bakje tegen
gekomen bij het afval of heeft hij het gekregen. Hij had
er in ieder geval een goede bestemming voor: een
degelijke voerbak die zelfs een stevige haan niet om kon
krijgen! Toen op het laatst de kippen één voor één
verdwenen waren in de pan, bleef na jaren van trouwe
dienst het bakje alleen over. Als je dan zo’n bakje alleen
ziet staan in een verlaten kippenren ga je filosoferen,
wat was je, waar kom je vandaan, wat was de zin van je
bestaan, waar ga je naartoe? Dat laatste wisten we.
Naar het streekmuseum. Omdat we toch nog een rijke
geschiedenis vermoeden in het bakje en zo kon het voor
het nageslacht bewaard blijven”. Harry is uitverteld.
De familie Oldeman heeft het bakje dus in bruikleen
afgestaan aan het Streekmuseum. De geschiedenis nu al
terug te voeren tot 1931, maar waar was het bakje voor
die tijd en waar diende het voor?
Bij een bezoek aan het Bakkerijmuseum in Hattem
kwam ik een soortgelijk Bentheimer bakje tegen.

Henk Soer, tel. 0529-455654, e-mail:
soersa@12move.nl
of bij Aldien Pasman, tel. 0529-453446, e-mail:
egbert.pasman@hetnet.nl
De kosten bedragen voor leden € 10,-- en voor nietleden € 12,50

Fietsen !!!!!!!!
Net als vorig jaar gaan we op
vrijdag 24 juni 2011 samen
met de HKO weer fietsen. We
starten vanaf 18.00 tot 18.30
uur vanaf het Streekmuseum,
Den Oordt 7.
Opgeven voor het fietsen bij:
Aldien Pasman tel: 0529453446, e-mail:
egbert.pasman@hetnet.nl of bij Diny Dunnewind tel:
0529-453198, e-mail: jw.dunnewind@home.nl
Na het fietsen gaan we weer barbecueën.
De kosten voor het fietsen en barbecueën bedragen €
8,00 per persoon.
Het bestuur Oll Ommer en HKO.

Nostalgische dag/ bissingdag
Het Bissinghcomité heeft de HKO gevraagd om de
Bissingdag woensdag 17 augustus 2011 in te vullen met
nostalgische activiteiten. Als afgevaardigden van onze

Schenking
Graag zou ik zien dat u in de volgende nieuwsbrief
onderstaand berichtje opneemt:Gerrit Kieft heeft het
Streekmuseum een boekwerk geschonken. Het is
geschreven door Peter Vader, stadsomroeper te Zwolle.
In dit boek worden de verschillende vormen van deze
functie in diverse steden beschreven. Het gebaar van
Gerrit Kieft is een hommage aan de overleden Ommer
stadsomroeper Hans Visscher. Het bestuur van het
Streekmuseum wil Gerrit, middels deze publicatie, haar
dank overbrengen.
Peter Kramer

Lintjesregen
vereniging hebben Aldien Pasman en Luuk Vogelzang
zich hiervoor beschikbaar gesteld en wat “dingetjes”
georganiseerd die rond de kerk op het Kerkplein zullen
plaatsvinden. Met een knipoog naar het agrarische
verleden van Ommen, zal die dag niet alleen in het
teken van de mode maar ook in het teken van plezier
staan. Dus vergeet het niet: 17 augustus en het begint al
um tien uure!

Oud-Ommenaar en HKO-lid
Klaas Lantinga was dit jaar
door Hare Majesteit
uitverkoren voor een
koninklijke onderscheiding.
Op 29 april j.l. ontving hij
deze onderscheiding uit
handen van de burgemeester
van Tiel.

Het kippenbakje

Kampen in Ommen

De oproep wat het Bentheimer stenenbakje zou kunnen
zijn heeft een gedeeltelijk succes gehad.
“Het heeft jaren bij ons in de kippenren gestaan als
voerbakje voor de kippen”. Aldus Harrry Oldeman, dus

Op de site van “Oud Ommen” zijn een paar mappen
opgenomen, waarbij verschillende kampen in Ommen
worden vermeld.
Er worden vrijwilligers gevraagd om alle informatie
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over deze kampen te verzamelen en gereed te maken
voor publicatie op de sites van de HKO en Oud Ommen.
Liefhebbers daarvoor kunnen zich opgeven bij Joke
Feddema.

Koninginnedag 2011
Ook dit jaar deed de HKO weer mee aan de optocht in
verband met de Koninginnedag. Dit jaar was het niet
één wagen, maar waren het verschillende personen die
allerlei beroepen uitbeeldden.
Het motto was “De HKO houdt het verleden levend”.

Dialect werkgroep
Wi’j wilt oeluu vroagen de goeie vertaling uut de
antwoorden te zuken.
De antwoorden stoat argens aans in de nieuwsbrief.
Volle wille d’r met.
Frouwke, Gerrit Jan en Leida.

1 temee
a. een poosje
2 een zettie
b. haast hebben
3 zo toeverdan
c. straks
4 deur dag en tied
d. doorgaans, gewoonlijk
5 uut de tied
e afsluiten
6 het krappie erop doen f. gaan slapen
7 op ’t leste lopen
g. er mee ophouden
8 een nachtoele
h. langzamerhand
9 he hef de broek
strak stoan
i. bijna bevallen
10 he hef de broek
niet kepot
j. hij heeft ze niet allemaal op
een rij
11 het rookt ‘m in
de ogen
k. hij is bang
12 he hef d’r iene
hen heide knuppen
l. hij heeft een verkeerde
beslissing genomen
13 achter de gedienties
goan
m. het is een avondmens
14 zien moe hef ‘m gin
poesen eleerd
n. hij is rijk
15 de noalde in ’t spek
stekken
o. hij is overleden
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Oplossing dialect werkgroep:
De goede combinatie is: 1c, 2a, 3h, 4d, 5o, 6e, 7i, 8m,
9k, 10n, 11l, 12j, 13f, 14b, 15g.
Toelichting:
6 Een krappie is een houten blokje dat je voor de deur
kunt draaien om b.v. een WC of kippenhok af te
sluiten.
11 met rook in de ogen moet je huilen net als na een
verkeerde beslissing
12 heideknuppen is een niet normale bezigheid
13 achter de bedsteegordijntjes, dus gaan slapen.
14 hij gunt zich geen tijd om te blazen, hij heeft haast
15 de naald in het vette spek steken, zodat de naald
niet gaat roesten. Dus ermee ophouden.

Uit de oude doos - in en rond Ommen
Van de hand van G.J. Hesselink verscheen een nieuw
boek. Het boek is geheten “Uit de oude doos”.
Het boek kost € 12,95 en is verkrijgbaar bij de HKO in
Ommezien of af te halen bij Albert van der Vegt,
Sperwer 34 in Ommen.

Activiteiten HKO
Inloopdagen: Iedere eerste donderdag van de maand. Op 9 juni is de laatste van dit seizoen.
Bustochten: 25 mei, 8 juni, 22 juni en 6 juli.
Fietstocht: 24 juni.
Bissinghdag: 17 augustus.
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