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Van de voorzitter
Als deze nieuwsbrief bij in de bus valt is de zomer alweer bijna voorbij,
althans daar ziet het er wel naar uit, trouwens een mooie nazomer is ook wat
waard. Met het afsluiten van de zomerperiode beginnen ook weer de
voorbereidingen voor de winterperiode, overigens hebben een aantal leden van
de HKO deze zomer gewoon doorgewerkt, waarvoor hulde. Het mag bekend
zijn dat de gemeente de HKO opdracht heeft gegeven voor het maken van een
canon, een aantal is hiermee bezig, hetgeen erg veel tijd kost.
Immers een canon bestaat uit 50 vensters, ofwel onderwerpen of
gebeurtenissen. Het kan gaan over b.v. de eerste brug over de vecht, Ds. V.
Raalte, Baron van Ballandt, Ommerschans, om er maar een paar te noemen.
Zoals het er nu naar uit zal in november de presentatie van de canon in
boekvorm plaatsvinden.
Begin dit jaar in de werkgroep 2e wereldoorlog van start gegaan. De bedoeling
is te inventariseren wat er al aanwezig is, overigens er komt ook veel
informatie binnen. Mocht u zelf nog iets over die periode weten, neemt u dan
contact op met Harry Woertink.
De werkgroep gaat de komende tijd per buurtschap en per wijk op zoek naar
informatie die al beschikbaar is, overigens zijn er nog steeds inwoners die over
gebeurtenissen betreffende 2e wereldoorlog iets kunnen vertellen, u hoeft het
zelf niet op te schrijven dat doet de werkgroep wel.
De laatste tijd heeft het bestuur de nodige aandacht besteed aan onze
vrijwilligers bij de HKO.
Immers de vereniging heeft pas succes als er veel vrijwilligers zijn die zich
belangeloos inzetten voor de club. Een algemene tendens is dat bij veel
verenigingen het aantal vrijwilligers afneemt met als gevolg dat sommige
verenigingen op houden te bestaan.
Nou zou je verenigingen samen kunnen voegen, daarmee schuif je het
probleem voorlopig voor uit, klaar zou je zeggen. Ja voorlopig wel, maar het
komt na verloop van tijd weer terug.
Overigens het tijdperk van de verzuiling ligt alweer ver achter ons en kan het
in sommige situaties wel de goede oplossing zijn, zeker als er raakvlakken of
veel overeenkomsten zijn.
Maar de vraag waarom het aantal vrijwilligers afneemt is daarmee niet
opgelost. Wat wij als bestuur waarnemen is dat er echt heel veel mensen zijn
die de handen uit de mouwen willen steken om bepaalde klusjes of aan
projecten willen mee doen, maar voor een bepaalde tijd. De samenleving van
vandaag is druk, druk, druk, men wil aan alles wat er gebeurt meedoen en dat
is goed. Maar het noaberschap uit vroegere tijden is ook vandaag nog
belangrijk. Iets voor en met elkaar doen. Daar hebben we het nog eens over.
Berend Jan Warmelink

Najaarsvergadering
Op donderdag 3 november 2011, om 20.00 uur, begint de najaarsvergadering
van de HKO. Deze wordt dit maal gehouden in “de Kern” aan de Bouwstraat
te Ommen. De agenda is op dit moment nog niet bekend.
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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.

(VORG) en de historische vereniging voor de IJsseldelta
“Jan van Arkel”.
Kortom deze dag mag u niet missen. Het zal een dag
worden waar veel te beleven en te genieten is, maar
waar vooraal veel informatie te vinden zal zijn. Tevens
is het ook een dag waar veel contacten kunnen worden
gelegd. Er zal dan ook voldoende ruimte aanwezig zijn
om uw eigen meegebrachte gegevens uit te wisselen met
standhouders en medebezoekers. Noteer nu al vast 29
oktober in uw agenda.

Inloopavonden
Normaal zijn de inloopavonden en -middagen iedere
eerste donderdag van de maand. Uitzonderingen zijn
bijzondere of feestdagen op donderdag.
De eerstvolgende is eveneens een uiztondering als
gevolg van de late schoolvakanties.
De eerste inloop is daarom op donderdag 8
september 2011.
In verband met de najaarsvergadering is de inloop
op donderdag 10 november 2011.

http://www.mijnstadmijndorp.nl/nieuws

Op zaterdag 29 oktober 2011 van 10.00 tot 16.00 uur
wordt in de Bovenkerk te Kampen een groot evenement
gehouden. Deze dag is bedoeld als afsluiting van de
Maand van de Geschiedenis 2011 en is bedoeld voor
een zo breed mogelijk publiek. Zo’n 40 historische en
heemkunde verenigingen, archieven en andere
instellingen uit Overijssel, Gelderland en de Veluwe
zullen met informatie aanwezig zijn, maar ook
organisaties als het Centraal Bureau voor Genealogie en
de Nederlandse Genealogische Vereniging geven acte
de présence. Hierdoor is op nagenoeg elk erfgoedgebied
informatie te vinden. De definitieve lijst van de
organisaties die aanwezig zullen zijn, zal in oktober via
de pers en op de website van het HCO bekend worden
gemaakt.
De “Dag voor de regionale geschiedenis en
streekcultuur” biedt een gevarieerd programma.
Naast de permanente expositie zullen de hele dag
doorlopend lezingen worden gehouden over diverse
onderwerpen.
* Anne van der Meiden over “Religie, streek en
volksaard”
* Hans Mol over “De opzet en chronologie van de
Middeleeuwse veenontginningen in de kop van
Overijssel”
* Theo van Mierlo over “de Bovenkerk in Kampen”.
Theo zal overigens ook de gehele dag rondleidingen in
en rond deze kerk houden.
* Yvette Hoitink over “Genealogie, 200 jaar
burgerlijke stand en WieWasWie”
* Rob van Drie over “?”
* Marina van der Ploeg over “Rouwen en begraven”.
Verder zal de vereniging voor stadsomroepers met een
informatiestand aanwezig zijn, maar ook zullen zij de
aankondigingen verzorgen. Het geheel zal worden
omlijst met het af en toe bespelen van het
Bovenkerkorgel. Ook zullen 4 Kamper koren
(Schokkerkoor, Recht deur zee, Koggezangers en het
Kamper Kozakkenkoor) regelmatig enige liederen
zingen. Buiten de kerk zal de de stichting Vischrookerij
Brunnepe het ouderwets visroken demonstreren en kan
genoten worden van de resultaten.
Aan het eind van de dag zal de uitslag van de
verhalenwedstrijd “Historisch Kippenvel” worden
bekendgemaakt.
De organisatie van deze dag wordt verzorgd door de
gemeentearchieven van Kampen en Steenwijkerland,
het Historisch Centrum Overijssel, de Vereeniging tot
Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis

http://www.mijnstadmijndorp.nl/groepen/vorgvereeniging-tot-beoefening-van-overijsselsch-regt-engeschiedenis/nieuws/dag-voor-de-re

Schilderij Kloezeman
Ik bezit een schilderij, geschilderd op karton van G.
Kloezeman. Getekend: G. Kloezeman, Ommen 1944.
Het is mij
bekend dat
Kloezeman na
1944 in Zwolle
en daarna in
Hattem heeft
gewerkt en
gewoond. In
1952 vertrok hij
naar Canada. Ik
zou graag
willen weten
om welke
boerderij het hier ging. Wellicht heeft u enig idee.
J. Assink- Hasselt
E-mail; john.assink@home.nl

Mensen in het Vechtdal
Van de hand van G.J. Hesselink is weer een nieuw boek
verschenen. Het boek
heet “Mensen in het
Vechtdal”.
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.
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