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Mysteries in het Vechtdal
Vechtdal Centraal en OudOmmen.nl hebben HKO gevraagd om mee te werken
aan een nieuw project. Zij willen artikelen publiceren over “mysteries in het
Vechtdal”. Hierbij wordt gedacht aan zaken ,waarover vele verhalen rondgaan,
maar waarvan niemand het exacte verhaal weet.
Het is vooral leuk als het “mysterie’ zichtbaar is in het landschap. Als
voorbeeld wordt aangegeven de
evenwijdig lopende wallen op de
Lemelerberg en de z.g.
“kogelvangers” op de
Archemerberg.
U wordt opgeroepen om uw
verhalen over dergelijke mysteries
te delen met de bewoners van het
Vechtdal. Reacties kunnen worden
gestuurd naar info@oudommen.nl
of naar de secretaris van HKO.
(463288 of w.feddema@home.nl).

Trouwfoto’s
Het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle wil een project starten rond het
thema “Trouwen in Overijssel”. Zij hebben hierbij de hulp van, onder meer, de
Historische Kring Ommen ingeroepen.
HCO wil graag trouwfoto’s ontvangen van bruidsparen die in Overijssel zijn
getrouwd. Het is extra leuk als er een mooi verhaal achter de foto schuil gaat.
Bijvoorbeeld als er
bijzondere dingen
plaatsvonden op de
trouwdag of door een
speciale locatie. Alles
is welkom. Bij
voldoende inbreng
kunnen we misschien
wel een mooie
expositie inrichten van
alle bruidsparen uit
Ommen.
Het mogen hele oude
foto’s zijn, maar
natuurlijk ook zeer recente. Het gaat erom dat we een leuk overzicht krijgen
van de veranderingen in de bruidsmode in de loop der tijden. Dus: duik
allemaal in oude albums en dozen op zolder en meldt u aan voor dit leuke
project!

Avond voor de leden
Zoals iedere herfst heeft op donderdag 3 november weer de ledenavond plaats
gevonden. Ondanks activiteiten van andere verenigingen op de zelfde avond,
was de opkomst weer geweldig. Tot onze grote vreugde blijken we een grote
schare trouwe fans te hebben!
Na het welkom van de voorzitter werden de vrijwilligers, die hebben
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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.

er weer veel springtouwen gedraaid door de touwslager.
Kinderen van deze tijd weten vaak niet meer dat een
springtouw niet van plastic draad maar van touw gemaakt
werd. Op deze manier leert de jeugd tussendoor ook nog wat.

Boerenmarkt
De kraam van HKO stond ook weer opgesteld op de
“boerenmarkt”. De animo om te kopen viel nogal tegen, maar
daar staat tegenover dat het nog wel een paar nieuwe leden
heeft opgeleverd.

meegedaan aan de modeshow op de “nostalgische
(Bissing)dag” in augustus 2011, naar voren geroepen.
Als dank voor hun inzet ontving iedereen een mooie
groepsfoto. Daarnaast werd Anton Wolters bedankt voor
zijn inzet op deze dag door het leveren van wagens en
materialen, maar ook door mee te denken met de beide
organisatoren Aldien en Luuk. Ook deze twee ontvingen
een attentie.
Vervolgens gaf Luuk Vogelzang een presentatie over de
Canon van Ommen, de geschiedenis van Ommen in 50
verhalen. Het gaat dus niet om een kanon, maar om een
mooi boek en een digitale versie op internet.
Tenslotte bracht mevrouw Greet Dekker uit Lemele het
verleden tot leven door haar verzameling oude spullen
en haar verhalen over het gebruik daarvan in vroeger
tijden. De zaal werd uitgenodigd mee te doen met zilver
- en koper poetsen, koffie malen met een handmolen
(het laatje altijd tussen de knieën, anders vliegt het
eruit!) en het maken van een spinnenweb of een kop-enschotel met een draadje om de vingers. Hier bleek dat
dit spelletje niet alleen door meisjes/vrouwen werd
gespeeld. Jan Mulder was de eerste die zich alle
kunstgrepen nog herinnerde!
Om 10 uur ging ieder tevreden naar huis.

Activiteiten in de voorbije zomer
Tijdens de zomermaanden zijn nogal wat vrijwilligers
van HKO druk bezig geweest met verschillende
activiteiten.

De nostalgische dag van de Bissing
Dit was echt de klapper van het seizoen.
Toen het Bissing-bestuur aan HKO vroeg om een hele
Bissing-woensdag te organiseren, werd daar vrij
gemakkelijk mee ingestemd. De realisatie kostte echter
wel veel meer tijd en moeite dan oorspronkelijk werd
gedacht. Maar al die moeite was niet tevergeefs: het was
een prachtige dag, met een spetterende modeshow als
grote publiekstrekker. Zelfs onze interim-burgemeester
(burgermoeder?) liep spontaan mee in de show. Maar
ook de oude dorsmachine, de trekkers en de mooie
wagens van Anton Wolters spraken het publiek erg aan.
Dan nog de boerendansers en de vele kramen: het was
het een gezellige boel rondom de kerk.
Alle vrijwilligers, die zo spontaan hebben meegewerkt
om deze dag tot zo’n groot succes te maken, worden
nogmaals hartelijk bedankt.
Maar zonder de enorme inzet van Aldien en Luuk was
deze dag nooit zo’n klapper geworden.

Bustochten
Dit jaar zijn er weer vijf bustochten georganiseerd, die allen
binnen de kortste keren waren volgeboekt. Dus kunnen we,
net als vorig jaar, spreken van een groot succes. De beide
reisleiders hebben tijdens het rijden weer veel
wetenswaardigheden verteld. Gezien de enorme
belangstelling, ligt het in de bedoeling om ook volgend jaar,
samen met Oll’ Ommer deze tochten weer te organiseren.

Sallandse markten
Ook deze zomer werden rondom het Streekmuseum de
bekende Sallandse markten georganiseerd.
Onze vereniging was weer prominent aanwezig. Op zeven
maandagen waren er meerdere enthousiaste vrijwilligers
tussen 18.00 en 21.00 uur aanwezig. De inmiddels beroemde
“knieperties” werden weer gebakken en alleen al door de
heerlijke baklucht werden klanten aangetrokken. Ook werden
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bij de secretaris bestellen; het is een prachtig
kerstcadeau voor uw (Ommer) familieleden of
kennissen.

Het batig saldo van alle activiteiten was ca. € 500,--, dus
dat is weer mooi meegenomen.
Dit was de zomer, maar in de herfst is er ook al weer het
nodige te doen.
Op zaterdag 29 oktober 2011 was onze werkgroep
Genealogie aanwezig op de “Dag van de Genealogie” in
zaal Mulder in Hardenberg. Op de stands van allerlei
historische verenigingen uit de omgeving is daar een
enorme hoeveelheid informatie uitgestald over
stambomen en het onderzoek daarnaar. Iedereen die op
zoek is naar gegevens van de familie kan hier terecht.
HKO staat daar ieder jaar ook met een stand, maar u
kunt natuurlijk ook altijd rechtstreeks de leden van de
werkgroep benaderen, als u met vragen op het gebied
van stamboomonderzoek zit.

Aankondigingen
Kerstconcert
Op 23 december a.s. zal er weer een kerstconcert
plaatsvinden in de hervormde kerk. Dit wordt weer
georganiseerd door de harmonie Crescendo, het popkoor
S(w)ingtime en HKO. Er wordt dus muziek gemaakt,
gezongen en een verhaal verteld in een sfeervol
verlichte kerk.
In de hoop dat het weer wat beter zal zijn, verwachten
wij veel belangstellenden.
Toegangsprijs volwassen € 5,=, kinderen tot en met 12
jaar gratis.

De canon
HKO heeft, in opdracht van de gemeente Ommen, de
canon van Ommen samengesteld. Op 16 november j.l.
werd dit aangeboden aan wethouder Scheele.
Het is een mooi boek geworden, waarin d.m.v. 50
verhalen en vele foto’s de geschiedenis van Ommen
wordt verteld. Het boek kost € 15,--, maar alle HKO
leden hebben een bon ontvangen waarmee zij € 5,-korting krijgen op deze prijs.
Mocht u de canon nog willen aanschaffen, kunt u deze
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Historische Kring Ommen en Ommer Bissingh,
een logische combinatie
De Ommer Bissingh is een eeuwenoud feest, al bijna 500 jaar. Al in 1557 wordt er over een Bissingh jaarmarkt
gesproken. Deze historische verankering wordt door de Ommer Bissingh gekoesterd. Bij de opening en sluiting wordt
traditioneel de Bissinghbel geluid en één van de vaste thema dagen is “Nostalgisch Ommen”. En dit jaar was er bij de
sluiting weer als vanouds krentenbrood en koffie.
Het bestuur van de Ommer Bissingh vind het verder belangrijk dat de Bissingh op de eerste plaats een feest is van en
voor de inwoners van Ommen en ook door hen gedragen wordt. Of het nu Ommer zijn of Ommenaren, zoveel
mogelijk moet zij zich verbonden voelen met dit typisch Ommer gebeuren. Ons motto “Bli’j da’ j d’ r bint”
onderstreept dat.
Bij de organisatie van “Nostalgisch Ommen” hebben we ons ook hierdoor laten leiden en zijn we op zoek gegaan
naar de mensen die het beste deze Bissinghdag kunnen invullen. Algauw kom je dan bij de HKO uit; eigenlijk de
enige partij in Ommen die dit historisch verantwoord kan invullen. In Aldien Pasman en Luuk Vogelzang vonden we
een paar die deze organisatie op zich wilden nemen. Met veel inzet en creativiteit werd de Bissinghdag gebouwd. Er
kwam een draaiboek waarmee de dag werd voorbereid.
En wat voor dag. Het hele plein rond de Hervormde kerk stond vol met historische activiteiten zoals oude
dorsmachine en het beslaan van paarden. Op de prachtig aangeklede catwalk werd de traditionele kleding geshowd en
toegelicht door Diena Portier. Nog mooier, met het bruidspaar voorop schreden de in klederdracht gehulde
bruiloftsgasten door het centrum van Ommen. Onder hen de nieuwbakken burgemeester van Ommen, mevrouw
Mittendorff. Blijheid over het bruiloftspaar werd getoond met diverse volksdansen uit vroeger tijden.
De Bissinghdag werd verder aangekleed met het Chantykoor De Stuwzangers, braderie, vlooienmarkt, vele
kinderattracties en de bekende palingrookwedstrijd waarvoor Ronald Bakker tekende. Het weer werkte optimaal mee
en daardoor werd het een prachtige Bissinghdag met heel veel bezoekers.
Het Bissinghbestuur is enorm blij met de manier waarop Aldien en Luuk en daarmee de HKO deze dag neergezet
hebben. Het was enorm veel werk, zoals Aldien en Luuk zeiden, maar nu het draaiboek er ligt, de vele contacten
aangeboord zijn kan de herhaling volgend jaar met iets minder inspanning neergezet worden. En op deze herhaling
hopen wij als Bissinghbestuur of om in stijl te blijven “Bli’j a’j d’r volgend joar weer bie bint”.
Gerard Marsman,
Voorzitter Stichting Ommer Bissingh Evenementen.
In het kader van 60 jaar Molukkers in Zwolle bracht zaterdag 15 oktober 2011 een groep oud Molukkers uit Zwolle een bezoek
aan Ommen. Het
verenigingsgebouw van de
Historische Kring Ommen was
het startpunt van de reunie met
het bekijken van foto’s van
vroeger. Vervolgens werd een
rondwandeling gemaakt door
het Ommer centrum, met
uiteraard een bezoekje langs de
oude Julianaschool aan de
Paarhuisstraat, waar veel jonge
Molukkers onderwijs hebben
gehad. Bij het bekijken van de
oude foto’s en de
stadswandeling waren ook oudschoolmeester Ab Jolink en juf
Ruige van de partij. Een bezoek
aan kamp Eerde en kamp
Laarbrug ontbrak evenmin in
het programma. De reünie,
waarbij ook enkele
schoolvrienden van toen

Activiteiten HKO:
5 januari 2012:
2 februari 2012:
1 maart:
5 april 2012:
3 mei 2012:

nieuwjaarsreceptie
inloopdag
inloopdag
inloopdag
inloopdag
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