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Agenda ledenvergadering HKO 15 maart 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Opening en mededelingen van de voorzitter
Verslag ledenvergadering 24 maart 2011
Jaarverslag secretaris
Financieel jaarverslag/begroting
Verslag kascommissie/nieuwe
kascommissie
Bestuursleden: af/aantredend: Harry
Woertink en Albert v.d. Vegt
Rondvraag
Pauze
Lezing van Reinier Paping over de
elfstedentocht van 1963
Sluiting

www.hko97.nl
Secretariaat
Joke van Elburg
De Schammelte 27,
7731 BL Ommen
Tel. 0529-463288
w.feddema@home.nl

De ledenvergadering is in het Hervormd Centrum en begint om 20.00 uur.

Notulen ledenvergadering op 24 maart 2011
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom, maar een speciaal welkom is voor
de spreker van deze avond: Bert Takman.
De notulen van de ledenvergadering van 2010 worden ongewijzigd
aangenomen.
Bij het jaarverslag van de secretaris wordt een toelichting gegeven op het werk
i.v.m. de canon van Ommen en het kerstconcert, wat op 17 december 2010 in
de hervormde kerk werd gegeven. Het concert was georganiseerd door
Crescendo, waarbij HKO werd gevraagd om een bijdrage te leveren in de vorm
van een soort kerstverhaal.
Het financieel jaarverslag wordt toegelicht door de penningmeester. Door de
verkoop van het fotoboek in de afgelopen jaren is er een reserve opgebouwd.
Vanuit de leden wordt voorgesteld om een bouwfonds in te stellen, waardoor
bij een eventuele verhuizing naar het Streekmuseum een bijdrage geleverd kan
worden aan de (dan) noodzakelijke verbouwing. We hebben momenteel ca.
750 leden. Nadat alle vragen zijn beantwoord, wordt het financieel jaarverslag
vastgesteld.
De kascommissie, bestaande uit de heren Olthof en Nauta, stelt dat de
penningmeester (zoals altijd) de boekhouding zeer goed op orde had, waarvoor
hulde aan de penningmeester. Alles is in orde bevonden en hiermee wordt het
boekjaar 2010 afgesloten. De
heer Olthof wordt bedankt voor
zijn werkzaamheden in de
kascommissie. De heer Nauta
blijft nog een jaar in functie.
Doordat er geen spontane
aanmelding voor een nieuw
commissielid uit de zaal komt,
wordt mevrouw Grondman min
of meer aangewezen. Zij
aanvaardt sportief haar
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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.

Ook deze zomer zijn er, in goede samenwerking met de
gemienschap Oll Ommer, weer bustochten
georganiseerd. Dat waren er in totaal 5 en allemaal
waren ze binnen de kortste keren uitverkocht. De
tochten gingen nu tot over de grenzen van de gemeente
Ommen, want ook buiten onze gemeente is de wereld
interessant genoeg!

benoeming tot lid van de kascommissie.
Er zijn liefst 3 bestuursleden aftredend, Kees
Schneiders, Berend Jan Warmelink en Sir
Schokkenbroek. Deze laatste heeft helaas besloten zich
niet herkiesbaar te stellen, maar tegelijk heeft hij
aangegeven zich wel voor HKO blijvend te willen
inzetten als redacteur van de nieuwsbrief en De Darde
Klokke. De penningmeester en de voorzitter zijn weer
voor 4 jaar benoemd.
Na het huishoudelijk deel werden we door Bert Takman
ingewijd in de historie van de Vecht. Aan de hand van
kaarten en foto’s heeft de heer Takman uitgelegd hoe
onze omgeving is ontstaan en is geworden tot het
landschap wat wij nu kennen.
Na de presentatie van onze vernieuwde website besloot
de voorzitter de ledenvergadering van 2011.

Al weer samen met Oll’Ommer werd er in juli opnieuw
een mooie fietstocht uitgezet met aan het slot een goede
BBQ. Er deden ca. 65 sportieve leden aan mee.
De beide ledenavonden werden, zoals meestal, weer
goed bezocht.
In maart heeft Bert Takman verteld over het ontstaan
van de Vecht. Hier waren ongeveer 60 personen op
afgekomen.
Op de ledenavond in november 2011 werden we
bijgepraat over oude gewoonten en gebruiksvoorwerpen
door Greet Dekker uit Lemele. Op deze avond waren
nog meer leden afgekomen: ongeveer 120!
Dit jaar is er een nieuwe werkgroep opgericht: deze
houdt zich bezig met de Tweede wereldoorlog en de
gevolgen hiervan voor Ommen. Als resultaat hiervan
heeft u al een verhaal kunnen lezen in de Darde Klokke.
Het bestuur is blij dat er weer een nieuwe activiteit
gestart is.
De fotogroep is erg druk met het digitaliseren van de
foto’s en binnenkort zullen ook oude films onder
handen worden genomen, zodat deze ook digitaal te
bekijken zullen zijn.
De werkgroep genealogie was, zoals vele jaren hiervoor,
present op de Dag van de Genealogie in zaal Mulder in
Hardenberg. Hier kunnen belangstellenden informatie
vinden over de zoektocht naar voorouders.

Jaarverslag Historische Kring Ommen 2011
Het jaar 2011 kende voor HKO een paar hoogtepunten.
Het grootste was wel het verzorgen van een hele
Bissinghdag door HKO! Deze dag was een enorm
succes en trok dan ook heel veel publiek. De modeshow
met zoveel vrijwilligers en kleding uit vervlogen
periodes trok vanzelfsprekend de meeste aandacht. Maar
ook de aankleding van het kerkplein met de wagens van
Anton Wolters, de oude dorsmachine en de kramen
rond de kerk waren een belangrijk onderdeel van deze
nostalgische dag. Om dit mooie resultaat te bereiken is
er wel heel veel werk verzet.
Een tweede hoogtepunt was de presentatie van de canon
van Ommen. Dit is een mooi boek geworden, waarin
(een deel van) de geschiedenis van Ommen in 50
verhalen uit de doeken wordt gedaan. De presentatie in
het gemeentehuis trok veel publiek, waardoor het een
mooie avond voor HKO was.
Maar naast deze twee gebeurtenissen heeft HKO nog
wel meer aan de weg getimmerd.

Evenals vorig jaar heeft HKO weer, samen met
muziekvereniging Crescendo en het popkoor S(w)
ingtime uit Dedemsvaart een kerstconcert georganiseerd
in de Hervormde Kerk. Gelukkig werkte het weer dit
jaar beter mee dan vorig jaar, maar nu hadden we weer
de pech dat er op het kerkplein verzoeknummers
gedraaid werden voor een goed doel. Ondanks deze

Zoals ieder jaar waren we weer present op de
boekenmarkt en de 7 Sallandse markten rondom het
Streekmuseum. De knieperties doen het nog steeds
goed, evenals de touwslager.
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zin. Als jullie nou eens meegingen, wij hebben nu nog
tijd om oude fietsen op te scharrelen.
Zo gezegd, zo gedaan.
Zaterdagmorgen 8 mei bij de molen. Een jongeman in
boerenkiel, een besnord duo in ouderwetse
bakkerskleding, een postbode, een boertje met de
eierkist vóór op de transportfiets en een fietsenmaker uit
Dalmsholte. Allen met prachtige historische fietsen,
waarbij hun kostuums naadloos aansluiten. Het fraai
uitgedoste gezelschap is afkomstig uit Ommen en het
zijn fietsers die de H.K.O. een warm hart toe dragen.
Zo laten wij het verleden herleven. Mensen zijn dan ook
verbaasd en enthousiast als ze ons zien fietsen.
De fotograaf en de bakker.

bijkomstigheid waren er ruim 200 belangstellenden
aanwezig bij het bruisende concert. De muziek werd
afgewisseld door een kerstverhaal in 3 delen,
geschreven door Luuk Vogelzang en voorgelezen door
Marieke van Elburg.
Terugkijkend kan worden vastgesteld dat 2011 een
succesvol HKO-jaar is geweest.
Maar ondanks deze positieve geluiden, blijft de
onzekerheid over onze huisvesting als een klein donker
wolkje boven ons hoofd hangen.
Wij wensen u op 15 maart 2012 een plezierige avond
toe.

P.S. Onze volgende activiteit zal zijn op 5 mei 2012 i.s.w. met de
historishe rijtuigen vereniging.

We zijn een werkgroep rijker namelijk
" Historisch Rijwiel Ommen"

Werkgroep Historisch Rijwiel Ommen
Henk Noeverman
Schurinkstraat 1
7731 GC Ommen
T. 0529-453722
hi.noeverman@hotmail

Hoe komt de H.K.O. nu aan oude fietsen?
Het is begin januari 2010. We zijn bij Anton Wolters in
de molen. Buiten ligt sneeuw en het is koud, later zou
blijken dat de winter nog 8 weken zou duren. Anton zat
met een probleem. Hij moest wat nieuws bedenken voor
de "Nationale Molendag" in mei, tevens een fietsdag
langs de "Open Molendagen".
Anton dacht zijn oude transportfiets weer van de zolder
te halen, eens laten opknappen door de fietsenmaker ter
plaatse en dan .......????
Wat wil je dan? Alleen door Ommen fietsen heeft geen

Werkgroep Boerderij en Veldnamen
slaat nieuwe weg in
De werkgroep is meer dan 10 jaar bezig geweest om van
alle boerderijen in Ommen, wat betreft de historie, en
waar mogelijk was de genealogieën, te verzamelen. Het
betreft met elkaar ongeveer 450 boerderijen. De
verzamelde gegevens zijn via beschrijvingen opgeslagen
in het archief van HKO. Aanvankelijk lag het in de
bedoeling om hiervan een handboek te maken. Daarna
gingen de gedachten meer in de richting om alles
digitaal op te slaan en te bewerken op een Cd-Rom. Dit
laatste valt echter tegen omdat het zogenaamde
inkloppen in de computer een moeilijke factor is en er te
weinig vrijwilligers zijn die voor dit soort werk de
nodige bekwaamheden bezitten. De werkgroep gaat het
daarom op een andere manier aanpakken. Er is besloten
om van elke buurtschap in onze gemeente een
naslagwerk in boekvorm te gaan maken. Deze
naslagwerken gaan de geschiedenis van het leven in de
buurtschappen beschrijven en daarbij ook gebruik
makend van de reeds verzamelde gegevens zoals
hierboven is aangegeven. Verder worden de
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betekenissen van de straatnamen aangegeven en ook de oude en nieuwe veldnamen worden erin opgenomen. Er
kunnen hierbij ook gesprekken gevoerd worden met Plaatselijk Belang en Buurtverenigingen.
Al met al moet het een mooi geschiedenis overzicht worden van elke buurtschap. Mochten er leden zijn die mee
willen helpen met deze klus dan graag even reageren.
Ben Wösten (voorzitter werkgroep Boerderij en Veldnamen)

Extra fotodag
Op zaterdag 10 maart 2012 is er weer een extra fotodag in het HKO-gebouw. Deze keer is er een thema aan
verbonden, namelijk "trouwfoto's".Het Historisch Centrum in Zwolle is geinteresseerd in trouwfoto's en de verhalen
rondom de trouwdag. Men kan eigen foto's meebrengen; deze worden gescand en kunnen dus direct weer worden
meegenomen. Van de ingebrachte foto's kan later een expositie worden gemaakt. Ook foto's van (groot)ouders zijn
van harte welkom.
Er is iemand aanwezig van HCO die de verhalen noteert. Het is vooral leuk als er sprake was van bijzondere
gebruiken of grappige voorvallen. Maar ook leden die geen foto's willen laten zien zijn welkom: het HCO is ook
benieuwd naar oude gebruiken rondom het trouwen, zoals : wie werd uitgenodigd, wie hielp mee, hoe was de dag
ingevuld enzovoort.
Dus komt allen: er is koffie en thee en vast veel gezelligheid. We starten om 10.00 uur en stoppen rond. 17.00 uur.

Kerstconcert 2011
Het kerstconcert op 23 december 2011 in de Hervormde kerk wat gegeven werd door
Crescendo en het koor Swing Time is een groot succes geworden. De HKO als
medeorganisator verzorgde de sfeerverlichting, de kaartverkoop, de uitwendige mens
en het kerstverhaal. Ondanks de vele concerten die men kon bezoeken in deze maand
(haast dagelijks) waren er toch nog veel, bijna driehonderd die hier op af kwamen. De
staande ovatie na afloop was waarschijnlijk de beste graadmeter om te weten wat men
van het geheel gevonden had.
Daarna kon men buiten,
genieten van een heerlijke
warme glühwein of een hete
chocolademelk gesponsord
door OCO. Bij de
achteringang van de kerk
stond namelijk in een stevige
wind een tent met deze
drankjes, bemand
met HKO‘ers. We hadden niet de sprookjesachtige
winterse sfeer van 2010, (iedereen werd afgeraden om van
huis te gaan!) maar wel kunnen we terugzien op een
geslaagd Kerstconcert 2011!

Werkgroep genealogie
De Werkgroep Genealogie van de HKO richt zich op het verzamelen en documenteren
van gegevens, die gebruikt kunnen worden bij het stamboomonderzoek. Het vervaardigen van een stamboom is ontzettend leuk.
Het lijkt echter vrij ingewikkeld, waardoor mensen er niet toe komen ermee te beginnen. Tóch is het voor geïnteresseerden
gemakkelijk te leren.
In het archief van de HKO is veel over het verleden van Ommen en de inwoners van voorbije tijden te vinden, zoals in dooptrouw- en overlijdensboeken. Ook zijn er “Rechterlijke Archieven”. In de akten is informatie te vinden, die meer inzicht geeft in
de omstandigheden, waarin de voorgeslachten leefden, zoals b.v. over de zorg voor bejaarde ouders, de verkoop
van huizen of gronden en het voogdijschap over (half-) wezen. Het is vaak heel verrassend om dit soort feiten te ontdekken.
De werkgroep heeft veel ervaring in het maken van een stamboom en biedt geïnteresseerden aan hen te begeleiden in de
speurtocht naar gegevens over het familieverleden en de verwerking ervan.
Ook wil de werkgroep op verzoek een stamboom vervaardigen, dit tegen vergoeding van de te maken kosten.
Op de laatste maandag van de maand komt de werkgroep bijeen; vanaf 19.30 uur staan de leden u graag te woord. Voor
informatie kunt u ook Albert van der Vegt benaderen. Albert is contactpersoon van de werkgroep. Hij is te bereiken op
telefoonnummer 0529 – 456317 of per mail albertvdvegt@live.nl

Activiteiten HKO:
1 maart:
inloopdag
5 april 2012:
inloopdag
3 mei 2012:
inloopdag
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