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Huisvesting
Zoals u al in de krant hebt kunnen lezen, wordt er nog steeds gezocht naar
andere huisvesting voor de HKO.
De plannen zijn nu als volgt: we blijven nog in ons huidige onderkomen tot 1
mei 2013. Dan verhuizen we naar de Carrousel; we krijgen daar de
beschikking over een aantal ruimtes, die tot voor kort in gebruik waren voor
het geven van muziekles.
De huur van deze ruimtes wordt grotendeels gesubsidieerd door de gemeente.
De HKO betaalt uiteraard zelf gas, water en licht.
We hopen van harte dat we daar voorlopig kunnen blijven want 5 verhuizingen
in 15 jaar, is wel wat veel.
Het plan om bij het Streekmuseum in te trekken, na een grote verbouwing,
blijkt onhaalbaar, de gemeente kan daar voorlopig geen geld of middelen voor
beschikbaar stellen.
Blijft over de vraag gaan we bij de pakken neer zitten of nemen we het heft in
eigen handen.
Op de vraag is het haalbaar,dan zeg ik ja,maar wel onder de voorwaarde dat
we met zijn allen de schouders er onder zetten.

Volksverhaal
Op vele plaatsen in onze provincie is op dit moment een wedstrijd in
voorbereiding met als titel "Geef je woonplaats een eigen volksverhaal"
Het verhaal moet een volksverhaal zijn, dat wil zeggen dat we ons zelf maar
ook de omgeving daarin herkennen met een bijpassend product.
Vanuit Ommen zijn daar Loek Boer, Peter Kramer en Luuk Vogelzang mee
bezig.
Het verhaal speelt zich af op de Lemelerberg.
En het product, dat hou ik nog even onder de..........pet.
Maar wat heel belangrijk is, dat er veel stemmen worden uitgebracht. Wie de
meeste stemmen heeft, krijgt de hoofdprijs.
Het verhaal met het plan voor het product moet 20 mei binnen zijn. Op 1 juni
wordt het winnende verhaal bekend gemaakt.
In de periode van 20 mei tot 30 mei kan er gestemd worden. U kunt uw stem
uit brengen op www.jijenoverijssel.nl
Tot slot: met nog een aantal activiteiten te gaan, wens ik u een mooie zomer
toe.
Berend Jan Warmelink
Op de ledenavond in het najaar wordt het 15-jarig bestaan (bescheiden)
gevierd. Hou dus woensdag 14 november 2012 vrij en komt allen!
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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.

achter hem in de problemen kwamen. Uiteindelijk
haalden maar heel weinig rijders de finish in
Leeuwarden. In die plaats werd Paping gefeliciteerd
door de koningin en (toen nog) prinses Beatrix.

Algemene Jaarvergadering 15 maart 2012
Zoals we het gewend zijn, was de zaal van het
Hervormd Centrum weer goed gevuld op de
jaarvergadering.
Het officiële deel werd in snel tempo afgehandeld. De
jaarverslagen werden ongewijzigd goedgekeurd. Naar
aanleiding van de waarderende woorden van de
kascommissie, klonk een hartelijk applaus voor de
penningmeester. Helaas was Kees Schneiders niet
aanwezig, doordat hij herstellende was van een
operatie.De aftredende bestuursleden Harry Woertink en
Albert van de Vegt werden met algemene stemmen
herkozen.

Als dank voor zijn bijdrage aan de ledenavond werd
door de voorzitter (onder meer) de Canon van Ommen
aangeboden: Reinier Paping is tenslotte één van de
vensters in dit boek!
Een extra verrassing was het prachtige boeket wat door
Frits Driessen werd aangeboden. Dit gebaar was een
vervolg op de “bos bloemen” die Driessen in 1963 naar
Paping moest brengen, als zaterdaghulp bij bloemisterij
Schuurman.

Daarna was het woord (en beeld) aan Reinier Paping.
Deze krasse 80-er vertelde enthousiast over zijn
schaatscarrière in de jaren voor 1963. Hij hoorde
destijds wel bij de topschaatsers van Nederland, maar
haalde net niet de echte top. Maar toen kwam de strenge
winter van 1963: na overleg met zijn broers, werd
besloten dat hij zou gaan meedoen met de
wedstrijdrijders. Doordat hij eerst nog de pers te woord
stond, startte hij al met een kleine achterstand, maar die
werd snel weggewerkt. Aan de hand van foto’s, die hij
vaak achteraf kreeg van mensen uit het publiek, legde
de heer Paping uit hoe zwaar het was. Enkele keren
werden zelfs de schaatsen uitgedaan en ging hij een stuk
lopen!
In het tweede deel van de avond werd de beroemde
tocht nog beter in beeld gebracht door filmbeelden. Het
was wel ver en koud, maar uit het verhaal van de heer
Paping blijkt dat hij geen idee had hoe veel mensen er

Trouwfoto’s
Op zaterdag 10 maart vond er een bijzondere fotodag
plaats in het HKO-gebouw.
In samenwerking met het Historisch Centrum Overijssel
uit Zwolle werd het publiek uitgenodigd om trouwfoto’s
in te brengen, waarbij ook de verhalen achter de
trouwdag werden genoteerd.
De medewerkster van het HCO was vooral ook
geïnteresseerd in gebruiken rondom het hele
trouwgebeuren. Er bleken grote verschillen te zijn
tussen de buurtschappen en Stad Ommen, maar ook
werden er grote veranderingen vastgesteld in de loop
der jaren.
In de jaren 40 en 50 werden de bruiloften vaak gewoon
thuis gevierd. In de huiskamer of op de deel. Er werd
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gegeten, gezongen en spelletjes gespeeld. Hoogtepunten
waren de polonaise en “zij leven hoog”, waarbij het
bruidspaar met stoel en al werden opgetild

Fietsen
Net als vorig jaar gaan we op
vrijdag 29 juni 2012 samen HKO met de Oll Ommer 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: 0529-453446, 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
€ 10,-- per persoon.
Vriendelijke groeten van
het bestuur HKO en Oll
Ommer.

Tot in de jaren 60 hadden in de buurtschappen de buren
nog een belangrijke rol. Zij zorgden ervoor dat de deel
schoon was en versierd werd. Ook regelden de buren de
boog. De buurvrouwen kookten, smeerden de broodjes
etc. Het uitnodigen van de gasten was een taak van de
buurmannen.
In Stad Ommen was veel meer een rol weggelegd voor
de familie. De gasten werden hier uitgenodigd door
broers van de bruid en de bruidegom.
Hoewel er niet erg veel publiek is afgekomen op de
fotodag, werden er wel veel leuke verhalen verteld,
waardoor het toch een geslaagde dag was. In het najaar
wordt misschien een expositie ingericht met
trouwfoto’s. Daar zullen dan de nieuw ingebrachte
trouwfoto’s te zien zijn, maar HKO heeft ook al een
grote collectie trouwfoto’s in haar bezit. Deze zullen
ook kunnen worden gebruikt voor de tentoonstelling.

Gift
Van recreatiecentrum Besthmenerberg kregen we een
royale gift voor het leveren van historische foto's van de
Krishnamurti periode, kamp Erika, camping
Vacantievreugd en diverse foto's van Ommen. Ze
komen te hangen in het horeca gedeelte Grand café
restaurant de Egelantier.
De leden van de Historische Kring Ommen worden op
24 mei 2012, om 20.00 uur, uitgenodigd om de foto's in
het horecagedeelte te komen bekijken.

Bustochten
Evenals de voorgaande jaren gaan we ook dit jaar samen
met de Gemienschop van Oll Ommer bustochten
organiseren door de omgeving van Ommen en naar
buurgemeenten.
Er is weer een prachtige route uitgezet. De bustochten
zullen opnieuw van commentaar worden voorzien door
Dieks Horsman en Harry Woertink.
We hopen dat het net zo’n succes wordt als de
voorgaande jaren.
De bustochten zullen plaatsvinden op:
De woensdagen 30 mei, 13 juni, 27 juni en 11 juli.
We starten om 18.00 uur bij het Streekmuseum en
hopen ongeveer 21.30 uur terug te zijn.
Onderweg wordt een koffiepauze ingelast.
U kunt zich opgeven voor de bustochten bij:
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 € 12,-- en voor nietleden € 14,--, inclusief kop koffie.

Koninginnedag
Ook dit jaar deed de HKO mee aan de optocht ter ere
van Koninginnedag. Het thema was ditmaal vijftien jaar
werken aan de geschiedenis van Ommen.
Met de uitbeelding van dit thema maakten we de
optocht niet alleen langer, maar ook mooier.
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Activiteiten HKO:
Met ingang van 7 juni 2012 tot 6 september 2012 is er geen inloopmiddag en –avond.
De Sallandse markt is zeven keer vanaf 2 juli bij het Streekmuseum, van 17.00 tot 21.00 uur.
Op 17 augustus is weer de nostalgische dag van de HKO tijdens de Bissingh.
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