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In de laatste 3 maanden was er enerzijds sprake van grote rust, doordat onze spullen
stonden opgeslagen, waardoor er weinig activiteit mogelijk was.
Maar de afgelopen weken was er juist weer sprake van een hele drukte, doordat we
eindelijk konden verhuizen naar ons nieuwe (en hopelijk definitieve ) onderkomen in
de Carrousel.
Er is door een kleine groep vrijwilligers weer hard gewerkt om alles opnieuw te
verhuizen en daarna door de werkgroepen om hun eigen kasten weer in te richten.
U kunt HKO nu vinden boven de bibliotheek (dus waar vroeger de bovenverdieping
van de bibliotheek was). Voor alle gebruikers van de Carrousel is de ingang vanaf
oktober a.s. weer aan de Chevallereaustraat, waar ook vroeger de hoofdingang van de
Carrousel was. Bij de ingang zal nog het logo van HKO worden aangebracht en
waarschijnlijk komt er ook binnen een verwijzing naar onze verdieping. Degenen die
met de lift naar boven willen, kunnen beter de deur aan de achterkant nemen. Dat is de
gewone deur, waarboven vroeger de koepel van de sterrenwacht was. In die gang ziet
u dan de lift naar de eerste verdieping.

Inloop
Op 5 september 2013 is de eerste inloop in de Carrousel. Er staat nog een
officiële opening gepland, maar doordat de werkzaamheden in de Carrousel nog niet
helemaal zijn afgerond, wordt deze opening nog even uitgesteld. Hierover volgt later
bericht.

Sallandse markten
Hoewel hierboven staat dat we een periode van rust hebben gehad, geldt dat niet voor
de dames en heren die ieder jaar weer enthousiast namens HKO op de Sallandse
markten staan. Het was weer een groot succes, ondanks de warmte en (soms) de regen.
Als vanouds gingen de “knieperties” weer als warme broodjes over de (niet
aanwezige) toonbank.

Najaarsvergadering
Op 30 oktober 2013 staat de najaars-gezellige-avond gepland. Deze avond staat in
het teken van de slacht. En dan uiteraard vooral over de huisslacht, die vroeger heel
gebruikelijk was in onze omgeving. Van de producten die ontstaan na het slachten,
kan geproefd worden , zodat het heel verstandig is om deze datum
1 vast te noteren:

De HKO heeft de volgende
werkgroepen, die u via de secretaris
kunt bereiken:
Boerderij- en veldnamen
Genealogie
Audio-visueel
Dialect
Historisch rijwiel Ommen
Klederdrachten
Werkgroep 2e Wereldoorlog

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.

komt allen luisteren en genieten om 20.00 uur in de Kern.

Daarom willen we dit boek graag bij u aanbevelen, maar
natuurlijk vooral omdat het een mooi en interessant
boek is over de Sallandse boerderijen.
U vindt in deze Darde Klokke een flyer, waarmee u een
boek kunt bestellen. Mocht op de een of andere manier
de flyer ontbreken, kunt u het boek bestellen bij het
secretariaat: tel. 463288 of via w.feddema@home.nl.
We hopen dat dit een groot succes zal worden.

Vrijwilligers gezocht!
In de Stentor van zaterdag 24 augustus stond een
verhaal over het omzuren vanhet gemeentearchief. HKO
heeft aangeboden om met een aantal vrijwilligers mee te
helpen met deze werkzaamheden.
Het gaat om het overpakken van archiefstukken in
zuurvrije dozen. Dus licht en gemakkelijk werk, wat in
het gemeentehuis van Hardenberg gaat gebeuren.
Wie wil hieraan meewerken? We stellen ons voor om
bijv. 1x per week een morgen of een middag aan de slag
te gaan met een ploegje.
Aanmelden kan bij het secretariaat: 463288
of w.feddema@home.nl.

Nostalgische dag
De nostalgische markt rondom de kerk was een groot succes.
De zelf te bakken broodjes waren niet aan te slepen, het
beslag voor de pannenkoeken en de knieperties was al heel
snel op, er was heel veel belangstelling bij de dames die op
nostalgische wijze de was deden met een stamper in de
wasteil en de wringer als enige hulp. Geen machine die een
beetje hielp; het ging op pure spierkracht. Onze moeders en
grootmoeders hadden het niet gemakkelijk hoor. Wat een
werk allemaal!
Verder werd het optreden van de dansgroep erg gewaardeerd,
maar ook de wagens en de paarden van Anton Wolters waren
weer echte trekpleisters. Henk Schuurhuis legde uit met welk
gereedschappen een boer vroeger van doen had en er werd
een prachtig “schilderij” gemaakt met natuurlijke materialen.
Kortom: het was een prachtige dag met heel veel publiek en
gelukkig heel mooi weer.
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Sallands boerderijenboek
Onder begeleiding van de IJsselacademie is hard
gewerkt aan een boek over karakteristieke boerderijen in
Salland. Hieraan werd door meerdere historische
verenigingen meegewerkt, o.a. door boerderijen aan te
wijzen en teksten met de juiste gegevens te leveren. Ook
de werkgroep Boerderij- en Veldnamen van HKO heeft
hieraan meegewerkt.
Dit boek wordt op 1 november 2013 gepresenteerd en
zal worden verkocht via de historische verenigingen.
HKO ontvangt € 5,-- voor ieder verkocht exemplaar.
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