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2013
Nog slechts enkele weken en 2013 is geschiedenis. Een jaar met vele
gezichten en voor iedereen weer anders.
Als HKO hebben we een wat rommelig jaar achter ons liggen. De verhuizing
verliep bij lange na niet volgens planning en afspraak, maar met inzet van
velen zijn we er in geslaagd om ons archief weer toegankelijk te maken.
Sinds kort is het mogelijk dat het archief van de gemeente Ommen, dat als
gevolg van de ambtelijke fusie naar Hardenberg is verhuisd, weer is in te zien
Hans Niezink heeft zich over het archief ontfermd en zal tijdens de
jaarvergadering in maart een en ander toelichten.
Overigens kunt u op dit moment de bouwtekening van uw woning /boerderij,
gebouwd in de jaren 1901 tot 1948, al bekijken via internet.
Verder is er met de bestuursdienst Ommen/Hardenberg afgesproken dat er een
speciaal bureau wordt ingehuurd om het oude archief te restaureren. Te denken
valt aan het schoonmaken van oude perkamenten en zegels.
Vanaf begin volgend jaar wordt er een aantal extra activiteiten georganiseerd.
We denken dan b.v. aan een lezing over een bepaald onderwerp.
Het zullen in elk geval onderwerpen zijn die met ons werk als Historische
Kring Ommen te maken hebben.
Tot slot nog enkele weken en het jaar 2013 is voorbij. Al diegenen die zich het
afgelopen jaar hebben ingezet voor de HKO: onze HARTELIJKE DANK
daarvoor.
Ik wens u allen goede kerstdagen en een voorspoedig 2014.
Berend Jan Warmelink
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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.
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Uitnodiging
Officiële opening
Op donderdag 9 januari 2014 om 16.00 uur opent wethouder Ko Scheele officieel het nieuwe
verenigingsgebouw van de Historische Kring Ommen (HKO) in de Carrousel aan de Chevalleraustraat 6,
7731 EE in Ommen. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Open huis/expositie
Tevens nodigen wij u graag uit op vrijdag 10 januari 2014 van 14.00 tot 22.00 uur voor ons
‘open huis’. Er is dan gelegenheid om ons nieuwe onderkomen te bezichtigen en kennis te
maken met de werkgroepen van de HKO.

Bestuur HKO, namens deze:
Joke Feddema-van Elburg,
secretaris
De Schammelte 27,
7731 BL Ommen
Tel. 0529-463288

Opening
op donderdag
9 januari 2014,
16.00 uur.
Open huis
op vrijdag
10 januari 2014,
14.00 tot 22.00 uur.

Ter gelegenheid van de officiële opening en het open huis in de
Carrousel is de foto-expositie ‘Groeten uit Ommen’ te bezichtigen
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Aan alle leden van de HKO
Ommen, 2 december 2013

Welkom
Met dit schrijven bent u van harte uitgenodigd om bij de officiële ingebruikname van ons nieuwe
verenigingsruimte aanwezig te zijn op donderdag 9 januari 2014 en/of op vrijdag 10 januari 2014.
Bedenken nieuwe naam
Voor ons historische centrum op de bovenverdieping van de Carrousel moet nog een nieuwe naam bedacht
worden. Wij roepen alle leden op om mee te doen met het bedenken van een naam. Als u een leuke naam
weet geeft dan aan ons door met een korte toelichting hoe u aan die naam bent gekomen. Opgave - tot
uiterlijk 15 december 2013 - kan via e-mail info@hko-ommen.nl, via onderstaand adres of via de
ideeënbus in onze ruimte in de Carrousel. Een jury zal zich daarna buigen over de inzendingen en uiteraard
wordt de bedenker van de mooiste naam met een prijsje beloond. De nieuwe naam zal bekend gemaakt
worden tijdens de officiële opening op 9 januari 2014.
Nieuwjaarsreceptie.
In verband met de openingsactiviteiten en het open huis vervalt onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. We
kunnen dus nu een toost op het nieuwe jaar uitbrengen op een van genoemde dagen.
Openingstijden verruimd
Vanaf de officiële opening worden de openingstijden van ons historisch centrum uitgebreid. Op elke
donderdagmiddag - te beginnen op 16 januari 2014 - zijn we geopend van 13.30 tot 17.00 uur. Iedereen is
dan van harte welkom.
Bovendien zijn we elke eerste donderdagavond van de maand geopend van 20.00 tot 22.00 uur.
Actief meedoen bij een werkgroep? Geef u nu op!
Binnen de HKO zijn de volgende werkgroepen actief:
→ Boerderij en veldnamen/archeologie
→ Dialect
→ Foto en film
→ Genealogie
→ Geschiedenis/archivering
→ Historische rijwielen
→ Tweede Wereldoorlog
→ Redactie De Darde Klokke en website
De bijeenkomsten van de werkgroepen zijn in de regel ‘s avonds, maar bij voldoende belangstelling kunnen
ook overdag activiteiten opgezet worden.
Heeft u belangstelling en wilt u zich actief inzetten voor een werkgroep meldt u zich dan nu aan bij een van
de bestuursleden of via info@hko-ommen.nl en laat weten waar uw belangstelling naar uit gaat. De
voorzitter van de betreffende werkgroep zal dan met u contact opnemen.
Januari
Februari
Maart

de opening en open dag (9 en 10 januari)
20 februari: een avond over tradities in Ommen
20 maart: de algemene ledenvergadering in het Hervormd centrum, waarbij na de pauze verteld gaat worden wat
er allemaal te vinden is in de archieven van de gemeente Ommen en hoe u daar thuis gebruik van kunt gaan
maken.
April
Een expositie van trouwfoto’s van heel lang geleden tot heden, met bijbehorende verhalen.
Mei
een expositie van poëziealbums. Hierbij willen we onze leden oproepen om hun eigen albums in te brengen, zodat
we een leuk overzicht krijgen. Natuurlijk mogen ook de moderne versies, zoals vriendenboekjes niet ontbreken.
Dit is dus een oproep om uw poëziealbums op te zoeken en beschikbaar te stellen voor deze expositie .
HISTORISCHE KRING OMMEN
Chevalleraustraat 6, 7731 EE Ommen
info@hko-ommen.nl; www.hko-ommen.nl
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Werkgroep Boerderij en Veldnamen
Bijna vanaf de oprichting van de Historische Kring Ommen startte de werkgroep met haar opdracht om alle
boerderijen in stad en ambt Ommen in kaart te brengen. Waarom een dergelijke opdracht:
Dit heeft en had alles te maken met het gegeven dat de boeren met hun bedrijven eeuwenlang de geschiedenis van het
platteland hebben bepaald. Zo ongeveer vanaf het jaar 1350 tot aan 1850, dus vijf eeuwenlang werd in Nederland het
platteland ingedeeld en bestuurd door de Marken en haar besturen. Zowel de verdeling van de gronden alsook de
rechtszaken die met deze verdeling en het beheer daarvan te maken hadden werden door de Markebesturen bepaald.
Het grondgebied van stad en ambt Ommen was verdeeld over 14 Marken, Stad Ommen, Varsen, Stegeren, Arrien,
Vilsteren, Giethmen, Besthmen, Zeesse, Achem, Junne, Eerde, Beerze, Lemele en Dalmsholte.
Door de komst van Napoleon en de Franse overheersing in ons land kwam er feitelijk een einde aan het Marke
gebeuren. In het vervolg namen gemeentebesturen deels de taken van de Marken over.
Ten aanzien van de eigendomsrechten van de gronden werd het kadaster ingesteld. De gronden die in bezit waren van
ingezetenen van de diverse Marken werden voortaan voorzien van een sectie-en kadasternummer. Het kadaster dat
door de Fransen was ingesteld en later voortgezet werd op aandringen van Willem 1, kwam gereed in 1832.
De werkgroep Boerderij en Veldnamen heeft zich bezig gehouden, en doet dat nog steeds, om de geschiedenis op te
zoeken en vast te leggen tussen 1832 en heden.
Dit heeft ze gedaan door op bijna alle boerderijen gesprekken te voeren met de bewoners over de geschiedenis van
hun bedrijven maar ook daarbij meegenomen bepaalde stamboomgegevens en andere historische feiten. In totaal zijn
er van 400 boerderijen gegevens verzameld.
Van elk boerderij is een map met gegevens aangelegd. Deze mappen zijn op hun beurt ingedeeld per buurtschap. Men
kan stellen dat de buurtschappen ontstaan zijn vanuit het vroegere Markegebeuren.
De werkgroep is ook begonnen met per buurtschap, naast de boerderijgegevens ook andere historische gegevens te
verzamelen en daarvan naslagwerken te maken. Deze naslagwerken zijn door leden van HKO en andere
belangstellenden in te zien.
Voor vragen en informatie kan men terecht bij Ben Wösten, contactpersoon van de werkgroep of bij een van de
andere leden. Te weten: Aldien Pasman, Dieks Horsman, Joop Dunnewind, Luuk Vogelzang, Henri Jutten, Erik
Poelarends, Evert Geertman, Gerry Westerhof, Albert van de Vegt, Henk Schuurman en Gert hemstede.
Ben Wösten
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