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Ledenvergadering op 20 maart 2014 in de Kern vanaf 20.00 uur
In tegenstelling tot eerdere berichten is de ledenvergadering dit keer niet in het
Hervormd Centrum.

Agenda ledenvergadering HKO 20 maart 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening en mededelingen van de voorzitter
Verslag ledenvergadering 20 maart 2013.
Jaarverslag secretaris
Financieel jaarverslag/begroting
Verslag kascommissie/nieuwe kascommissie
Bestuursleden: aftredend en herkiesbaar Aldien Pasman
Rondvraag
Pauze
Wie helpt het archief van Ommen?
Door Hans Niezink en Erwin Wolbink
Sluiting

Het nieuwe onderkomen van de Historische Kring Ommen geopend

www.hko-ommen.nl
Secretariaat
Joke van Elburg
De Schammelte 27,
7731 BL Ommen
Tel. 0529-463288
w.feddema@home.nl
Ledenadministratie
Diny Martens
Hamsgoren 6, 7731 EL Ommen
Banknr. 37.89.03.977
Redactieadres
Patrijsstraat 39, 7731 ZL Ommen
hko-ommezien@hccnet.nl
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

Ongeveer 80 belangstellenden zagen hoe wethouder Ko Scheele samen met
Frits Gerrits Jans van de bibliotheek een nieuw kunstwerk onthulden. Ter
gelegenheid van de officiële opening was door de HKO aan de Ommer
beeldend kunstenaar Eric Schutte gevraagd een bij de historie van Ommen
passend kunstwerk te maken. Het werd een plattegrond van Ommen anno
1832, waarin niet alleen de bebouwing zichtbaar gemaakt is maar ook de
gronden en waterlopen. Het kunstwerk krijgt een vaste bestemming in de
Carrousel waar de HKO een nieuwe verenigingsruimte heeft. Ook werd de
naam van dit historisch centrum onthuld: “Omme(n)zien”.
Namens de bibliotheek werd een boek aangeboden met krantenknipsels. De
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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.

Darde Klokke, het Ommer historisch tijdschrift, heeft een passend naambord aangeboden en Oma Willems, een
bekende verschijning in Ommen, had de eer om namens alle leden van de HKO een vlag met logo aan te bieden. De
vlag werd nog dezelfde middag gehesen en wapperde ook vrijdag 10 januari tijdens het open huis. Tijdens de opening
en open huis draaide doorlopend een fotoserie met beelden van de geschiedenis van de HKO, vernuftig achterelkaar
gezet door Harold Dokter van het Streekmuseum. Veel belangstelling was er ook voor de expositie “Groeten uit
Ommen”, de historische kleding met mutsen van naaldkunstenares Dina Poortier en de bloemarrangementen van Frits
Driesen en Henk van Dorsten. De open dag werd bezocht door honderden bezoekers. Alle werkgroepen lieten zien
waar ze mee bezig zijn.

Open dag Van de Carrousel op 11 april 2014
Het multifunctioneel centrum de Carroussel houdt op 11 april 2014 een open dag. De aanleiding is het feit dat de
Carrousel 80 jaar bestaat. U denkt nu: Dat klopt niet want 80 jaar geleden liepen er nog koeien op de weide van de
Blokken. Maar door een optelsom komen we wel bij 80!
De sporthal bestaat 40 jaar, het theater al 25 jaar en het zwembad ook alweer 15 jaar: samen dus 80 jaar.
April wordt een hele feestmaand, maar samen met de gebruikers willen we op de open dag nog beter te laten zien
wat hier allemaal gebeurt.
Op 11 april zullen (bijna) alle gebruikers van het gebouw zich presenteren op een fair in de hal van het gebouw en er
zijn allerlei activiteiten voor jong en oud tussen 16.00 en 20.00 uur. Ook de HKO zal zich deze dag uitbundig
presenteren, Daarnaast kunnen de eigen ruimtes van de
overige bewoners van de Carrousel bezocht worden. Het
definitieve programma zal naderhand bekend worden
gemaakt.

Wat heb ik aan het gemeentearchief??
Het woord “archief” roept bij veel mensen iets op van :
saai, stoffig en niets voor mij.
Maar: HKO streeft er naar om de historie van Ommen
vast te leggen en te bewaren. Dit kan alleen door het
(goed) bewaren van gegevens. Dit gebeurt in archieven.
Bijvoorbeeld de vele duizenden foto’s die HKO bewaart
vormen een fotoarchief en alle informatie die is
verzameld door de werkgroep Boerderij en Veldnamen
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vormt een belangrijk archief over alle buurtschappen.
En zo wordt er bij de gemeente ook heel veel bewaard
wat te maken heeft met Ommen.
Je kan niet zonder archief als je iets wil weten over
vroeger!
Na de samenvoeging van de ambtelijke organisaties van
de gemeenten Ommen en Hardenberg is het archief van
Ommen verhuisd naar het nieuwe gemeentehuis in
Hardenberg. De archivarissen Hans Niezink (Ommen )
en Erwin Wolbink (Hardenberg) zijn hier enthousiast
aan de slag gegaan met het archief van Ommen .
Deze beide heren zullen u op de ledenavond wat meer
vertellen over wat er allemaal te vinden is in dit archief,
maar zij willen ook vooral uw hulp inroepen. Want
onder onze leden is heel veel kennis aanwezig, waar de archivarissen graag gebruik van willen maken.
Op deze avond wordt er speciaal aandacht besteed aan bouwvergunningen, die voor 1950 zijn afgegeven. De
vergunningen die na 1950 zijn afgegeven zijn heel toegankelijk, maar in de periode van ca. 1900 tot 1950 is het
moeilijker om goed te zoeken.
Dat komt o.a. doordat vroeger niet alle straten en wegen een naam hadden. Er werd gewerkt met nummers, bijv. C23. Maar ook sommige straatnamen zijn in de loop der tijden veranderd.
We vragen nu de hulp van de inwoners van de gemeente Ommen bij het vinden van de adressen die tegenwoordig
gebruikt worden.
Alleen dan zijn alle vergunningen, inclusief tekeningen, eenvoudig te bekijken; zelfs vanuit uw “luie stoel”.
Op de ledenavond wordt de gang van zaken uitgelegd door een korte presentatie en kunnen ook vragen worden
beantwoord.
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U kunt er achter komen hoe oud het huis is, waar u woont of wanneer het huis van uw grootouders is gebouwd en
hoe het er destijds uitzag. Of: door wie werd het huis gebouwd of wie heeft eigenlijk een bouwvergunning
aangevraagd?
Maar vooral: welke panden herkent u, als Ommenaar” en weet u waar het staat!
Zo helpen wij elkaar over en weer aan belangrijke informatie.
Dus: komt allen!
De volgende Ledenvergadering op 20 maart 2014 in de Kern vanaf 20.00 uur.
Op 20 februari 2014 is er vanaf 20.00 uur een avond in de Carrousel over “immaterieel erfgoed” oftewel: de
Ommer tradities.
En op 11 april 2014 is er een open dag van de Carrousel, waarbij alle gebruikers van de Carrousel zich zullen
presenteren in een soort “fair” in de hal. Hieraan doet HKO ook mee met een foto expositie van bruidsfoto’s
uit vervlogen tijden en er zullen enkele bruidsjurken worden getoond. De werkgroepen presenteren zich op
onze eigen locatie. Open van 16.00 tot 20.00 uur met activiteiten voor jong en oud.
De extra openingstijden op donderdagmiddag kunnen nog een keer worden vermeld: iedere
donderdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur. Op de eerste donderdag van de maand blijft de gewone inloop
bestaan; dan zijn we dus ook in de avond open.
Tenslotte een oproep om poëziealbums in te leveren. Wij willen in mei een expositie met deze albums
inrichten. Inleveren mag in het gebouw tijdens de openingsuren, maar mag ook bij Aldien Pasma of bij Joke
van Elburg .

Open monumentendag 2013 stukken van Dick de Boer
Bij de Bruna liggen in een keurig ingerichte afdeling streekgeschiedenis, twee brochures.
Een is van de hand Dick de Boer en gaat over de geschiedenis van Junne en Stegeren. De andere is een coproductie
van Robert Blijleven en Dick de Boer en gaat over het recent heringerichte gebied, Het Laar.
Voor bijzonder weinig geld kunt u een leuk en informatief boekwerkje over deze gebieden verkrijgen.
De opbrengst komt ten goede aan de St. Open Monumenten Dag Ommen.
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