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Algemene ledenvergadering op 20 maart 2014
Deze avond heeft een redelijk aantal belangstellenden getrokken. Zoals gebruikelijk werd voor de pauze het huishoudelijke deel afgehandeld.
De jaarverslagen van de penningmeester en de secretaris werden zonder problemen goedgekeurd, evenals de notulen van de ledenvergadering van 2013.
Aldien Pasman, bestuurslid van het eerste uur, werd herkozen als activiteiten
coördinator.
De kascommissie was (opnieuw) zeer tevreden over het werk van de penningmeester; dus ook hier geen problemen.
Na de pauze gaven de heren Niezink en Wolbink een inkijkje in de mogelijkheden die het digitale archief van de gemeente Ommen ons kunnen bieden. De
aandacht werd toegespitst op de mogelijkheid om aanvragen voor bouwvergunningen in te zien over de periode van 1906 tot 1950.
Via onze site kan men zoeken door op het kopje “links” te klikken en dan door
naar “oud archief gemeente Ommen”. Vervolgens klikt u in de linker kolom
op “bouwvergunningen”. De opgeslagen vergunningen zijn uitgebreid te onderzoeken. De tekeningen, gebruikte bouwmaterialen etc. zijn allemaal te vinden.
In het digitale gemeentearchief van Ommen is nog veel meer te vinden, maar
als u de stukken letterlijk wilt inzien, kan het best een afspraak worden gemaakt voor een bezoek aan Hardenberg. In dat nieuwe gemeentehuis worden
de archieven van beide gemeenten onder optimale omstandigheden bewaard.
De HKO werd tevens bedankt voor een bijdrage in de kosten van het restaureren van de z.g. “charterstukken”. Dit zijn de hele oude stukken, vaak van perkament met lakzegels. Deze zijn schoongemaakt en behandeld, waardoor ze
nog weer “eeuwen” meekunnen.
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Tenslotte werd er een quizje gespeeld. De heer en mevrouw Pluim wonnen een
bezoek met rondleiding aan het archief in Hardenberg.

Klederdrachten
Werkgroep 2e Wereldoorlog

Bustochten
In samenwerking met de Gemienschop Oll Ommer zijn er ook voor 2014 weer
bustochten georganiseerd.
De tochten zijn op 21
mei, 4 juni, 18 juni
en 2 juli.
Er wordt gestart vanaf het Streekmuseum
(om 18.00 uur) en we
stoppen onderweg
voor een koffiepauze.
De bus wordt rond
21.30 uur terug verwacht.
Leden betalen € 12,-per persoon en nietleden mogen voor €
14,-- meerijden.
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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.

Opgeven bij:
Henk Soer, tel 455654 of soersa@12move.nl.

Fietstocht:
De traditionele fietstocht (ook in samenwerking met Oll
Ommer) staat op de kalender voor 11 juli.
De tocht wordt weer afgesloten met een barbecue.
De kosten hiervan zijn vastgesteld op € 10,- per persoon.
Opgeven kan bij:
Diny Dunnewind: 453198 of jw.dunnewind@outlook.com
en bij:
Ali Pot: 454806 of alihenkpot@hotmail.com.

Vrijwilligersdag
Op zaterdag 5 april 2014 had de Stichting De Darde Klokke de jaarlijkse uitgaansdag voor de vrijwilligers van de
HKO georganiseerd. Dit jaar voerde de reis via de Mastenbroekerpolder naar het historische centrum van Kampen.
We hebben ons verbaasd over het grote aantal historische bouwwerken dat de gemeente Kampen heeft. Het staat niet
altijd even recht of waterpas, maar toch ……
Op 6 september 2014 staat onder voorbehoud een excursie naar de oude binnenstad van Leeuwarden gepland. Daarvoor wordt wel een bijdrage verwacht. Nader bericht hierover volgt.
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Van de werkgroep WO II
Binnen de HKO is de werkgroep Tweede Wereldoorlog actief. De groep houdt zich bezig met de
plaatselijke oorlogsgebeurtenissen in de periode
1940-1945. Regelmatig worden vragen van derden
beantwoord die met de oorlog te maken. De werkgroep organiseert de dodenherdenking op de
Besthmenerberg, heeft een fietstocht langs oorlogsmonumenten uitgezet. Voor De Darde Klokke zijn
en worden bijdragen geleverd die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog.
Werkzaamheden van de werkgroep WO II zijn momenteel het inventariseren van boeken die zijn uitgekomen over de WO II waarbij Ommen betrokken
is. Verder wordt gewerkt aan het samenstellen van
een slachtofferlijst met alle omgekomen Ommenaren sinds de Tweede Wereldoorlog tot aan heden. De bedoeling is om binnen de gemeente Ommen een gedenkmonument op te richten waarop al deze personen worden vermeld. Er wordt een onderzoek gestart
naar het conserveren van een houten barak die mogelijk op Kamp Erika heeft gestaan. Nieuwe leden voor de werkgroep zijn altijd welkom. De volgende vergaderingen van de werkgroep zijn op 18 november en 17 december vanaf
19.30 uur in de Carrousel.
Voor meer informatie over de werkgroep WO II bij onze contactpersoon Jan Scholten, mailadres:
jan.scholten2@gmail.com

Oproep familie oorlogsslachtoffers voor vermelding
op nieuw gedenkmonument in de gemeente Ommen

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei worden allen – burgers en militairen – herdacht die, in het Koninkrijk der
Nederlanden, of waar ook ter wereld, zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. In Ommen worden de gevallenen jaarlijks herdacht bij het gebeeldhouwd herdenkingsmonument aan de muur van het gemeentehuis.
Vanuit de Ommer bevolking is het initiatief voortgekomen voor een blijvend gedenkpunt met daarop vermeld alle
namen van oorlogsslachtoffers die ten tijde van overlijden inwoner van de gemeente Ommen waren en ten dienste
van Nederland zich hebben ingezet voor vrede en veiligheid. Daarbij gaat het niet alleen om slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog maar ook om slachtoffers van oorlogsgeweld nadien. Dit om de geschiedenis compleet te maken en om tijdens de dodenherdenking ook met de naam stil te staan bij de slachtoffers. Een dergelijk monument
met namen van slachtoffers is er niet in de gemeente Ommen.
De Historische Kring Ommen (HKO) heeft dit initiatief opgepakt. Het zou mooi zijn als de realisatie van het gedenkpunt kan plaatsvinden in mei 2015 als herdacht en gevierd wordt dat Nederland 70 jaar geleden werd bevrijd. Als
locatie voor het nieuwe gedenkmonument wordt gedacht aan het gemeentehuis bij het bestaande oorlogsmonument
40-45.
Richtlijnen die gehanteerd worden bij het begrip slachtoffer zijn dat de persoon bij zijn of haar overlijden inwoner
was is in de gemeente Ommen en is omgekomen door oorlogsgeweld of oorlogsomstandigheden. Aan de hand van
deze criteria is onderstaande lijst opgesteld. De namen zijn gerangschikt op datum van overlijden. Deze publicatie
wordt gedaan omdat niet altijd familieleden van deze personen te traceren zijn en ook om familieleden te informeren
over dit initiatief.
Familieleden die bezwaar hebben tegen vermelding van de naam op het blijvend gedenkpunt en als er namen van
personen zijn vergeten of ten onrechte zijn vermeld, worden opgeroepen dit voor 1 juni 2014 schriftelijk kenbaar te
maken bij het secretariaat van de HKO: J. Feddema-van Elburg, De Schammelte 27, 7731 BL Ommen of per e-mail:
secretaris@hko-ommen.nl
Na 1 juni 2014 zal verder gewerkt worden aan de realisatie van het monument.
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Marten Kamphuis 22-10-1917 Den Haag 10-5-1940
Roelof Mulder 21-6-1915 Naaldwijk 11-5-1940
Arie van Staalduinen 29-1-1913 Delft 11-5-1940
Gerrit Bakker 8-2-1918 Rhenen 12-5-1940
Dirk van der Graaf 16-7-1917 Rhenen 13-5-1940
Hendrikus Frederiks 5-2-1919 Zaandam 27-6-1941
Gerrit Jacobus van der Flier 2-9-1896 Noordzee 15-11-1941 Hendrik H. van der Sluis 22-9-1915
Straat Madoera a/b Hr. Ms. Jan van Amstel 9-3-1942
Berend Weide 27-2-1923 Brebach, Stadtkreis Saarbrucken 3-2-1944
Lambertus Westerhuis 26-11-1896 Buchenwald 3-5-1944
Jan Ravenhorst 8-2-1889 Ind. Oceaan nabij Benkoelen a/b Junyo, Maru 18-9-1944
Jan Houtman 7-6-1917 Hoonhorst 17-11-1944
Jacob Koster 6-12-1895 Neuengamme 16-12-1944
Willem Eggengoor 12-7-1871 Ommen 14-1-1945
Hans de Boer 30-9-1889 Ommen 4-2-1945
Arend de Boer Ommen 4-2-1945
Grietje de Boer - Ruiter 15-7-1893 Ommen 4-2-1945
Evert Grootemarsink 15-7-1924 Espenhain, Landkreis Borna 13-2-1945
Johannes Roddenhof 5-7-1938 Ommen, 6 jaar oud 25-2-1945
Jan Roddenhof 24-2-1928 Zwolle (ziekenhuis) 28-2-1945
Cornelis Hendrikus Mensink 31-10-1889 Spich 1-3-1945
Hermannus Grendelman 16-6-1913 Varsseveld 2-3-1945
Wolter Oordt 27-8-1919 Varsseveld 2-3-1945
Gerrit Jan Luten 1-4-1912 Leusden 5-4-1945
Gerrit Willem Nijboer 30-11-1917 Den Ham 6-4-1945
Geert Oosterveen 19-3-1898 In de polder 6-4-1945
Gerrit Helmes Reinink 16-10-1920 Balkbrug 6-4-1945
Jan Sluijer 8-2-1909 Balkbrug 6-4-1945
Hendrik Jan van de Veen Beerzerveld 6-4-1945
Hendrikus Kleinlugtenbeld 6-2-1913 Dalmsholte 10-4-1945
Johannes Makkinga 25-3-1910 Ommen 10-4-1945
Herman van Aalderen 26-2-1910 Ommen 10-4-1945
Roelof van Strik 2-8-1900 Tjimahi, kamp 5 Baros 22-4-1945
Johannes Lubbers 27-10-1889 Lubeckerbocht bij kdo. Neustadt, Neuengamme 3-5-1945
Arend ten Kleij 23-1-1921 Champigneulles, Frankrijk 29-5-1945
Harm Knol 9-3-1888 Batavia 16-6-1945
Johannes Bekke 29-8-1913 Hainan 5-7-1945
Frederik Jan Elburg 3-2-1908 Enschede 19-12-1945
Wiebe Rijk van der Kuinder 31-3-1921 Selat, Bali 4-7-1946
Gerrit Jan Meijerink 9-5-1925 Kpg. Lengkongdjaja 30-10-1948
Lubbertus Stam 23-12-1925 Srojo 5-8-1949
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