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De HKO staat - na de zomerstop - weer aan het begin van een nieuw seizoen.
Hoewel…… zomerstop is ook maar een relatief begrip.
In deze “stille” maanden werden er wel weer vier bustochten uitgevoerd. En door de
grote belangstelling (zoals ieder jaar) wordt er eind augustus nog een extra tocht uitgevoerd. De deelnemers waren (zoals vanouds) weer enthousiast, wat vooral te danken is
aan de enthousiaste en deskundige gidsen.
Helaas gaat Dieks Horsman stoppen met deze functie, maar gezien zijn leeftijd en staat
van dienst is dat te begrijpen. We zullen zijn grote kennis van de omgeving echt gaan
missen.
Gelukkig heeft zich een vervanger aangemeld, die deze zomer ook al heeft meegedraaid. We zijn heel blij met deze nieuwe gids. Zijn naam is Herman Lankhorst .
Deze tochten zijn georganiseerd in goede samenwerking met de Oll Ommer. Ook de
jaarlijkse fietstocht (uiteraard met barbecue) is een gezamenlijke activiteit van beide
verenigingen.
Ook de Sallandse markten hebben weer veel publiek getrokken. De toegang was dit
jaar gratis en dat trok duidelijk meer mensen aan. De werkzaamheden van de touwslager werden weer vol belangstelling gevolgd, terwijl ook de “knieperties” weer als de
bekende broodjes over de toonbank gingen.
Het was een druk jaar voor de HKO, vooral de open dag ter gelegenheid van ons nieuwe onderkomen in de Carrousel heeft veel gevraagd van
onze vrijwilligers. Daar kwam
nog weer de open dag van de
Carrousel overheen. Ook dat
kostte veel energie (en veel
vrijwilligers)
Het bestuur heeft besloten dat
het daarom beter was om eens
een jaartje over te slaan bij de
optocht op de Koningsdag.
Ook heeft de groep vrijwilligers, die nu al enkele jaren
een hele Bissingh-dag heeft
ingevuld, besloten om deze
activiteit op een wat lager
pitje te zetten. Het was misschien nog mogelijk geweest om een deel van een te vullen,
maar dat bleek niet in te passen in het programma. En voor het invullen van een hele
dag moest er b.v. weer heel veel energie gestoken worden in het zoeken van voldoende
mensen om mee te doen. Dat was de reden om dit jaar helemaal af te zien van deelname aan de Bissingh.
Volgend jaar wordt de situatie opnieuw bekeken.
Op de Welzijnsmarkt (5 september) zal de HKO een stand vullen, samen met het
Streekmuseum .
Dus…….het was niet echt een zomerstop!
Dat was wel van toepassing op de openingstijden van Ommezien. We starten weer met
de donderdagmiddagen op 4 september a.s.. Vanaf deze datum zijn we iedere donderdagmiddag open van 14.00 uur tot 17.00 uur.
En op iedere eerste donderdag van de maand komt daar (als vanouds) de avond nog
bij: dan bent u welkom van 20.00 uur tot 22.00 uur.
4 september is dus meteen weer een “oude” inloopdag.
We hopen u op deze donderdagmiddagen in grote getale te mogen begroeten.
Er is koffie en thee, veel foto’s om te bekijken, maar vooral is het gezellig bij HKO!!
En enthousiaste vrijwilligers kunnen we nog altijd goed gebruiken, dus als u het leuk
vindt om HKO wat actiever te steunen, bent u van harte welkom.
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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.

HKO – Werkgroep Genealogie.
Zou je ook wel eens willen weten … wie je voorouders zijn, waar ze werden geboren en woonden, op welke wijze ze in het levensonderhoud konden voorzien, hoe oud ze werden en of ze kinderen hadden ………
(geen slimme vraag)
Door te zoeken naar antwoorden is het goed mogelijk om een indruk te krijgen van het leven, dat zij leidden.
Voor het vinden van antwoorden zijn er verschillende mogelijkheden. Op de landelijke site www.wiewaswie.nl kan
uitgebreid worden gezocht.
Een andere mogelijkheid wordt geboden door de HKO. De Werkgroep Genealogie zet zich vanaf de oprichting van
de HKO in
om gegevens te verzamelen. Er is veel tijd besteed aan het registreren van allerhande persoonlijke gegevens.
In het genealogisch bestand staan mensen uit Stad en Ambt Ommen, deze zijn aan elkaar gekoppeld met huwelijken,
kinderen enz. Dit bestrijkt de periode van ongeveer 1748 t.m. 1902 - binnenkort zal deze uitgebreid zijn tot 1912.
Voor hen, wiens ouders / voorouders uit Ommen afkomstig zijn bestaat de mogelijkheid terug te koppelen tot 1748
tijdens een bezoek aan ”Ommezien”.
De werkgroep zal graag meer informatie ontvangen over voorouders, zoals over beroepen of anekdotes, die b.v. niet
in archieven gevonden kan worden.
Diverse doop- trouw- en begraaf- en overlijdensboeken en volkstellingen zijn gedigitaliseerd en in te zien via de site
www.geneaknowhow.nl
Andere aanvullende en interessante informatie kan ook worden gevonden in de Rechterlijke Archieven van het
Schoutamt, waarvan een aanzienlijk deel (in kopie) in bezit is van de HKO.
Hierin werden b.v. bepaalde rechten en verplichtingen van burgers onderling geregeld. Deze hadden merendeels te
maken met voogdij, erfenissen en verkopen. Deze oude, geschreven teksten zijn met een beetje geduld goed te lezen,
dat na een poosje bovendien steeds gemakkelijker wordt.
Officiële bronnen mogen om privacy-redenen geen informatie geven over een groot aantal jaren uit de laatste periode. Daardoor kan het vinden van een link naar de juiste voorouder bemoeilijkt worden. Om zoveel mogelijk verbindingen te kunnen leggen verzamelt de Werkgroep advertenties van geboorten, huwelijken en overlijdens uit kranten
en b.v. uit een kerkbode en dergelijke.
Elke laatste dinsdagmiddag van de maand (niet in de zomervakantie) zijn de leden van de Werkgroep, Albert, Gerry,
Janny, Joke en Marietje, vanaf twee uur aanwezig in “Ommezien” en zullen graag vragen beantwoorden en geïnteresseerden op weg helpen bij een boeiende zoektocht in het familieverleden.
Marietje Rhee-Luttekes
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