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Ledenavond HKO in samenwerking met de IJsselacademie
Voor een “uitverkochte” zaal vond dinsdag 4 november de presentatie plaats
van het boek:
“Tradities in Ommen”,
uitgegeven door de IJsselacademie en verzameld
door historica Elleke
Steenbergen.
De fotowerkgroep van de
HKO heeft veel bijgedragen aan dit boek door de
foto’s aan te leveren en
Elleke te wijzen op mensen die haar verhalen over
tradities zouden kunnen
vertellen.
Het is een mooi, kleurrijk
boek geworden.
Na de officiële presentatie van het boek zorgde HKO voor het zichtbaar maken van enkele tradities.
Gelukkig is het niet waar
dat de plas van mevrouw
Z. Eikert een onderdeel is
van een züte plassie.
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De HKO heeft de volgende werkgroepen, die u via de secretaris kunt bereiken:
Boerderij- en veldnamen
Genealogie

Doordat de IJsselacademie
vooraf een vergadering
had in de grote zaal (en er
geen andere ruimte beschikbaar was in het Hervormd Centrum) moesten
we ons publiek tot aanvang laten wachten in de
koffieruimte. We willen benadrukken dat dit eenmalig was: in het vervolg kunt
u weer gewoon op tijd een mooi plaatsje zoeken in de zaal.
En die volgende avond kunt u alvast noteren: de jaarvergadering wordt op
25 maart 2015 gehouden in de Ker n. Na het huishoudelijke deel zal de
heet Terlouw een verhaal vertellen over het ontstaan (en het opheffen) van de
spoorlijn Ommen-Deventer, in het begin van de vorige eeuw.
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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.

ze contactpersoon Jan Scholten; mailadres:jan.scholten2@gmail.com.

Luchtfoto tentoonstelling
In de maand januari houden wij een oude luchtfoto tentoonstelling in ons Ommezien. Vanaf 8 januari is deze
te bezichtigen met als oudste een luchtfoto uit 1925
waar Ommen als kleine ronde stadscirkel nog goed te
zien is. In totaal zullen we ongeveer 20 foto's tentoonstellen. Voor verdere bezichtiging data's zie onze www.hko-ommen.nl website. De entree is gratis ook
voor niet leden.

Oproep
Het Cultuur platform heeft de medewerking gevraagd
van HKO bij het opstellen van een lijst van kunstwerken in de gemeente Ommen.
Vooral kunstwerken die bijvoorbeeld in een school of
bij een verenigingsgebouw zijn aangebracht, zijn niet
bij iedereen bekend.
U kunt helpen door aan ons secretariaat op te geven
welke kunstwerken u kent in onze gemeente. HKO
gaat die verzamelen, waarna er een officiële lijst van
kunstwerken kan worden opgesteld. Hiermee kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat er kunst verdwijnt
bij het afbreken of verbouwen van gebouwen.
Wij zijn benieuwd!!

Agenda
8 januari 2015: Nieuwjaarsreceptie tijdens de normale
inloopuren: van 14.00 tot 17.00 uur en van 20.00 tot
22.00 uur.
25 maart 2015: Jaarvergadering in de Kern, start 20.00
uur (maar zaal veel eerder open voor de koffie)
11 april 2015: herdenking van 70 jaar bevrijding: Hierover leest u in de volgende Darde Klokke meer en ook
in deze nieuwsbrief is hierover meer informatie gegeven.

Werkgroep WO 2
Binnen de Historische Kring Ommen (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 anderen beantwoord die
met de oorlog te maken. De werkgroep is bezig met het
opzetten van een tentoonstelling in het Streekmuseum
met als thema "Ommen 70 jaar bevrijd”. Verder organiseert de werkgroep de jaarlijkse dodenherdenking op de
Besthmenerberg. Voor De Darde Klokke worden bijdragen geleverd die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog.
Verder wordt gewerkt aan het samenstellen van een
slachtofferlijst met alle omgekomen Ommenaren sinds
de Tweede Wereldoorlog tot aan heden. Er loopt een
onderzoek gestart naar het conserveren van een houten
barak die mogelijk op Kamp Erika heeft gestaan. Ook is
de werkgroep bezig met de invulling van een programma op 11 april 2015, de Bevrijdingsdag van Ommen.
Nieuwe leden voor de werkgroep zijn altijd welkom.
Voor meer informatie over de werkgroep WO II bij on2

