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Van de voorzitter
De eerste bestuursvergadering van het Cultuurhistorisch Centrum Ommen is
achter de rug. Veel agendapunten passeerden de revue en worden op dit mo
ment verder uitgewerkt. Speerpunten in de vergadering zijn de gezamenlijke
website van HKO en SMO, de uitbreidingsplannen bij het Streekmuseum, het
ineenschuiven van beide begrotingen, een gezamenlijk beleidsplan, een ANBIstatus voor het CCO, een huishoudelijk regelement enz. Een tweede bestuurs
vergadering staat voor begin augustus gepland. Wij houden u middels de
nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen.
Onlangs las ik nog een mooi stukje dat geschreven is door Evert Dijk in de
jaren tachtig.
Lang geleden, maar dat geldt ook nu nog, was een goede buur beter dan een
verre vriend. Want de buurman of buurvrouw was niet alleen iemand met wie
men dagelijks een praatje maakte, zij boden in veel gevallen ook hulp. De
mensen uit onze buurtschappen vormden een hechte gemeenschap: hielpen
elkaar en droegen gezamenlijk lief en leed in blijde en droeve dagen. De een
tot steun en troost, de ander tot dienst en wederdienst bereid. Het waren pijlers
die vast verankerd lagen, als een w aardevol goed in de afgelegen en beslo
ten oorden op het platteland. De “naoberschop” was zonder meer geen star
re gewoonte, maar veel meer een dynamisch geheel, een samenspel van men
sen die naar algemeen aanvaarde normen probeerden te leven. De geschetste
samenlevingsvorm is in de oude buurtschappen voor de bewoners van geslacht
op geslacht van grote betekenis geweest. Het heeft een volk voortgebracht
groot in saamhorigheid en zorgvol voor de medemens.
Zo ook het Streekmuseum en de Historische Kring Ommen, dat nu het Cul
tuurhistorisch Centrum Ommen is gaan heten. Historische Kring en Streekmu
seum gaan binnenkort samen verder als goede buur onder één dak. Ook dan zal
naar verwachting sprake zijn van een dynamisch geheel, saamhorigheid en
goed naoberschop.
Willem Bemboom, voorzitter CCO
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De CCO heeft de volgende werkgroe
pen, die u via de secretaris kunt berei
ken:
Boerderij- en veldnamen
Genealogie
Foto-film
Dialect
H istorisch rijwiel Ommen
Klederdrachten
W erkgroep 2e W ereldoorlog

Doelstelling
Cultuurhistorisch
Centrum
Ommen:
De vereniging heeft als doel:
de belangstelling voor—en de
beleving van de geschiedenis
en de tradities van Ommen en
omgeving te bevorderen en de
betrokkenheid daarbij te verg
roten, alles in de ruimste zin
van het woord.
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Them a-avonden Streekmuseum: 29 september, 20 oktober, 7 maart en 11 april
In navolging op het succes van het vorig seizoen organiseert het Streekmuseum ook dit seizoen weer een aantal lezin
gen/films in het museum.
Op donderdag 29 september 2016 is oud burgmeester Bernard Kobes te gast. Hij
komt ons op boeiende wijze vertellen over de periode dat hij burgemeester was in
Ommen en hoe voorkomen werd dat de gemeente Ommen zou worden ondergebracht
bij Hardenberg.
Op donderdag 20 oktober 2016 vertoont het Streekmuseum oude films over Ommen.
Op dinsdag 7 maart 2017 staat de geschiedenis van Landgoed Eerde
centraal en op dinsdag 11 april 2017 vertelt Gerko Warner namens de Stichting Herdenking Joods Om
men over onze Joodse medeburgers, die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Gezien de grote
belangstelling voor deze avonden is tijdige opgave gewenst. De aanvang is telkens 20.00 uur. De entree
is vier euro persoon, inclusief koffie in de pauze. Reserveringen via email: info@museum-ommen.nl of
telefonisch: 0529-453487. Hier geldt: vol is vol.

M useum zaken
Openingstijden
De openingstijden van het museum wijzigen met ingang van 1 oktober. Omdat er dan minder toeristen zijn vervalt de
ochtend openstelling. De openingstijden zijn vanaf 1 oktober 2016: dinsdag tot en met vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur
en zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur. Voor wie het nog niet weet: tijdens de openingsuren van het museum is ook de
molen te bezichtigen.
Sallandse Markten
Vanaf 2005 worden jaarlijks door het Streekmuseum in de zo
mermaanden Sallandse markten georganiseerd. Ongetwijfeld
heeft u ooit wel eens een van deze markten bezocht bij het mu
seum. In de beginjaren werd aan de bezoekers entreegeld ge
vraagd. Door teruglopend bezoek zijn we daarvan afgestapt. Dit
jaar is het aantal van Sallandse markten teruggebracht naar drie.
De organisatie van ook nog eens drie boekenmarkten in het cen
trum drukt zwaar op de inzet van onze vrijwilligers. Ook alleen
met de in zet van onze beheerder en vrijwilligers kunnen we
deze markten organiseren. Ze zijn destijds opgezet om inkom
sten voor het museum te genereren. Helaas zit dat er niet meer
in. We willen kritisch gaan kijken of het organiseren van de Sal
landse markten nog wel van deze tijd zijn.
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Vechtdal Cultuurparels
Donderdag 6 oktober 2016 is de CCO een van de deelnemers van de bijeenkomst voor his
torische verenigingen en musea in het Vechtdal. Tussen 16.30 en 20.00 uur wordt in Dedemsvaart een lezing gehouden over cultuureducatie historisch erfgoed voor het voortgezet
onderwijs. Hoe krijg je de leerlingen geïnteresseerd? Er zijn workshops digitalisering, social media en samenwerking. Vooraf is er een rondleiding over het terrein van de Gashouder
van de Historische vereniging Avereest.

M ailadres
Belangrijk bericht voor wie zijn of haar mailadres nog niet aan de CCO heeft doorgegeven. Voor een snelle bericht
geving over verenigingszaken de CCO aangaande, willen we graag ieders mailadres. Heeft u dit nog niet doorgege
ven, doe dit dan nu aan onze ledenadministratie, per adres: hermankortman@planet.nl
W erkgroep W O 2
Met in 2015 de realisering van een nieuw monument bij het gemeentehuis voor oorlogsslachtoffers en een tijdelijke
expositie over de 70-jarige bevrijding werd in 2016 door de werkgroep Tweede Wereldoorlog veel aandacht besteed
aan het bijeenbrengen van gegevens over kamp Erika onder andere in samenwerking met De Darde Klokke. Tevens
werd ook weer de herdenking op 4 mei op de Besthmenerberg georganiseerd. Verder wordt gewerkt aan een nieuwe
inrichting over de WO 2 in het Streekmuseum waar een deel van een oud barak van kamp Erika wordt betrokken.
Vanuit de werkgroep is verder het idee uitgewerkt voor een nieuw gedenkmonument voor kamp Erika. Tevens zet de
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werkgroep zich in voor het onderhoud van het graf van F.H. Iordens
op de Steile Oever, dit mede op verzoek van familie van Iordens en
Natuurmonumenten. Met de OBS Nieuwebrug is overleg om dit met
leerlingen van deze school te doen. Kees Wolfert heeft aan gegeven
met ingang van september 2016 te willen stoppen als werkgroep lid.
Jammer dat we dan niet meer van zijn kennis gebruik kunnen ma
ken. We zijn op zoek naar aanvulling van de werkgroep. Aanmel
dingen bij Teun Eilander, Sir Schokkenbroek of Harry Woertink.
M onum ent Erika
Er zijn plannen in de maak voor een nieuw oorlogsmonument op de
Besthmenerberg.
Ondanks alle goede bedoelingen heeft het huidig monument na 70
jaar niet meer de uitstraling en waarde die het werkelijk verdient.
De mensonterende omstandigheden waaronder de gevangen heb
ben geleden en een groot aantal zelf het leven hebben verloren,
wordt hierdoor onvoldoende recht gedaan. De Ornmer kunstenaars
Frank Meijerink en Eric Schutte zijn gevraagd om met een voorstel
te komen waarmee de slachtoffers van Kamp Erika meer recht
wordt gedaan. De geschiedenis van de Besthmenerberg is er een
van licht (Sterkampen) naar donker (Tweede Wereldoorlog). De
bedoeling is om als een soort van tijdspad dit in het gedenkmonument te werken. Om de kosten te kunnen dekken voor een nieuw
monument worden diverse subsidiebronnen aangeboord. De bedoe
ling is om binnenkort met een financiële actie te starten. Als hier
over meer bekend is wordt dit via de website en andere media be
kend gemaakt.
Vele handen maken licht werk
Vrijwilligerswerk dat is het allemaal wat we doen bij de CCO. Het Streekmuseum kan altijd vrijwilligers gebruiken.
Onze oproep om klusjes in de museumtuin te verrichten heeft succes gehad nu Teun Eilander, Henk Keizer en Wim
Feddema regelmatig de grasmachine, snoeischaar en hark hanteren. We zoeken ook vrijwilligers die zich bezig willen
houden met het enkele keren per jaar schoonmaken van het museum zowel binnen als buiten. Als we hiervoor ook
een klein team kunnen samenstellen, dan zou dat heel mooi zijn. Ook vrijwilligers die tijdens de openingsuren van
het museum toezicht willen houden zijn van harte welkom. In overleg wordt u dan ingedeeld op de uren en dagen dat
u het beste uitkomt.
Het museum is gesloten van november tot en met februari. In die (winter) maanden zijn er in het museum verschillen
de dingen te doen. Dat is onder andere het registreren van museumvoorwerpen. Voor alle werkzaamheden die er zijn
te doen geldt: vele handen maken licht werk. Dus meld je aan voor vrijwilligerswerk bij het museum bij beheerder
Harold Dokter of de museumwerkgroep bestaande uit Willem Bemboom, Herman Kortman en Harry Woertink.
Bustochten
Dit jaar stonden oorspronkelijk vier bustochten op het programma. De belangstelling was zo groot dat een extra
(vijfde) bustocht gehouden werd, terwijl de wachtlijst zo groot was dat nog wel een tocht georganiseerd kon worden.
De buscommissie kiest er echter voor om deze activiteit kleinschalig te houden. Het is Henk Soer, Aldien Pasman en
Harry Woertink voor het achtste jaar aaneen gelukt om een nieuwe route uit te zetten met onderweg een koffïestop.
Op 11 mei, 25 mei, 8 juni, 22 juni en 6 juli toerde (met telkens mooi weer) een luxe touringcar van de firma Schepers
en vaste chauffeur Bonne Nix door het mooie Salland. De koffïestop was in de Kruidentuin in Mariënheem. Onder
weg geven gidsen uitleg over de bezienswaardigheden. Gidsen waren Herman Lankhorst, Reinder Lanjouw en Harry
Woertink. Gezien de positieve reacties van de deelnemers is het de bedoeling om ook in 2017 de bustochten weer op
de agenda te zetten.
Zwerftochten door de V echtvallei
Er is een mooi boek verschenen met als titel “Zwerftochten door de Vechtvallei”, schrijver is
Gerrit Jan Eshuis.
Gerrit Jan Eshuis heeft in de periode 1972-1975 een aantal artikelen geschreven voor het Dag
blad van het Oosten die nu gebundeld zijn in een boek.
Het boek is een uitgave van de Historische Vereniging Hardenberg e.o. 2016 (Gerrit Hakkers
en Geert Hans).
Ook Henk Schuurman ( Cultuurhistorisch Centrum Ommen) heeft hier aan meegewerkt.
Het boek geeft een mooie beschrijving en is voorzien van vele foto’s van oude boerderijen in
de buurtschappen rondom Hardenberg, Beerze, Junne, Arriën, Stegeren, etc.
Voorintekening kan bij het Streekmuseum in Ommen waar op dit moment een proefexem
plaar ter inzage ligt evenals in Ommezien (in Ommezien na de vakantie).
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Voor de liefhebbers een uniek boek! Prijs bij voorintekening € 22,50.
Onderduiken doe je zo
Fred Stranders is van joodse komaf en moest daardoor in de oorlogsjaren onderduiken om aan
deportatie en daarmee de dood te ontkomen. Hij heeft op verschillende plaatsen in Nederland
ondergedoken gezeten.
In Ommen was dit bij mevrouw Wilmans aan de Steile Oever. Dit was tegenover het
“Weversnest” waar veel joodse kinderen een schuilplaats hebben gehad.
Na Ommen ging hij naar de familie Bloten aan het Zandeinde in Lemele.
Toen de heer Stranders gepensioneerd werd, heeft hij zijn oorlogsherinneringen opgeschreven
en als een fraai boekwerkje laten drukken.
Dit boekje is voor € 13,50 te koop bij de Read Shop in de Brugstraat in Ommen.
Openingstijden van “O m m ezien” in de Carrousel
Op donderdag 1 september starten we weer met de wekelijkse openstelling.
Tussen 14.00 uur en 17.30 uur bent u van harte welkom om foto’s te bekijken, vragen te stellen, gegevens op te zoe
ken voor uw zoektocht naar uw familiegeschiedenis of gewoon om gezellig andere leden te ontmoeten. En natuurlijk
staan de koffie en thee klaar!!
Door gebrek aan belangstelling hebben we besloten om de maandelijkse avond-openstelling te laten vervallen. Maar
mocht u toch liever op een avond op bezoek komen, kan dat altijd op afspraak.
Op maandagavond is de fotogroep altijd aanwezig. Ook dan kunt u rustig langskomen.
Afspraken kunnen gemaakt worden via joke@feddema.org of telefonisch op 463288.
Bestuur CCO
De samenstelling van dit bestuur is (voorlopig) als volgt:
Willem Bemboom
Joke Feddema
Herman Kortman
Harry Woertink
Gerry Westerhof
Vacant
Berend Jan Warmelink

voorzitter
secretaris
penningmeester
voorzitter van de commissie Museum: regelt de dagelijkse gang van zaken m.b.t. Museum
voorzitter van de commissie Intern: regelt de dagelijkse gang van zaken m.b.t. werkgroepen
voorzitter van de commissie extern : regelt de activiteiten die buitenshuis plaatsvinden
(voorlopige waarnemer Joke Feddema)
voorzitter van de Tijdelijke Commissie: regelt de zaken rond de gewenste nieuwbouw/
verbouw van het Museum: o.a. gesprekken met de gemeente, het vinden van fondsen etc.

Najaarsvergadering
Deze staat gepland op woensdag 2 november 2016 in het Hervormd Centrum. Start om 20.00 uur. De inhoud is
nog even een verrassing.

A G ENDA
29-9-2016:
20-10-2016:
2-11-2016:
7-3-2017:
11-4-2017:
4-5-2017:

thema-avond museum
thema-avond museum
naj aar svergadering
thema-avond museum
thema-avond museum
dodenherdenking Kamp Erika
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