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Agenda ledenvergadering CCO 11 april 2019

Bovenzaal in “De Kern” aan de Bouwstraat, Ommen
Aanvang: 20.00 uur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Opening en mededelingen van de voorzitter
Notulen van de Algemene ledenvergadering van 28 maart 2018.
Jaarverslag secretaris
Financieel jaarverslag/begroting
Verslag kascommissie/benoeming nieuwe kascommissie
Bestuursleden: er zijn geen bestuursleden die aftreden, maar er zijn
meerdere vacatures, waaronder die van secretaris
Bestuurlijke zaken:
Rondvraag
Pauze
Bevrijding Ommen: lezing Canadese slachtoffers*

Sluiting

* Canadese begraafplaats Holten
Mark Veldhuis, medewerker Informatiecentrum Canadese Begraafplaats
Holten, geeft een lezing over deze begraafplaats. Maar met name zal hij ons
meer informatie geven over de twee Canadese slachtoffers bij de bevrijding
van Ommen, George T. Wilson en Gerald W. Soanes. Deze soldaten zijn op
6 april 1945 op de Stationsweg t.h.v. Hotel Paping gesneuveld.

Notulen Algemene Ledenvergadering
Cultuurhistorisch Centrum Ommen
op 28 maart 2018
1.
Opening en mededelingen
De voorzitter a.i. Harry Woertink heet allen welkom en in het bijzonder
de mogelijk nieuwe voorzitter, de heer Jan Brinkman.
Mededelingen: Op 11 april 2018 staat een lezing gepland in de Carrousel i.v.m. de bevrijding van Ommen en CCO doet weer mee aan de
Rabo-Clubactie. Oproep om te stemmen. Op 4 mei vindt er weer een
herdenking plaats op de Besthmenerberg.
2.
Notulen van de A.L.V. van 22 maart 2017.
Deze worden vastgesteld zonder op- of aanmerkingen.
3.
Financieel jaarverslag
De penningmeester geeft een toelichting op de verstrekte cijfers. Vanuit
de leden wordt gevraagd hoe het bouwfonds tot stand is gekomen. Dit is
in de loop der jaren door HKO opgespaard . Het financieel jaarverslag
wordt door de aanwezigen goedgekeurd; de voorzitter stelt vast dat we
wel echt op de kleintjes moeten blijven letten, aangezien er steeds weer
een tekort ontstaat door het museum. Hierover komen geen vragen uit
de zaal, zodat ook dit verslag ongewijzigd wordt vastgesteld.
4.
Verslag van de kascommissie
Mevr. De Groot en de heer Steen hebben de kascontroles uitgevoerd. De
boekhouding ziet er piekfijn uit en er zijn dan ook geen problemen ge1
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De CCO heeft de volgende werkgroepen, die u via de secretaris kunt bereiken:
 Boerderij- en veldnamen

 Genealogie
 Foto-film
 Dialect
 Historisch rijwiel Ommen
 Klederdrachten
 Werkgroep 2e Wereldoorlog

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 vergroten, alles in de ruimste zin
van het woord.

vonden zodat er decharge kan worden verleend. De commissie complimenteert de penningmeester. De heer
Steen is aftredend commissie lid. Voor 2018 zal de kascommissie bestaan uit mevr. De Groot en de heer
Olthof.
5.
Jaarverslag van de secretaris
Dit wordt zonder commentaar goedgekeurd.
6.
Bestuursleden
Joke Feddema treedt af als secretaris en is niet herkiesbaar, maar blijft wel actief als vrijwilliger en zolang
er geen nieuwe secretaris is benoemd, blijft zij enkele secretariaatswerkzaamheden uitvoeren. De voorzitter
dankt haar voor het werk van de afgelopen jaren en overhandigt haar een boeket en een mandje met streekproducten.
De heer Jan Brinkman heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van voorzitter. Hij vertelt 73 jaar te
zijn. Hij is geboren in Almelo maar woont al sinds 1976 in Ommen, zodat hij zich toch wel een Ommenaar
mag noemen. Hij neemt zich voor om als voorzitter “het verleden levend te houden”, maar wil zich ook
graag wat meer op de jeugd richten. De aanwezige leden hebben geen bezwaar tegen zijn benoeming, waarmee we weer een vaste voorzitter hebben. De tijdelijke voorzitter vraagt hem om maar meteen in functie te
treden.
Er zal nog moeten worden gezocht naar een secretaris en een gewoon bestuurslid.
8.
Bestuurlijke zaken
Namens de Tijdelijke commissie vertelt Berend Jan Warmelink wat de huidige stand van zaken is m.b.t. de
nieuwbouw. Hij legt uit dat het een langdurig proces is, maar dat de gemeente een bedrag van € 150.000,-heeft opgenomen in de begroting voor 2018. Door deze toezegging wordt het ook gemakkelijker om andere subsidiegevers over de streep te trekken. Er is een bijdrage van de provincie aangevraagd en er wordt
iemand ingeschakeld die helpt met het aanvragen van subsidies en fondsen. Omdat het te veel tijd zou nemen om alles haarfijn uit te leggen, stelt de voorzitter voor om voor geïnteresseerden een extra avond te
organiseren, zodra er meer te vertellen valt over de bouwplannen.
De heer Steen vraagt of er wel gedacht is aan de kosten van exploitatie van het museum. De voorzitter verzekert dat er geen ondoordachte beslissingen zullen worden genomen. Het bestuur voelt zich zeer verantwoordelijk voor het voortbestaan van de vereniging en zal dus heel realistisch blijven kijken naar de mogelijkheden en eventuele financiële problemen.
9.
Rondvraag
Mevrouw Rhee vraagt of CCO haar invloed kan aanwenden bij de gemeente om aandacht te vragen voor
het veranderen van straatnamen. De voorzitter zal dit bij een gesprek met de wethouder onder de aandacht
brengen.
Pauze
10. Foto’s van Ommen
Harry Woertink heeft een mooi overzicht opgesteld aan de hand van foto’s uit ons archief. Hij vertelt hierbij veel over de achtergrond van de foto’s of over de veranderingen die sinds de opname zijn uitgevoerd.
Hij legt vooral de nadruk op het belang wat Baron van Palland voor Ommen heeft gehad en welke stille getuigen daar nog steeds van te vinden zijn.
Rond 22.00 uur wordt de Algemene Ledenvergadering van 2018 afgesloten.
Jaarverslag Cultuurhistorisch Centrum Ommen over 2018
Het jaar 2018 begon goed: bij de Algemene Ledenvergadering in maart werd Jan Brinkman benoemd als nieuwe
voorzitter. En in april kregen 3 trouwe leden van onze vereniging een lintje! Frouwke Doezeman, Albert van der Vegt
en Harry Woertink werden “geridderd” wegens hun grote verdiensten als vrijwilligers.
Maar bij het eind van het jaar was er een tegenvaller: Vanuit de bouwcommissie kon gemeld worden dat zowel de
gemeente als de provincie subsidies hebben toegezegd, maar helaas werd eind december duidelijk dat een derde
fonds wat om een bijdrage was gevraagd, negatief heeft beslist. De financiering van de nieuwbouw van het museum
blijft zo een uitdaging.
De realisatie van het nieuwe monument voor ‘kamp Erika” heeft helaas wat vertraging opgelopen. Uit onderzoek is
gebleken dat het ontwerp zal moeten worden aangepast i.v.m. de ondergrond. Mogelijk wordt het geheel daardoor
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duurder. De gemeente heeft al subsidie toegezegd. Als duidelijk is wat er aan extra werk nodig is en er een nieuwe
begroting kan worden gemaakt, zal ook subsidie worden aangevraagd bij de provincie. Wordt vervolgd.
In ieder jaarverslag zijn een aantal vaste onderwerpen:
- De vrijwilligersmiddag in het museum werd goed bezocht.
- Ook de belangstelling voor de Algemene ledenvergadering was goed te noemen.
- Eindelijk deed CCO weer mee aan de optocht op Koningsdag. Hopelijk is hiermee een oude traditie weer in ere
hersteld.
- De herdenking van 4 mei op de Besthmenerberg trok ook in 2018 weer veel belangstellenden, waaronder nog
steeds een paar voormalige gevangenen met hun familie.
- Op 5 mei werd er weer gefietst langs de oorlogsmonumenten in de gemeente Ommen.
- De werkgroep Boerderij- en veldnamen heeft, opnieuw in samenwerking met de Fotowerkgroep en de mensen van
de Genealogie, weer 3 “buurtvisites” georganiseerd. Deze keer waren Witharen en de Vinkenbuurt aan de beurt. De
avonden werden weer goed bezocht en gelukkig waren ook dit jaar de bezoekers enthousiast over de invulling van
de avond. Het uitprinten van een stamboom is altijd weer populair, maar het ontmoeten van (oude) buren is ook gezellig.
- In mei en juni werden er weer 4 bustochten georganiseerd en zoals ieder jaar waren ze weer snel volgeboekt.
- De fietstocht in juli trok ook weer voldoende deelnemers, waarbij het opviel dat het aantal mensen wat deelnam
aan de BBQ groter was dan het aantal fietsers… Het is wel bedoeld als fietstocht!
- In het kader van de Molendag werden dit jaar ook rondom het Streekmuseum allerlei activiteiten georganiseerd.
Door de Molenstichting was weer een fietstocht uitgezet langs de verschillende Ommer molens, waardoor het aantal
bezoekers ook bij het Streekmuseum heel goed was.
- De belangstelling voor de museum-doe-dag viel nog al tegen; waarschijnlijk was er onvoldoende over naar buiten
gebracht, maar ook het weer werkte niet erg mee. Toch was de kruudmoes weer snel uitverkocht en werd de trouwerij in historische kleding erg gewaardeerd.
- Op de goed bezochte ledenavond in het najaar werd een prachtige film vertoond. We hadden al eerder een film
over de Vecht, maar deze nieuwe film over het stroomgebied van de Vecht en de plaatsen die aan de Vecht liggen,
was echt bijzonder.
- Samen met de bibliotheek en WijZ werd het dialectdictee georganiseerd. Dit jaar vond het dictee plaats in het
Vlierhuis en de animo was groot. Mevr. Tiny Jansen had maar 1 fout en werd hierdoor de trotse winnaar.
Door de fotogroep is heel hard gewerkt aan het fotoboek wat door de plaatselijke Jumbo werd uitgegeven. De klanten konden foto’s sparen voor dit boek. Maar deze ruim 200 foto’s moesten wel eerst worden geselecteerd uit onze
albums! Het ruilen van de dubbele foto’s bracht veel nieuwe mensen naar onze donderdagmiddagen. Helaas heeft al
dat bezoek geen nieuwe leden opgeleverd.
Op 11 april werd in de zaal boven de bibliotheek een lezing gegeven met de titel “de kracht van OverLeven”. Deze
lezing vertelde verhalen over Joodse overlevenden aan de hand van foto’s van deze mensen. De belangstelling was
groot.
In het Streek museum hadden ook allerlei activiteiten plaats. Naast de reeds genoemde buurtvisites werd er een
mooie expositie ingericht met als thema: de Ommer molens. Vanuit de bevolking werden vele schilderijen en foto’s aangeleverd.
Het Fietsmuseum, de jongste tak aan onze vereniging, heeft een heel goed seizoen achter de rug. Een museum in
een winkelstraat trekt veel belangstelling.
Het bestuur hoopt dat u op 11 april 2019 een goede ledenvergadering en een plezierige avond zult hebben.
En dat zich nieuwe bestuursleden zullen melden.

Joke Feddema-van Elburg,
Wnd. secr. CCO
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Voormalig Nederlands-Indië

Op dit moment hebben we al een behoorlijk aantal Ommenaren, die de Tweede Wereldoorlog bewust hebben meegemaakt en daarover een verhaal willen vertellen.
Daarnaast willen we echter ook graag in contact komen met de Ommenaren die na de Tweede Wereldoorlog in het
voormalige Nederlands-Indië als (dienstplichtig) militair hebben gediend.
Het HCO (Historisch Centrum Overijssel) wil graag ook deze verhalen op de site mijnstadmijndorp.nl voor het nageslacht bewaren.
U wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de redactie van deze Nieuwsbrief als u hieraan mee wilt werken.

Inzameltournee Tweede Wereldoorlog

In het kader van “75 Jaar Vrijheid in Overijssel” organiseren het Historisch Centrum Overijssel, RTV Oost, de Bibliotheek Ommen en het Cultuurhistorisch Centrum Ommen op donderdag 11 april a.s. , van 12.00
tot 14.00 uur, een inzameltournee van spullen en verhalen over de Tweede
Wereldoorlog.
Van 13.00 tot 14.00 uur is er een presentator van RTV Oost aan een tafel
die gesprekken voert met de mensen en de historici over de vondsten en
de Tweede Wereldoorlog.
Dit vindt plaats op de bovenverdieping van de bibliotheek. Deze tijd is
“Ommezien” ook extra geopend. Vanaf 14.00 uur is de normale inloopmiddag.

Stadswandeling

In de maanden juni tot en met augustus is het mogelijk om op donderdagmorgen 11.00 uur met een gids van het
Streekmuseum Ommen een stadswandeling te maken door de historische binnenstad van Ommen. Ontdek de rijke
geschiedenis van Ommen aan de hand van een circa 1,5 uur durende stadswandeling. Minimale deelname: 6 personen. Kosten hiervoor zijn €2,50 per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar gratis. In overleg is het ook mogelijk om op
andere tijden of dagen een stadswandeling met gids te maken. Deelname uitsluitend na aanmelding via het Streekmuseum, telefoon 0529-453487 of info@museum-ommen.nl. Ook bestaat de mogelijkheid om tijdens de openingsuren
van het Streekmuseum eerst met gids een wandeling te maken door de historische binnenstad van Ommen met aansluitend daarop in de geschiedenis van Ommen te duiken aan de hand van een fotopresentatie geprojecteerd in het
museum. Totale tijdsduur van deze wandeling en fotopresentatie circa 1,5 uur. Minimale deelname: 6 personen. Kosten hiervoor zijn €4,50 per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar gratis. Deelname uitsluitend na aanmelding via het
Streekmuseum, telefoon 0529-453487 of info@museum-ommen.nl

Nieuw seizoen Streekmuseum Ommen

Het Streekmuseum is vanaf 1 maart 2019 weer geopend. Dan begint een nieuw seizoen. Tal van voorwerpen uit de
streek zijn hier bijeen verzameld. Het museum heeft een unieke expositie voor elk wat wils, voor jong tot oud. Er is
een grote verzameling aan streekklederdrachten te zien, verder huistafereeltjes uit vervlogen tijden en een oud
schoolklasje. Ook wordt verteld over de geschiedenis van de bedelaarskolonie De Ommerschans. Een brandspuit uit
eind 1800 of het oude uurwerk uit de oudste kerk van Ommen, zijn zo maar enkele voorwerpen die er te zien zijn. De
nog werkende korenmolen is van binnen te bezichtigen en draait bij aanwezigheid van de molenaar. In het oude Tolhuis zijn enkele werkplaatsen ingericht over historische ambachten.
Zoals bekend hebben CCO-leden gratis toegang tot het museum. Hiervoor is het wel nodig dat de ledenkaart 2019
wordt getoond bij de kassa. De nieuwe ledenkaart van het CCO vindt u afgedrukt op de laatste pagina in de rechter
benedenhoek van deze Nieuwsbrief. Knip deze kaart uit om zo verzekerd zijn van gratis toegang tot het museum. Het
museum is te vinden aan Den Oordt 7, 7731 CM Ommen, telefoon 0529-453487.
De openingstijden van het Streekmuseum zijn:

Maart en april: dinsdag t/m zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Mei t/m augustus: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur Zaterdag 13.00 uur tot 17.00 uur.

September en oktober: Dinsdag t/m zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Lidmaatschapskaart Cultuurhistorisch Centrum Ommen

>2019<
Op vertoon van deze kaart
hebt u met uw gezinsleden
gratis toegang tot het
Streekmuseum in Ommen.

Bustochten

Na tien jaar coördinator te zijn geweest van de bustochten,
heeft Henk Soer afscheid genomen van de bustochtencommissie. Aangezien er, ondanks een zoektocht, zich geen
opvolger heeft gemeld, zijn voor dit jaar de bustochten
geannuleerd. Jammer, maar zonder een coördinator geen
bustochten. Mocht zich voor het volgend jaar iemand zich
melden, dan komen de bustochten weer op het programma.

<< Ledenkaart 2019 (s.v.p. uitknippen)
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