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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.  

http://www.cco-ommen.nl/ 
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7731 BL Ommen 

Tel. 0529-463288 

w.feddema@home.nl 

Ledenadministratie 

Herman Kortman 

Herikstraat 39 

7731 VN Ommen 

hermankortman@planet.nl 
Tel. 06-23944250  
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NL97 RABO 0378 9039 77   
 

Redactieadres 
Patrijsstraat 39 

7731 ZL Ommen 

hko-ommezien@hccnet.nl  

Nieuwsbrief  3/2017 
Midwinterhoorn en dorp Vilsteren centraal op lezingen  
Het Streekmuseum in Ommen heeft het nieuwe seizoen weer lezingen op het 
programma staan. Op dinsdag 17 oktober staat de ‘Midwinterhoorn’ centraal 
en op dinsdag 21 november 
wordt het kerkdorp Vil-
steren belicht. Het blazen op 
midwinterhoorns is een tra-
ditie voor in de wintermaan-
den met een groeiend aantal 
aanhangers. Hoe maak je 
een hoorn, wanneer wordt er 
geblazen en waarom. Kort-
om, alles komt aan bod over 
dit houten blaasinstrument. 
Ook enkele midwinter-
hoornblazers zullen van de 
partij zijn. ‘Het volgend sta-
tion is Vilsteren’ is op 21 
november het thema van de 
lezing. Er wordt een film vertoond uit de zestiger jaren en aandacht besteed 
aan de ontstaansgeschiedenis van dit Ommer kerkdorp. De lezingen beginnen 
om 20.00 uur. Het Streekmuseum is gevestigd aan Den Oordt 7 in Ommen. De 
entree is vier euro per persoon inclusief koffie in de pauze. Om een thema-

avond te bezoeken is opgave vooraf nodig. Reserveringen via email: in-
fo@museum-ommen.nl of telefonisch: 0529-453487. 
 

Ritueel zwaard in de media 

Het 3500 jaar oude ‘zwaard van Ommerschans’, een van de meest zeldzame en 
bijzondere stukken uit de Nederlandse en Europese prehistorie, is aangekocht 
door het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Het zwaard is een icoon voor 
de Nederlandse bronstijd (2000-800 v.Chr.). Het rituele ‘zwaard van Ommer-
schans’, een van de meest zeldzame en bijzondere stukken uit de Nederlandse 
en Europese prehistorie. De media heeft hier volop aandacht aan besteed. Bij-
zonder is dat in het Streekmuseum Ommen een replica aanwezig is van dit 
zwaard. Om de herinnering van de bijzondere archeologische vondst te bewa-
ren zijn in 1990 op initiatief van het historische tijdschrift ‘De Darde Klokke’ 

een drietal replica’s gemaakt 
door Hendrik Schoemaker uit 
Nieuwleusen. De amateurhistori-
cus en verzamelaar van oude wa-
pens uit Nieuwleusen maakte de 
mal voor de replica’s. Behalve 
het Streekmuseum kreeg ook het 
Tinnenfigurenmuseum uit Om-
men een exemplaar en belandde 
een exemplaar in museum Pal-
thehof in Nieuwleusen. Het 
zwaard werd ooit bewaard door 
A. Seemann, houtvester op Land-
goed Junne. Hij had het aan de 
muur hangen in zijn woonkamer 
vastgespijkerd op een plank. 
Landgoed Junne behoorde ooit 
toe aan de familie Lüps evenals 
het moeras in de Ommerschans 

De CCO heeft de volgende werkgroe-
pen, die u via de secretaris kunt berei-
ken: 

• Boerderij- en veldnamen 

• Genealogie 

• Foto-film 

• Dialect 

• Historisch rijwiel Ommen 

• Klederdrachten 

• Werkgroep 2e Wereldoorlog 



2 

 

waar het zwaard werd gevonden. Bij toeval werd het zwaard in 1927 ontdekt door vooraanstaand prehistoricus dr. 
J.H. Holwerda. Met de aankoop komt het na bijna negentig jaar weer terug naar Nederland. Het museum kocht het 
stuk bij veilinghuis Christies in Londen voor € 550.000 – ruim drie keer de richtprijs.  
 

Nieuw kruis oorlogsmonument 
Het kruis bij het herinneringsmonument op de Besthmenerberg is onlangs vervangen door een nieuw kruis. De toe-
stand van het huidige houten kruis was zodanig dat vervanging dringend noodzakelijk bleek. De maker van het nieu-

we kruis, Marinus van der Vegt, kon het noodzakelijk eiken-
hout krijgen van de organisatie van het Scoutingterrein Ada’s 
Hoeve aan de Zwolseweg. De vervanging van het kruis was 
dan ook snel geregeld. Overigens is de CCO nog steeds be-
zig om op de huidige plek het gehele oorlogsmonument te 
vernieuwen. Daarvoor lopen nog verschillende aanvragen 
voor subsidie. Met een nieuw monument wil de CCO berei-
ken dat aan de slachtoffers van Kamp Erika tijdens de Twee-
de Wereldoorlog 1940-1945 meer recht wordt gedaan. Het 
nieuw beoogde herdenkingsmonument zal de totale geschie-
denis van de Besthmenerberg ook beter zichtbaar maken. 
Niet alleen wat betreft kamp Erika tijdens de Tweede We-
reldoorlog, maar ook die van de Sterkampen van de theosofi-
sche beweging “De Orde van de Ster in het Oosten” van 
Krishnamurti. In de plannen voor een nieuw monument is 
ook begrepen een betere bereikbaarheid vanaf de grote par-

keerplaats, die gelegen is op korte afstand van het monument aan de Hammerweg (Steile Oever). 
 

Eigen museum voor werkgroep historische rijwielen 

Ommen is een fietsmuseum rijker. Fietshobbyisten vullen als pop-up museum een leegstaand winkelpand met histori-
sche rijwielen in de Brugstraat. Er is een grote collectie 
fietsen tentoongesteld, van historisch tot bak-, werk- en 
toerfietsen. Ook zijn fietsverzamelobjecten te zien evenals 
een collectie historische kleding. Het historische rijwielen-
museum is een onderdeel van de CCO met mogelijk later 
een plekje in het uit te breiden Streekmuseum in Ommen. 
Het initiatief van het fietsmuseum is afkomstig van Anton 
Wolters, in dagelijks leven molenaar op korenmolen De 
Lelie, met interesse voor alles wat historisch is. De mole-
naar had al een verzameling fietsen in zijn schuur en vond 
in de fietstechneuten Jan Koggel en Arie Broekmaat als 
fietshobbyisten goede bondgenoten. Toen de familie Hu-
rink textielgigant Zeeman zag vertrekken uit hun winkel-
pand was een deal snel gemaakt. Om het museum te kun-
nen runnen is de werkgroep op zoek naar vrijwilligers. 
 

Open Monumentendag met landgoed Eerde 

Op zaterdag 9 september vindt voor de 31e keer de Open Monumentendag plaats. “Boeren, burgers en buitenlui” is 
het thema van de Open Monumentendag 2017. De Stichting Open Monumentendag Ommen heeft in nauwe samen-
werking met Natuurmonumenten en de Internationale school Eerde invulling gegeven aan het thema stadbewoners, 
plattelandsbewoners en mensen met een rondtrekkend bestaan. Het centrale punt hierbij is kasteel Eerde. In de uitge-
zette fietsroute die langs diverse monumenten voert wordt de verbinding gelegd tussen de verschillende groepen 
mensen. Tevens wordt er door Natuurmonumenten rondom het kasteel een zeer interessante wandeling verzorgd. Op 
de Open Monumentendag kan er, zoals altijd gratis, de fietsroute gereden worden als mede deelgenomen worden aan 
de groepsgewijze wandelingen. Vanaf 10.00 uur is het startpunt van de fiets- en wandelroute bij kasteel Eerde.  
 

Busje komt zo 

De jaarlijkse bustochten CCO en Oll Ommer waren ook dit keer weer succesvol. Totaal 4 tochten, verdeeld over vier 
woensdagavonden. Het animo om het aantal tochten op te schroeven is er wel, maar hier geldt wie het eerst komt wie 
het eerst…. De tocht ging door de naaste omgeving met een koffiestop bij De Bootsman in Stegeren. De reacties van 
de deelnemers is altijd lovend over wat onderweg te zien is. Eind dit jaar evalueert de buscommissie de bustochten en 
bepaalt dan ook de data voor de bustochten in 2018. 
 

Website 

Sinds enige tijd beschikt het CCO over een vernieuwde website. Hiermee kunt u nog eenvoudiger “doorklikken” naar 
zowel het verenigingsnieuws, het Streekmuseum en de fotocollectie. Ook kunt u doorklikken naar de site van Oud 
Ommen. Het voornemen is om op korte termijn de samenwerking met Oud Ommen nog meer te intensiveren.  
 



3 

 

Scholieren te gast in Streekmuseum 

Scholieren van de Sint Bernardusschool in Ommen kregen onlangs ge-
schiedenisles in het Streekmuseum. Niet van meester Frank, maar van 
medescholier Tygo Habers. De leerling uit groep 8 had zich goed ver-
diept in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en met name de 
vliegtuigen van de geallieerden die tijdens 1940-1945 ook boven Ommen 

vlogen en 
waarvan er ook 
enkele crash-
ten. Tygo wist 
aan de hand 
van foto’s en 
materiaal van 
neergekomen 
vliegtuigen 
veel te vertel-
len aan zijn klasgenoten. Niet alleen om welke type vlieg-
tuigen het ging maar ook over de afloop voor de beman-
ning.  
De geschiedenisles over de oorlog kreeg een extra dimen-
sie door de aanwezigheid van sergeant van de mariniers 
Patrick Makaske die in Ommen woont. Makaske vertelde 

zijn drijfveren om bij het leger te gaan: in een vrij Nederland te kunnen wonen.  
 

Fietsavond met BBQ geslaagd 

De jaarlijkse fietsavond  op vrijdagavond 7 juli met aansluitend 
een barbecue kende dit keer zo’n 90 deelnemers. Een groot gezel-
schap dus aan dit evenement voor CCO-leden, die telkens georga-
niseerd wordt in samenwerking met de Gemienschop van Oll Om-
mer. Onder mooie weersomstandigheden, ondanks een beetje te-
genwind, werd gestart vanaf het Streekmuseum, waar de fietsroute 
richting Beerze ging met een koffiestop bij melkveehouderij van de 
familie Zandman. Via de Beerzerpoort, de Beerzerhaar en Junne 
eindigde de 25 kilometer lange fietstocht weer bij het museum. 
Daar stegen inmiddels de rookpluimen van de bbq naar de hemel-
toppen en genoten de deelnemers buiten van een goed gevulde bar-
becue aangevuld met salades en drankjes. 
 

Uitgaansmarkt 
Op 15 september wordt de jaarlijkse Uitgaansmarkt weer gehouden. Deze markt met informatiekraampjes over wat 
er in de gemeente Ommen allemaal te doen is op cultureel gebied wordt dit jaar opgesteld rondom de Hervormde 
kerk, dus op het Kerkplein en de Brugstraat. Het is dus een rondje om de kerk. CCO zal ook weer met een informa-
tiestand aanwezig zijn. We hopen op veel publiek en misschien weer wat nieuwe leden. 
 

Viering 20 jaar bestaan  
Woensdag 15 november 2017 in De Kern met Thea Kroeze. 
 

De HKO (nu CCO) werd opgericht in 1997, dus zijn we dit jaar al 20 jaar bezig met de historie van Ommen en buurt-
schappen. Om dit te vieren houden we onze Najaar ledenvergadering op woensdag 15 november met een feestelijk 
tintje.  
We zullen deze ledenavond starten met koffie met gebak. Na afloop kan er nog iets “gevierd” worden met een hapje 
en een drankje. Deze gezellige avond voor de leden zal ingevuld worden door de bekende Thea Kroeze met verhalen 
over de verrassende zaken van de (streek)taal, cultuur en geschiedenis rondom ons. Deze verhalen worden verluch-
tigd aan de hand van sagen, legendes of mythes.  
We hopen u in grote getale te mogen verwelkomen op woensdag 15 november 2017. We zijn te gast in De Kern en 
beginnen al om 19.30 uur.  Zo houden we meer tijd over voor het hapje en een drankje! 
 

Historische dag “Wie-kent-Opoe” op zaterdag 19 augustus 2017 

Op zaterdag 19 augustus wordt er in en rondom het Streekmuseum een bijzondere dag gehouden onder het motto 
“Wie-kent-Opoe”. Om de “jeugd van tegenwoordig” (maar ook hun ouders) te laten zien hoe de oma’s, die toen 
meestal Opoe werden genoemd, vroeger speelden en werkten. Er is van alles te zien, maar de bezoekers kunnen ook 
zelf meedoen, bijvoorbeeld aan oude spelletjes. Er kan worden getold en gehoepeld, maar ook gehinkeld en mis-
schien kent u het oude spelletje “stokje wip” nog?  Ook zal er worden gewassen op ouderwetse wijze, ouderwets 
brood bakken, de koffiemolen is van zolder gehaald, die kan weer  tussen de knieën  worden geklemd om je eigen 
koffie te malen. In het museum kan geschreven worden met de aloude kroontjespen of met een griffel op een leitje. 
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AGENDA 

 

19 augustus ‘17  “Opoe dag” bij het Streekmuseum 

15 september ‘17  Uitgaansmarkt op het Kerkplein / Brugstraat 
17 oktober ‘17  Midwinterhoorn in het Streekmuseum 

15 november ‘17  Ledenavond met o.a. Thea Kroese in de Kern  
21 november ‘17  “De volgende halte is Vilsteren” in het Streekmuseum 

En in de oude schoolbank kan een ouderwetse “schoolfoto” worden gemaakt. Ook is het 
vast leuk om samen een speurtocht door het museum te maken, waarbij van alles  moet 
worden opgezocht. Verder is er een portrettekenaar aanwezig en worden er silhouetten ge-
knipt van je eigen schaduw. Om de dag vol te houden kan men genieten van Kruudmoes, 
pannenkoeken en knieperties. En natuurlijk is er koffie,  thee en ranja. In het Tolhuis zullen 
een vijftal dames allerlei handwerktechnieken demonstreren, zoals spinnen, breien, kant-
klossen en weven. Buiten zal de touwslager actief zijn en wordt het “haren “ van een zeis 
gedemonstreerd. En voor degene die even genoeg heeft gezien en gedaan staat buiten paard 
en wagen klaar voor een ritje door Ommen. En………. er wordt een wedstrijd georgani-
seerd wie met een mond vol pruimtabak het sap hiervan het verst kan spugen. Voor de ech-
te liefhebbers. De “Wie-Kent-Opoe”-dag begint om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur. 
We hopen natuurlijk op mooi weer, maar vooral op heel veel bezoekers op deze “Wie-kent
-Opoe”-dag. Welkom. U/jij komt toch ook? 
 

 

Indien u uw emailadres nog niet hebt doorgegeven, wilt u dit dan alsnog doen?  

U kunt het doorgeven aan: hermankortman@planet.nl 


