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van het woord.  
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Nieuwsbrief  4/2017 

Bezoek onze ledenavond 15 november 2017 in de Kern 

 
Wij willen u nog even herinneren aan de ledenavond, welke wij houden op 15 
november a.s. 
Mevrouw Thea Kroeze, bekend van TV-Oost en allerlei lezingen, zal ons de-
ze avond meenemen in haar verhalen over de taal, cultuur en geschiedenis van 
onze eigen omgeving. Hierbij zullen vast ook wat sagen en legenden verteld 
worden. Thea kan deze verhalen zo mooi vertellen, dat het lijkt alsof je er zelf 
bij bent.  
 

Omdat het 20 jaar geleden is dat HKO werd 
opgericht, willen wij u deze avond bij de kof-
fie iets meer aanbieden dan het gebruikelijke 
koekje.  
Om daar voldoende tijd voor te hebben, gaan 
we een half uur eerder starten dan u gewend 
bent. Dat betekent dat we om half acht begin-
nen met de koffie. Thea Kroeze kan dan om 
acht uur beginnen met haar verhalen. 
Aan het eind van de avond bestaat de gele-
genheid om nog even na te praten bij een hap-
je en een drankje.  
We hopen dat we velen van u mogen begroe-
ten op woensdag 15 november om 19.30 uur 
in de Kern in de Bouwstraat.  

 

Van het bestuur: oproep bestuursleden 

De samensmelting HKO en Streekmuseum in CCO is nu meer dan een jaar een 

feit.  De tijd is echter nog te kort om te kijken of de fusie heeft gebracht was 

we destijds voor ogen hadden. Belangrijkste aspect van de fusie was om HKO 

en Streekmuseum onder één dak te brengen. Zover is het nog niet. Wel wordt 

achter de schermen hard gewerkt om deze doestelling gerealiseerd te krijgen. 

Van de kant van de gemeente is er volop medewerking dat onder andere heeft 

geresulteerd dat de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de begroting in 

2018 een bedrag van 150.000 euro vrij te maken voor de realisering van de 

beoogde nieuwbouw. Uiteraard is dat bij lange na niet voldoende. De komende 

tijd zullen meer subsidiebronnen aangeboord gaan worden. 

Wat betreft het bestuur. Momenteel bestaat het bestuur uit slechts 4 personen. 

Dat is te weinig om de vereniging goed te laten functioneren. Destijds konden 

HKO en Streekmuseum rekenen op samen zo’n 15 bestuursleden. Voor een 

vereniging met meer dan 700 leden zou het toch makkelijk moeten zijn om een 

compleet bestuur te formeren, zou je denken. Echter, nog steeds is de functie 

van voorzitter niet ingevuld terwijl de secretaris heeft aangegeven haar functie 

te willen blijven vervullen tot er een vervanger is gevonden. Het bestuur moet 

dan ook met minimaal drie personen worden aangevuld.  

Wie heeft interesse om deel uit te maken van het bestuur. Laat het ons weten. 

Met name doen we ook een beroep op de werkgroepen. Momenteel is enkel de 

werkgroep Tweede Wereldoorlog in het bestuur vertegenwoordigd. Ook wie 

niet in een werkgroep zitting heeft maar wel het bestuur wil komen versterken 

is van harte welkom. Vraag als je meer wilt weten of meld je nu aan. Mail 

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 
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hiervoor naar Harry Woertink (harrywoertink@gmail) of Joke Feddema 

(w.feddema@home). Het zou mooi zijn om 2018 in te gaan met een compleet 

CCO-bestuur! 

 

Lezing  in- en over Vilsteren op 21 november  

Het CCO zet de reeks lezingen voort op dinsdag 21 november. ‘Het volgende 

station is Vilsteren’ is het eerstvolgende thema. De lezing is dit keer niet in 

het Ommer museum maar op de plek waar het over gaat: in Vilsteren. Op het 

landgoedcentrum van Landgoed Vilsteren wordt een film vertoond uit het 

begin van de zeventiger jaren. Ook wordt aandacht besteed aan de ontstaans-

geschiedenis van Vilsteren. 

 

De lezing begint om 20.00 uur. De entree is vier euro per persoon inclusief 
koffie in de pauze. Om de thema-avond te bezoeken is opgave vooraf nodig. 
Reserveringen via het Streekmuseum in Ommen: email: info@museum-
ommen.nl of telefonisch: 0529-453487. Vervoer naar Vilsteren vanaf Ommen 
kan eventueel geregeld worden; geef dit dan wel even aan bij de aanmelding. 
 

Museumtuin 

Als we aan het Streekmuseum denken, dan gaat het meestal over binnen. Maar de tuin hoort er ook bij. Wij kunnen 

ons gelukkig prijzen dat de leden Teun Eilander, Wim Feddema en Henk Keizer elke donderdagmorgen vrijwillig in 

de tuin bezig zijn met het grasmaaien, kantjes steken en onkruid wieden. Daarom ook dat de tuin rondom het museum 

er zo mooi bij ligt en waar we al menigmaal complimenten voor kregen. Albert van der Vegt houdt zich bezig met 

kleine reparaties, zoals de bank en de put. Fijn dat we telkens op deze vrijwilligers een beroep kunnen doen. 

 

Museumwintersluiting 

Van 1 november tot en met februari 2018 is het museum gesloten. Wel zijn er klusjes te doen. Ook is een clubje 
bezig met het inventariseren. Hiervoor kan altijd een helpende hand gebruikt worden. Ook voor het nieuwe seizoen 
zijn nieuwe medewerkers voor in het museum van harte welkom. Voor informatie is het museum te bereiken via tele-
foonnummer: 0529 – 453487, of via mail: info@museum-ommen.nl. 
 

Binnenkort Ommer midwinterhoornblazers? 

‘Wat zou het mooi zijn als in Ommen ook een clubje van midwinterhoornblazers bestaat’. Tijdens de lezing over het 
midwinterhoornblazen onlangs in het Streekmuseum kwam deze gedachte bij verschillen toehoorders naar boven. De 
CCO ondersteund graag het initiatief om met een groepje  midwinterhoornblazers van start te gaan. Een traditie die in 
omliggende plaatsen wel beoefend wordt, maar in Ommen niet. Tijdens de lezing kwamen toezeggingen van perso-

nen die het midwinterhoornblazen onder de knie hebben om les te geven. Ook kunnen 
midwinterhoorns beschikbaar gesteld worden aan de nieuwe blazers. 
Het blazen op midwinterhoorns is een traditie voor in de wintermaanden. Hoe maak je 
een hoorn, wanneer wordt er geblazen en waarom. In de regel wordt geblazen als het 
schemert en op verschillende locaties vanaf de eerste zondag van Advent (“Anbloazen”) 
tot Driekoningen (“Afbloazen”). Al deze onderwerpen kwamen aan bod tijdens de lezing 
over het midwinterhoornblazen. 
Als het aan de initiatiefnemers ligt wordt binnenkort gestart met een groepje belangstel-
lenden. Op zaterdag 18 november 2017 van 10 tot 12 uur wordt een eerste bijeenkomst 
gehouden in het Streekmuseum. De bedoeling is om te kijken hoe de belangstelling ligt. 
Wie interesse heeft is dan van harte welkom. 

 

Eindejaar bijeenkomst voor CCO-leden 
Voor CCO-leden organiseren we vrijdag 29 december vanaf 10.00 uur een eindejaar bijeenkomst in het Streekmuse-
um. 
Iedereen is die dag van harte welkom, waarbij u ook gezinsleden of logerende kleinkinderen kunt meebrengen. Uiter-
aard is de toegang gratis.  
De inloop duurt tot ongeveer halverwege de middag.  
We kunnen met elkaar terugblikken op het afgelopen jaar, maar ook nog verder terug in de jaren gaan aan de hand 
van fotoboeken en oude films. Om te voorkomen dat iedereen maar een beetje in de fotoboeken zit te bladeren, willen 
we u vragen om ook zelf wat mee te brengen. We hebben gekozen voor het thema: “mijn geboortehuis”. Als u een 
foto meebrengt van het huis waar u bent geboren (of bent opgegroeid), kunnen we samen kijken of het daar is veran-
derd of misschien juist niet. Ook zouden we heel blij zijn als u namen kunt aanvullen van de foto’s die we al hebben. 
Bijvoorbeeld van klassenfoto’s weten we vaak niet wie er allemaal op staan. Dus: u kunt deze dag ook zelf actief zijn.  

mailto:info@museum-ommen.nl
mailto:info@museum-ommen.nl
mailto:info@museum-ommen.nl
https://www.oudommen.nl/gallery/var/albums/Dorpen-Buurtsch/Vilsteren/Station-Vilsteren/FB027-2bw--1b.jpg?m=1451501764
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Voor de kinderen is er een speurtocht door het museum, maar dat kunt u natuurlijk ook samen met de (klein)kinderen 
gaan doen. Heel gezellig! 
Om het nog gezelliger te maken zorgen we voor oliebollen, chocolademelk en koffie/thee.  
En natuurlijk kunt u ook gewoon het museum gaan bekijken. 
Dus: komt allen op 29 december a.s. 
 

Huisvesting 
Een van de grote wensen van het samengaan van de Historische Kring en het Streekmuseum was/is  het “Samen on-
der 1 dak” huisvesten van de activiteiten van onze vereniging “Cultuurhistorisch Centrum Ommen”. 
Het uitwerken van de plannen daarvoor en met name het verkrijgen van de benodigde financiële middelen blijkt in de 
praktijk een kwestie te zijn van veel overleg en veel geduld. 
Het  eerste zichtbare resultaat hiervan is dat de gemeente  Ommen een investeringsbijdrage van € 150.000 op de be-
groting voor het 2018 heeft opgenomen. 
Rekening houdend met deze uitkomst wordt nu gewerkt aan een subsidieaanvraag bij de provincie. Wil dit kans van 
slagen hebben dan moet de aanvraag voor 1 januari 2018 klaar zijn. Hiervoor wordt alles in het werk gesteld om dit 
te realiseren. Uit het (voor) overleg met de provincie is ook duidelijk geworden dat er daarnaast nog ander subsidie-
bronnen moeten worden aangeboord om de plannen te kunnen realiseren. Wat dit laatste betreft wordt onderzocht in 
hoeverre hiervoor derden (professionele fondsenwervers) kunnen worden ingeschakeld. 
Daarnaast zijn bijdragen van de eigen leden, in welke vorm dan ook, onontbeerlijk om de plannen te kunnen verwe-
zenlijken. 
Suggesties, ideeën en bijdragen van de leden zijn dan ook zeer welkom. 
Wij doen hierbij dan ook een oproep aan alle leden om mee te denken met de commissie. U kunt uw suggesties idee-
ën en ………….…….     aan ons als “bouwcommissie” kenbaar maken via de mail (w.feddema/home.nl) of op ande-
re wijze. 
 
De “bouwcommissie” 
Berend Jan Warmelink, Jan Mulder, Joke Feddema en Teun Eilander 
 

Kroniek van een jaar door de ogen van Gerrit Jan Hesselink 
De titel geeft al aan waar dit nieuwe boek van de heer Hesselink over gaat. 
Het boek geeft de gebeurtenissen en gedachten van de schrijver weer over het jaar 2016. 
Per maand wordt een inkijkje gegeven van hetgeen de heer Hesselink bezig heeft gehouden,  gekoppeld aan herinne-
ringen. We worden meegenomen van Junne naar Canada en nog heel veel andere plaatsen. 
De verhalen worden begeleid door mooie foto’s. 
Het boek is te bestellen bij de schrijver of bij Albert van de Vegt (0529-456317 of albertvdvegt@live.nl) 
 
Terugblik op de “Wie-kent-opoe-dag” op 19 augustus 2017 

De dag begon met een forse regenbui, waardoor we al bang werden dat de hele Opoe-dag in het water zou vallen. 
Gelukkig stopte de regen op tijd, maar door het drassige grasveld lukte het niet om de mobiele oven, beschikbaar ge-
steld door bakkerij ten Brinke, naar de geplande plaats te rijden en daardoor kon ook het mooie draaiorgel van Jan en 
Miny de Wilde niet verder rijden. Maar gelukkig had dat geen invloed op de muziek of de lekkere broodjes, die in de 
oven werden gebakken.  
De belangstelling voor het gebeuren rond het museum was goed te noemen. De hele dag was het gezellig druk, zon-
der dat men elkaar voor de voeten liep.  
In het Tolhuis waren een aantal dames neergestreken, die lieten zien wat er allemaal mogelijk is op het gebied van 
naaien, spinnen en borduren. Zeer verschillende vormen van handwerken, maar allemaal kunststukjes! 
Ook de dames die druk waren met de was trokken veel bekijks, terwijl iets verderop de kruudmoes niet aan te slepen 
was! Dit bijna vergeten eten werd zeer gewaardeerd; 
in de middag waren de kooksters helemaal door de 
voorraad heen. 
De kinderen genoten van de speurtocht door het mu-
seum, waar zij aan de hand van plaatjes allerlei objec-
ten moesten opzoeken.  
De rondrit met de paardenwagen van de familie Be-
niers was ook echt een belevenis, vooral voor de kin-
deren.  
Kortom: het was een geslaagde dag, waarop van on-
telbare knieperties en pannenkoeken werd genoten.  
Het succes was niet in de laatste plaats te danken aan 
alle vrijwilligers, die de hele dag enthousiast bezig 
waren. Onze welgemeende dank daarvoor!  
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AGENDA 
 
15 november ‘17  Ledenavond met o.a. Thea Kroese in de Kern  
18 november ‘17  Midwinterhoornblazen in het Streekmuseum  
21 november ‘17  “De volgende halte is Vilsteren” in het Landgoedcentrum Landgoed Vilsteren 
29 december ‘17  Eindejaar bijeenkomst in het Streekmuseum 
13, 14 en 15 feb.‘18 Buurtavonden Varsen en Witharen in het Streekmuseum 

Buurtavonden Varsen en Witharen 
De werkgroep Boerderij- en Veldnamen van CCO is weer begonnen met de voorbereiding van 3 buurtavonden in 
februari in het Streekmuseum. De afgelopen twee jaar organiseerden wij buurtavonden voor de buurtschappen Junne, 
Stegeren, Dalmsholte en Giethmen, die druk werden bezocht en veel tongen losmaakten. Deze keer halen we de 
buurtschappen Varsen en Witharen voor het voetlicht. We hopen dat het weer leuke avonden worden met mooie en 
interessante herinneringen aan de tijd van vroeger. 
De buurtavonden worden gehouden op dinsdag 13 februari, woensdag 14 februari en donderdag 15 februari 

2018 om 20:00 uur in het Streekmuseum (inloop vanaf 19:30 uur).   
Tegen eind januari zullen we via de lokale bladen de avonden weer onder de aandacht brengen. 
Opgeven voor de avonden is als vanouds bij Aldien Pasman 0529-453446 of egbert.pasman@hetnet.nl 
 

O M M E N   J U B E L T ! 
 
In Salland ligt en plekje grond,  Men vindt er ’t vlakke  heideveld 
Dat Ommen wordt genoemd.        Ons lerend in zijn pracht  
Door zijn natuurschoon wijd en zijd       dat ware schoonheid slechts ontstaa 
Bekend en steeds geroemd.        Als eenvoud wordt betracht 
Waar ieder graag terugkomt        men vindt er Vecht- en Reggestroom 
Als hij eenmaal heeft geleerd        natuurbad, berg en dal 
Dat deze plek hem biedt         voorts zandwoestijn en waterplas 
Wat hij tot dusver heeft begeerd!       En bossen zonder tal! 
 

Wij hopen, dat dit plekje grond 
Voor rampen blijft bewaard 

De plek, die ons meer dierbaar is 
Dan ied’re plek op aard. 

En komt het ooit in later tijd 
In moeit’ of ongerief 

Wij zullen ’t niet verlaten 
Want wij hebben Ommen lief.  

 
Dit was vroeger het Ommer volkslied, maar de Knollentrekkers hadden volgens mij nog weer een andere tekst.  
Misschien kunnen we vragen wie zich dit herinnert en wie de melodie nog kent.  
 

Werkgroep Tweede Wereldoorlog 
De werkgroep wil graag kopieën van foto’s van Ommenaren die in 1940 gemobiliseerd waren. Ook andere voorwer-
pen uit die tijd zoals zakboekjes, uniformen, dagboeken, et cetera zijn van harte welkom. Wanneer er voldoende ma-
teriaal is willen we eventueel een bijzondere expositie organiseren.  
Verder willen we graag in contact komen met mensen die uit de eerste hand verhalen kunnen vertellen over hun bele-
venissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat is in principe niet bedoeld voor publicatie, maar om deze donkere 
periode voor ons nageslacht te bewaren.  
 

 

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

U kunt het doorgeven aan: hermankortman@planet.nl 


