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Koninklijke onderscheidingen
Tot het selecte gezelschap dat dit jaar op de dag voor Koningsdag een
Koninklijke onderscheiding ontving behoorden ook de CCO-leden
Frouwke DoezemanMakkinga, Albert van der
Vegt en Harry Woertink. Burgemeester Hans Vroomen
heeft tijdens een feestelijke
bijeenkomst in de Carrousel
deze onderscheidingen uitgereikt. Ze werden in het zonnetje gezet voor hun inzet voor
de gemeenschap van Ommen.
Behalve eerder genoemde personen kreeg ook Diny Ekkelkamp-Kerkdijk een KoninklijFoto: Berlinda Hilberink.
ke onderscheiding.
Ommen staat 2 minuten stil voor oorlogsslachtoffers

Op diverse plaatsen in Ommen is stil gestaan bij de slachtoffers die sinds het
begin van de Tweede Wereldoorlog waar ook ter wereld zijn omgekomen door
oorlogsgeweld of terreur.
De dodenherdenking bij het monument van kamp Erika en bij het oorlogsmonument bij het gemeentehuis werd heel druk bezocht. Herdacht werd dat anderen zich voor de vrijheid van Nederland hebben ingezet met gevaar voor eigen
leven, met als landelijke thema “Verzet”.

Kamp Erika

Zo’n 200 belangstellenden waren aanwezig bij het monument van kamp Erika.
Hier werd de plechtigheid aan het eind van de middag gehouden. Onder de
aanwezigen ook oud-gevangenen en hun familie. “Overgeleverd zijn aan de
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Foto Ardeschmedia: De heer en mevrouw Burgers en de heer Van Heerde
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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.

willekeur van de ander. De gevangen van Kamp Erika waren volledig overgeleverd aan hun bewakers. Het besef wat
hier is gebeurd, roept ons op te staan voor de waardigheid van elke mens”, aldus burgemeester Hans Vroomen in zijn
toespraak voor afgaande aan het spelen van The Last Post, twee minuten stilte en het zingen van het Wilhelmus. Ook
sprak hier de 94-jarige Harry Burgers uit Nijmegen als oud-gevangene van het kamp de aanwezigen toe. Namens de
openbare basisschool Nieuwebrug droegen Krijn Braakman, Lisanne Grotenhuis en Anouk Bauwer een zelf gemaakt
gedicht voor. Voor Sophie Habers was er het gedicht “Verzet”, het landelijk thema dit jaar voor de herdenking. Na
afloop werd de bezoekers van de herdenking koffie aangeboden in het bezoekerscentrum De Besthmenermolen.

Gemeentehuis

“Wat zou jij doen? Waar sta ik? Waar sta jij?” Dat is wat burgemeester Vroomen de aanwezigen voorlegde bij de
dodenherdenking bij het gemeentehuis van Ommen. “Door onze daden kunnen we duidelijk maken dat iedereen er bij
hoort”, aldus Vroomen, die een oproep deed zich niet bang te laten maken door haatpredikers, door schreeuwers op
de sociale media of door politici die mensen in hokjes drukken. “Door het te laten zien maken we duidelijk dat iedereen mag zijn zoals hij is. Dat is immers het fundament van onze vrijheid”, aldus Vroomen. Vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.
“Laten we ons dan ook uitspreken, jij en ik. Telkens als intolerantie als een vanzelfsprekendheid wordt gepresenteerd.
Laten we dat doen in ons gezin, op het werk, tijdens een feestje en laten we de ander de vraag stellen: ”Hoe zou jij het
vinden als…?”.
Volgens Vroomen zijn de waarden van onze samenleving als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit het waard
om voor te gaan staan. Anders is het offer dat is gebracht door velen die wij vandaag gedenken tevergeefs geweest.
Angsten en onzekerheden waren er tijdens de oorlog. Toch waren er mensen die daar tegen in gingen. Zij namen het
risico door te kiezen voor de ander. Als voorbeelden werden genoemd Bert Bokkers en Jan Houtman. Bokkers en
Tjitske de dochter van wijlen Jan Houtman waren bij de herdenking bij het gemeentehuis eregasten. Bokkers zorgde
als gemeenteambtenaar voor vervalsingen van persoonsbewijzen voor onderduikers en Jan Houtman voerde diverse
verzetsdaden uit, maar moest dat met de dood bekopen. Hij werd op 17 november 1944 vermoord door een kampbewaker van Erika. “Deze mensen deden wat zij vonden dat ze moesten doen. Zij toonden heldenmoed, ongeacht wat
de gevolgen voor henzelf en hun naasten waren. Wat zou jij gedaan hebben in hun situatie?” vroeg Vroomen zich af.
“Geen van allen kunnen wij antwoord geven op die vraag, maar wij kunnen onszelf wel de vraag stellen wat doe ik?
En met het stellen van de vraag begint het verzet. Door onze daden kunnen we duidelijk maken dat iedereen erbij
hoort“.
De burgemeester verhaalde over zijn bijzondere ontmoeting eerder op de dag met de heren Harry Burgers en Henrikus Van Heerde die de verschrikkingen van kamp Erika aan den lijve ondervonden hadden. “Ook inwoners uit de
omgeving pleegden verzet. Door de gevangenen, die ook buiten het kamp moesten werken, voedsel toe te spelen. Deze hulp aan gevangen was niet van gevaar ontbloot. Verzet begint niet met grote woorden, maar bestaat soms ook uit
kleine daden. Ieder stelt zich de vraag op zijn eigen manier: wat moet ik doen?“, aldus Vroomen. De herdenking bij
het gemeentehuis werd muzikaal luister bijgezet door het Ommer mannenkoor en muziekvereniging Crescendo.
Verzet
Verzet je tegen onderdrukking
van mensen door mensen.
Is macht dan zo belangrijk,
zo belangrijk om iemand dood te wensen?
Verzet je tegen gedachten
dat je beter bent dan een ander.
Voel je niet verheven,
maar leef naast elkander.
Verzet je tegen oorlog.
Laat hem niet beginnen,
want hij kent alleen maar slachtoffers.
Niemand zal ooit winnen.
Verzetten tegen … het klinkt zo stoer:
achter een idee gaan staan.
Maar zou het niet beter zijn,
als het woord niet hoefde te bestaan?

Foto Ardeschmedia: Tygo en Sophie Habers leggen bloemen

Fietstocht langs oorlogsmonumenten zaterdag 5 mei
Een groep van 20 personen heeft zaterdag 5 mei 2018 een fietstocht gemaakt langs oorlogsmonumenten.
Dit in het kader van 5 mei Bevrijdingsdag. De fietstocht werd georganiseerd door de historische vereniging
CCO. In Ommen en naaste omgeving zijn verschillende monumenten die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Begin en eindpunt was het Streekmuseum waar na de 30 kilometerlange tocht een kijkje werd
genomen in de expositie over de oorlog. Bij de meeste monumenten werd even stil gehouden en werden de
bijzonderheden verteld. Bij het monument van verzetsstrijder Frits Herbert Iordens op Landgoed Eerde
werden bloemen gelegd. Deze eer was weggelegd aan de ‘jongste’ deelnemer Robert Schuurman uit Lemele. Ook de boerderij De Vosseboer van de familie Veurink werd bezocht, bekend om de slag bij de Vosse2

boer, waar het verzet strijd leverde tegen Duitse
soldaten. Hier was tevens een koffiestop gepland
waar de deelnemers genoten in het zonnetje voor
de boerderij. Dankzij de mooie weersomstandigheden werd het een gedenkwaardige fietstocht die bij
alle deelnemers grote indruk maakte.
Optocht op Koningsdag

Enkele jaren heeft onze historische vereniging verstek
laten gaan bij de optocht van Koningsdag. Maar gelukkig is het dit jaar gelukt om weer present te zijn en uit
de reacties vanuit het publiek bleek dat men ons ook
had gemist. Dus mooi dat we er weer bij waren.
Vorig jaar werd een fietsenmuseum ingericht in de
Brugstraat en dat museum is vrij kort daarna een onderdeel van het CCO geworden. Hierdoor kregen we de mogelijkheid om daar enthousiast gebruik van te maken. Best
bijzonder eigenlijk, dat museummateriaal gebruikt mag worden in een optocht! Vanuit een enorme bakfiets werd nog
eens weer zichtbaar gemaakt welke werkgroepen onder ons Cultureel-historisch Centrum vallen. En deze werkgroepen werden ook nog eens zichtbaar gemaakt doordat iedere fietser ook weer een werkgroep uitbeeldde. Er fietste
bijv. een soldaat (v) mee, waarmee de werkgroep 2e wereldoorlog werd uitgebeeld en de fotogroep werd gesymboliseerd doordat er een fotolijst om de fietsster was gedrapeerd.
We hopen volgend jaar weer mee te kunnen doen, zodat een oude traditie van HKO weer in ere hersteld kan worden.
Maar tegelijk moet je vaststellen dat het ieder jaar dezelfde mensen zijn die zich druk maken om iets voor de optocht
te bedenken. Het zou leuk zijn als er vanuit de leden ideeën voor de optocht zouden komen, maar vooral dat er zich
nieuwe leden zullen melden om mee te werken aan de optocht van 2019 (en verder).

Winterkraaien

Na het optreden van Thea Kroeze in november 2017 bleek dat er nogal wat leden belangstelling hadden om haar te
zien optreden in de voorstelling “de winterkraaien”. Van onze leden zijn er ong. 30 personen naar deze voorstelling
gegaan. Doordat de belangstelling onverminderd groot blijft voor de voorstelling, heeft de st. Levend Vroomshoop
besloten nog weer door te gaan. Op donderdag 1 november en vrijdag 2 november 2018 zijn er twee extra voorstellingen in De Voorveghter in Hardenberg.
De voorstelling start om 20.15 uur en duurt ong. anderhalf uur (zonder pauze!).
Een kaartje kost € 18,50, inclusief een programmablad van 24 pagina’s. Mocht u spijt hebben dat u in februari j.l.
niet bent gegaan, kunt u zich aanmelden bij info@levendvroomshoop.nl of op 0546-642191.

Voortgang monument "Kamp Erika"

De gemeente Ommen heeft een bedrag van € 10.000,- beschikbaar gesteld voor de realisatie van het nieuwe monument voor de slachtoffers van "Kamp Erika". Bij de provincie loopt nog een aanvraag voor een subsidie. Verder hebben een aantal ondernemers uit Ommen zich in principe bereid verklaard om ook hun steentje aan dit monument bij
te dragen. We hopen in de volgende nieuwsbrief u uitsluitsel te kunnen geven over dit project.

Rabobank Clubactie

De Rabobank Clubactie heeft ook voor ons een leuk centje opgeleverd. We willen graag iedereen bedanken die hun
stem aan onze club hebben gegeven. Voor de Darde Klokke was de opbrengst € 329,36 en voor de CCO € 255,86.
Oud Ommen
Afgelopen maanden zijn de sites van www.OudOmmen.nl en www.cco-ommen.nl een innige samenwerking aangegaan. Op sommige onderdelen werkten Oud Ommen en het CCO / Streekmuseum al samen. Vanaf nu zijn ook alle
oude foto’s te vinden op de site van Oud Ommen. Het bestuur heeft er voor gekozen om de meer bekende naam Oud
Ommen in stand te houden. Binnenkort zullen we u over verdere ontwikkelingen informeren.
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Dat geldt ook voor het CCO
voor wat betreft de ledenadministratie, de website, deze nieuwsbrief en misschien nog enkele zaken. We verwachten
in een volgende nieuwsbrief met meer informatie te komen.

Jaarvergadering CCO op 28 maart 2018

Op 28 maart 2018 was de algemene ledenvergadering van het CCO in het Hervormd Centrum in Ommen. Als één
van de belangrijkste onderwerpen stond de verkiezing van de voorzitter op de agenda. Harry Woertink heeft sinds
het aftreden van Berend Jan Warmelink de functie waargenomen. We kunnen ons gelukkig prijzen dat we nu een
nieuwe voorzitter hebben kunnen kiezen in de persoon van Jan Brinkman.
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Bustochten door de omgeving van Ommen weer gestart

De jaarlijkse bustochten van de historische verenigingen CCO en Oll Ommer zijn weer van start gegaan. Een volle
bus met passagiers vertrok woensdagavond vanaf het Streekmuseum in Ommen om vervolgens een tour door de omgeving te maken. Dit jaar voor het tiende achtereenvolgend seizoen. Delen van de gemeente Twenterand en Hardenberg werden aangedaan met als thema het veengebied van de omgeving. Elke veertien dagen vertrekt een bus en vertellen gidsen onderweg over de bezienswaardigheden en geschiedenis van de streek.
“Wat mooi is hoef je niet ver te zoeken, is de
gedachte rond de jaarlijkse bustochten”, aldus
organisator Henk Soer. “We stippelen de
mooiste routes uit, maar toch dicht bij huis.
Vaak blijkt dat de deelnemers ergens komen
waar ze het bestaan niet van weten. Ook dit
jaar zijn we daar goed in geslaagd, gezien de
reacties van de deelnemers”.
De vooraf vastgestelde route verliep via Beerze, Beerzerveld, Sibculo, De Pollen, Kloosterhaar en verschillende kernen van de gemeente
Hardenberg. In Gramsbergen diende het terras
van een schipperscafé voor een koffiestop.
Via Holthone, Ane, Oud Lutten, Slagharen
ging de reis via Heemserveen weer terug naar
Ommen. Al met al voor de deelnemers een
hele gevulde avond genieten van de omgeving
met als gidsen Herman Lankhorst, Reinder
Lanjouw of Harry Woertink. Aan de bustochten kunnen ook niet-leden meedoen, voorHet terras van een schipperscafé in Gramsbergen diende als koffiestop voor de
waarde is wel dat opgave vooraf nodig is,
bustocht
want vol is vol. Soer: “Zodra bekend is wanneer de bustochten er zijn stromen de aanmeldingen binnen. Toch doen we maar vier tochten per jaar, als is de animo om mee te gaan misschien groter. Het hoeft
voor ons niet zo massaal”. De volgende bustochten zijn 23 mei, 6 juni en 20 juni. Opgave is mogelijk bij Henk Soer,
telefoon 0529-455654; email: h.soer3@telfort.nl. De kosten zijn 12 euro per persoon; niet-leden betalen 14 euro per
persoon, inclusief een kop koffie onderweg.
Thema-avond 11 april: ‘De Kracht van OverLeven’
Op de Bevrijdingsdag van Ommen – 11 april – organiseerde het CCO een thema-avond met als centraal put de Tweede Wereldoorlog. Fotograaf Marijke Thalen uit Vroomshoop vertelde over haar uitgegeven boek ‘De Kracht van
Overleven’ met daarin portretten en verhalen van joodse overlevenden van de oorlog 1940-1945. Marijke liet zien
hoe krachtig de mens is en hoe belangrijk het is om ondanks alles positief te blijven. Ze stond stil bij de vele indrukwekkende fragmenten en beelden uit “Overleven”. De bovenzaal van de bibliotheek was bijna geheel bezet. Onder de
aandachtige bezoekers ook burgemeester Hans Vroomen.

23 mei, 6+20 juni

AGENDA
Bustocht door omgeving van Ommen
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