Jaarverslag Cultuurhistorisch Centrum Ommen over 2017.
Dit was voor de vereniging weer een belangrijk jaar. Helaas moesten we bij de ALV in maart
afscheid nemen van enkele bestuursleden. De voorlaatste voorzitter, Berend Jan Warmelink,
trad af, maar blijft actief voor de vereniging in de commissie die de bouwplannen begeleid.
Tot onze spijt traden ook de huidige voorzitter, Willem Bemboom en bestuurslid Gerry
Westerhof af. Harry Woertink nam het voorzitterschap als interim op zich en gelukkig had
zich ook een nieuw bestuurslid aangemeld in de persoon van Sir Schokkenbroek. De
zoektocht naar een voorzitter heeft aan het eind van het jaar eindelijk resultaat gehad. Op de
ledenavond in november werd Jan Brinkman voorgesteld als beoogd voorzitter.
De vaste onderwerpen in het jaarverslag zijn:
- de vrijwilligersmiddag, die redelijk werd bezocht.
- de ALV in maart kende ook voldoende belangstelling. Na de bestuurswisselingen en
informatie over de plannen rond de nieuwbouw, kon men genieten van oude, tot zeer oude
foto’s.
- De herdenking van 4 mei op de Besthmenerberg trekt ieder jaar meer belangstellenden. Dit
jaar waren er zelfs 200 personen aanwezig, waaronder nog steeds een paar voormalige
gevangenen met hun familie. Het bijna vergane kruis is dit jaar vervangen. Dit kon echt niet
meer wachten op de realisatie van het nieuwe monument.
- De werkgroep Boerderij- en veldnamen had, in samenwerking met de Fotowerkgroep en de
mensen van de Genealogie, weer 3 buurtvisites georganiseerd. Deze keer waren Giethmen
en Dalmsholte aan de beurt. Deze avonden werden zeer druk bezocht. En net als vorig jaar
waren de bezoekers zeer enthousiast over de invulling van de avond. Het bleek ook heel
leuk te zijn om vroegere buren weer te ontmoeten of om je stamboom te laten uitprinten.
- De 4 bustochten in mei en juni waren weer in record tijd volgeboekt. Dit blijft een
belangrijke activiteit voor de leden, maar ook niet leden doen hier enthousiast aan mee.
- Dat geldt ook voor de jaarlijkse fietstocht inclusief BBQ. Ook hieraan deden weer heel wat
leden van CCO en Oll’ Ommer aan mee.
- In het kader van de Molendag werden dit jaar ook rondom het Streekmuseum allerlei
activiteiten georganiseerd. Doordat er een fietstocht was uitgezet langs de verschillende
Ommer molens, kwamen er ook bij ons behoorlijk veel bezoekers.
- In plaats van de traditionele Sallandse markten, werd dit jaar een z.g. “Opoe-dag”
georganiseerd. De dag begon met een enorme stortbui, waardoor het even de vraag was of
het wel door kon gaan. Maar gelukkig knapte het weer op en op het kletsnatte terrein rondom
het museum liep het de hele dag gezellig door. In het museum was onder meer een
speurtocht voor kinderen uitgezet en buiten werd op traditionele wijze gewassen en
kruudmoes verkocht. Maar ook de rit in de koets van de fam. Beniers trok veel
belangstelling.
- De ledenavond in het najaar werd helemaal ingevuld door Thea Kroeze. Deze naam trok
erg veel bezoekers: ong. 200 leden luisterden (soms ademloos) naar de verhalen van deze
ras vertelster. Vanwege het bestaan van 20 jaar van een historische vereniging in Ommen
werden de aanwezigen getrakteerd op gebak en zute plassies. De avond werd afgesloten
met een hapje en een drankje. Volgende keer maar weer gewoon een koekje bij de koffie…
In he museum hadden ook allerlei activiteiten plaats. Naast de reeds genoemde buurtvisites
werden er twee lezingen georganiseerd. De lezing over Vilsteren werd overigens in Vilsteren
gegeven. De lezing over de midwinterhoorns werd wel in het museum gegeven. Misschien
wordt naar aanleiding hiervan les gegeven in het maken van midwinterhoorns.
In het museum werd een deel van een oude barak van kamp Erika gebruikt om een muur
opnieuw in te richten. Naast een stuk van een oude kampbarak staat een maquette van het
kamp en met een foto van Krishnamurti erboven.
Ook ontving het museum weer vele jonge bezoekers die met hun klas een rondleiding
kregen.

Tenslotte kan nog gemeld worden dat de vereniging een nieuwe poot heeft gekregen: een
groep enthousiaste mensen, onder aanvoering van Anton Wolters, had in een leegstaande
winkel in de Brugstraat een “pop up” rijwielmuseum ingericht. Toen bij CCO werd gevraagd
of er gebruik gemaakt kon worden van wat historische kleding (ter versiering) werd besloten
dat dit museum onder de vleugels van CCO zou kunnen worden gebracht.
De situatie rond de voorgenomen uitbreiding van het museum is nog steeds niet helemaal
zeker. Er waren wat problemen over de hoogte van de nieuwbouw, maar deze zijn gelukkig
opgelost door het aanpassen van het ontwerp. Een belangrijk punt was het feit dat de
gemeente voor de uitbreiding een bedrag van € 150.00,-- heeft vastgelegd in de begroting
voor 2018. Er is hard gewerkt aan een aanvraag voor subsidie bij de provincie. Daarnaast
zal er een beroep moeten worden gedaan op andere fondsen en uiteindelijk ook op de leden.
Maar dat komt waarschijnlijk wel aan de orde in het volgende jaarverslag.

