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Ledenadministratie
Zoals eerder gemeld heeft Joke Feddema-van Elburg haar functie als secretaris
van het CCO (Cultuurhistorisch Centrum Ommen) neergelegd. Totdat er een
nieuwe secretaris is gekozen blijft ze als “brievenbus” van het CCO fungeren.
Wel heeft ze de functie van ledenadministrateur van Herman Kortman overgenomen. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) zij de verantwoordelijke persoon binnen het CCO.

Monument "Kamp Erika"
De realisatie van het nieuwe monument voor "Kamp Erika" gaat niet zo snel
als we graag hadden gezien.
De gemeente Ommen heeft inmiddels een bedrag van € 10.000,- ter beschikking gesteld en ook hebben we enkele kleinere giften ontvangen.
Bij de provincie Overijssel wilden we ook een aanvraag voor subsidie indienen, maar dat is op het laatste moment teruggenomen.
We hadden ons namelijk ook tot een aantal ondernemers in de gemeente gewend. Die kwamen tot de slotsom dat de constructie van het monument meer
aandacht en aanpassingen verdient. Het monument komt namelijk in een bosgebied te staan, waardoor de bodem niet zo stabiel is als waarvan we in eerste
instantie waren uitgegaan.
De ondernemers voeren nu berekeningen uit en gaan samen met de kunstenaars de constructie aanpassen. Als daarover meer bekend is dienen we een
nieuw subsidieverzoek bij de provincie in. Het zou heel mooi zijn als in 2020
het nieuwe oorlogsmonument er is. Dan ook wordt het 75-jarig bevrijdingsfeest gevierd.

Nieuwbouw Streekmuseum
De realisatie van de nieuwbouw voor het CCO is weer een belangrijke stap
dichterbij gekomen.
Onlangs hebben wij van de provincie Overijssel een subsidietoezegging ontvangen van € 100.000,--. Samen met de toezegging van de gemeente Ommen
van € 150.000,-- en de eigen reservering van € 50.000,-- is nu een bedrag beschikbaar van € 300.000,--. Dat is nog niet voldoende om het gewenste plan
uit te voeren. Er ontbreekt nog een bedrag van € 100.000,--. Wij zijn daarvoor
op zoek naar aanvullende mogelijkheden bij andere fondsen.
Hopelijk krijgen we daarover in de loop van september dit jaar meer duidelijkheid of dat tot een succes zal leiden.
Daarnaast zijn we met de architect in overleg om te komen tot een concrete
kostenraming, waarin een compleet overzicht wordt opgesteld van alle reëel te
verwachten kosten op basis van het gewenste nieuwbouwplan.
In het bijgevoegde document bij deze Nieuwsbrief vindt u nog weer een overzicht van de situatie zoals die was op het moment van de laatstgehouden algemene ledenvergadering.
Zodra meer duidelijkheid is van het beoogde fonds over een mogelijke subsidieverstrekking en er meer duidelijkheid is over de concrete kostenraming komen we weer met informatie naar u toe.
Uiteindelijk zal de algemene ledenvergadering op enig moment akkoord moeten gaan met de dan voorliggende plannen en financiering.
De tijdelijke bouwcommissie doet zijn best om de plannen realiseerbaar te maken.
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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.

Boeken marke Arriën
Van de familie Weelink-Woertink hebben we vijf gekopieerde boeken gekregen met gegevens over de marke Arriën.
De boeken beslaan een lange periode van eind 18e eeuw tot midden 19e eeuw. Er staan heel veel gegevens in over
ontvangsten en uitgaven van de marke en dus ook de namen van de toenmalige bewoners van marke Arriën. De boeken worden opgenomen in onze bibliotheek en zijn uiteraard in te zien door belangstellenden.

Foto’s gevraagd van kerk aan het Molenpad
Dat er ooit een kerk heeft gestaan aan het Molenpad 3 in Ommen is wel bekend. Maar waarom zijn er geen foto’s van
de kerk, vraagt van Jan van der Bent zich af. Jan is bezig om de geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde kerk
in Ommen te ontrafelen. Het zou hem erg plezieren wanneer er foto’s van de kerk zouden zijn. Foto’s buiten of binnen gemaakt. Wie meer informatie heeft kan terecht bij Jan van der Bent in Ommen, telefoon 0529-467804.

JUMBO Ommen geeft fotoboek over Ommen uit
Op initiatief van JUMBO Ommen heeft het CCO meegewerkt aan een uniek fotoboek, waarin foto’s uit het archief
van het CCO geplakt kunnen worden. De fotoboeken van JUMBO waren al wel bekend, maar dan met voetbalplaatjes. Dit keer heeft JUMBO gekozen voor foto’s over (oud)Ommen. Boek en fotoplaatjes zijn verkrijgbaar bij
boodschappen van de JUMBO in Ommen. Wie wil dit nu niet? Het gaat om een prachtig en uniek fotoboek waar
Ommen in historische beelden is samengevat. Dit boek neemt je mee door Ommen en leert je Ommen kennen. Niet,
zoals bij de meeste historische boeken vanaf het ontstaan van Ommen, maar vanaf de jaren 1940/50 die vaak nog
onbelicht zijn gebleven. Unieke beelden van toen én nu. Met belangrijke gebeurtenissen en evenementen tot aan de
rijke cultuur die Ommen heeft. Het boek geeft ruime aandacht aan de facetten die voor de geschiedenis van Ommen
bepalend zijn geweest, zoals de Vecht, recreatie en toerisme en de jaarmarkt de Ommer Bissingh. Ommen als bisschoppelijke vesting, een kleine Hanzestad met oeroude stadsrechten, uniek en veelzijdig.
De realisatie van dit boek is tot stand gekomen met medewerking van vrijwilligers van onze vereniging. Zij zorgden
voor foto’s, verhalen en ander uitzoekwerk. Er staan korte beschrijvingen in die verwijzen naar de onderwerpen, ingedeeld in hoofstukken. Hierin kunnen de oude foto’s verzameld worden.
Vanaf half september 2018 is het fotoboek bij de JUMBO in Ommen verkrijgbaar met een looptijd van 8 weken. We
bedanken de directie van JUMBO Ommen hartelijk voor dit mooie initiatief, dat bovendien ook nog een flink bedrag
voor de vereniging heeft opgeleverd.

Dringend bestuursleden gezocht
Het bestuur van het CCO is nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. Er zijn momenteel twee tot drie vacatures
in het bestuur. Met name de werkgroepen foto en film, boerderij- en veldnamen en historische rijwielen zijn momenteel niet in het bestuur vertegenwoordigd. Ook zij die affiniteit met het streekmuseum hebben zijn van harte welkom.
Kandidaten meldt u zich alstublieft. Laat de continuïteit van uw eigen vereniging niet in gevaar komen. Neem contact
op met een van onze bestuursleden.

Expositie schilderijen en tekeningen
In het Streekmuseum zijn tot eind september prachtige
schilderijen en tekeningen te zien van Ommer molens.
In het kader van de Ommer Molendag werd een oproep
gedaan om eigen kunstwerken beschikbaar te stellen
voor een tijdelijke expositie. De belangstelling van particulieren om schilderijen tentoon te stellen zien was
groot. Tal van molens zijn op mooie wijze vastgelegd
op doek of papier. Het museum heeft ook zelf een groot
aantal werken die nu tentoongesteld zijn. Kom kijken
naar zo’n 50 oogstrelende kunstwerken. Openingstijden
van het Streekmuseum aan Den Oordt 7 in Ommen:
dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 17 uur; zaterdag
van 13 tot 17 uur.
Schilderij van de Konijnenbeltsmolen aan de Zwolseweg:

Lezingen over het verzet
Op 19 september 2018 heeft de Historische Kring Dalfsen een aantal lezingen over verzetsmensen georganiseerd.
Daarbij gaat het ook over de Ommer verzetsman Jan Houtman. Tevens gaat het over de rol van vrouwen in het verzet, onder andere de echtgenote van Jan Seigers.
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De lezing is in “De Overkant”, Kerkplein 22 a in Dalfsen. Er zijn max. 200 plaatsen beschikbaar. U dient zich aan
te melden via de site http://www.ouddalfsen.nl/
De avond begint om 19.30 uur (zaal is open om 19.00 uur) tot 21.00 uur en daarna is er tijd voor het stellen van vragen en praten.

Fietstocht en BBQ op 13 juli 2018 in samen werking met Oll Ommer
De weersgoden waren de traditionele fietstocht dit jaar gunstig gezind. Er zijn ong. 90 personen gestart bij het
Streekmuseum. De route liep via Zeesse, Besthmen naar de Wolfskuil en het Laar. De koffiestop was dit jaar bij de
vernieuwde camping de Koeksebelt van de familie Van der Boon. De ontvangst van onze fietsers op deze camping
was bijzonder leuk. Daarvoor is een bedankje op zijn plaats. Daarna ging de tocht door naar Vilsteren en over de
stuw weer terug.
Aan het eind bleek dat voor velen het eten belangrijker is dan het fietsen, want bij de aansluitende BBQ was het
deelnemersveld inmiddels aangegroeid tot 110 personen!!
Wordt het uiteindelijk een BBQ waarbij sommigen vooraf nog even gaan fietsen?

Museum-doe-dag bij het Streekmuseum op 28 juli 2018
Na vele weken hoge temperaturen en grote droogte werden
de eerste regenbuien precies aangekondigd op de dag dat er
een historische dag rond het Streekmuseum stond gepland.
Waarschijnlijk was dat een van de redenen dat er vooral in
de ochtend weinig publiek af kwam op de activiteiten rond
het museum. Men had geen zin in een nat pak. Bovendien
was er helaas veel te weinig ruchtbaarheid gegeven aan
deze dag, waardoor waarschijnlijk de belangstelling ook
achterbleef bij vorig jaar.
Er was overigens genoeg te beleven en te proeven: er werd
gewassen op de manier waarop onze grootouders de was
deden. Toen een jongetje van ong. 8 jaar mocht helpen om
de was te stampen, riep hij enthousiast naar zijn moeder:
“Zet de wasmachine maar op Marktplaats, ik ga wel stampen.”
Zowel in de morgen als begin van de middag werd een
“onecht” huwelijk voltrokken voor de moleningang. Het
bruidspaar, de wederzijdse ouders en de getuigen kwamen
aan met prachtige koetsen, belangeloos ter beschikking gesteld door Anton Wolters. Vooraf maakten zij een rondtochtje door Ommen, om via Oldenhaghen en de Hoekstee bij het museum aan te komen. Vooral de toeristen vonden dit prachtig. Er werd getrakteerd op boerenjongens en op het terrein kon ook nog worden genoten van kruudmoes en watergruwel. In het Tolhuis waren weer prachtige handwerken te zien. En de touwslager trok ook weer
veel aandacht. Je eigen springtouw draaien is toch echt bijzonder. Gelukkig was de belangstelling in de middaguren
wat beter dan in de ochtend.

Inloopmiddagen in de Carrousel
Vanaf 6 september starten we weer met de inloopmiddagen in de Carrousel. U bent van harte welkom om informatie in te winnen en/of foto’s te bekijken of in te leveren.
En op vrijdag 7 september zal CCO ook weer aanwezig
zijn op de Welzijnsmarkt van stichting Festijn.

Ledenavond in het najaar
Hoewel het programma nog niet vaststaat, hebben we al wel een datum gepland voor deze ledenavond. Dat is op
donderdag 8 november 2018 in het Hervormd Centrum. We beginnen om 20.00 uur.
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