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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering, woensdag 22 maart 2017
Deze wordt gehouden in de Kern, Bouwstraat 23. Aanvang om 20.00 uur.
Het Jaarverslag secretaris, het Financieel verslag en de notulen van de extra
ledenvergadering zijn als bijlage bij deze Nieuwsbrief gevoegd.
Aankondiging van het Dialectdictee
Het dialectdictee dat door Landstede Welzijn, CCO en de Bibliotheek Ommen
georganiseerd wordt, zal dit jaar op woensdagmiddag 1 maart 2017, om 14.30
uur, in het Kulturhus ‘t saMenSpel in Beerzerveld plaats vinden. Die middag
zal duidelijk worden wie de opvolger wordt van de heer Gerrit Jan Hesselink
uit Junne die de vorige aflevering van het dialectdictee won.
Barak kamp Erika in Streekmuseum
In het Streekmuseum in Ommen is vanaf 1 maart een deel van een oude barak
van het voormalig gevangenkamp Erika te zien. Een kamp op de Besthmenerberg waar in de Tweede Wereldoorlog gevangenen met grof geweld werden
mishandeld en soms ook soms ook werden vermoord door de brute kampbewaarders. De oude kampbarak heeft daarna aan de Korteveldsweg in Lemele
dienst gedaan als woning. Aan de buitenkant was goed te zien dat het om een
oude kampbarak ging. Toen de laatste bewoners van de houten barak, Bas en
Jantien Tempert, de houtenwoning gingen vervangen voor nieuwbouw waren
ze graag bereid om mee te werken aan het behoud van de barak. Na sloop
bleek dat slechts bepaalde elementen van de barak gebruikt konden worden
voor de expositie. Onder leiding van timmerman Henk Pasman hebben aan de
realisering en herinrichting meegewerkt Jan van der Bent, Teun Eilander,
Henk Keizer, Herman Kortman, Reinder Lanjouw, Sir Schokkenbroek en Harry Woertink.
Omdat tot dusver niets tastbaars meer terug te vinden is van kamp Erika - behalve het gedenkmonument op de Besthmenerberg - is het museum erg ingenomen met de medewerking van de familie Tempert. Bovendien kon dankzij
een financiële bijdrage van de gemeente Ommen dit project mogelijk gemaakt
worden.
De oude kampbarak staat naast een grote afbeelding van Jiddu Krishnamurti,
die geschiedenis schreef met zijn Sterkampen op de Besthmenerberg in de
twintiger en dertiger jaren van de vorige eeuw en daarmee duizenden mensen
naar Ommen bracht.
Landgoed Eerde in beeld
Het Streekmuseum in Ommen toont vanaf 2 mei op elke dinsdagmiddag een
diapresentatie over de geschiedenis van Landgoed Eerde gevolgd met een excursie over de Besthmenerberg. Het gaat over de Sterkampen in de twintiger
en dertiger jaren
van de vorige eeuw
met Jiddu Krishnamurti, het gevangenkamp Erika tijdens de Tweede
Wereldoorlog (4045) en die van het
huidige vakantiepark.
De geschiedenis
van de Sterkampen
begint op landgoed
Eerde. Duizenden
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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.

mensen van over de hele wereld wisten toen de weg naar Ommen, het nieuwe
spirituele centrum van de wereld, te vinden. De man die dit allemaal mogelijk
maakte was Philip Dirk baron van Pallandt. Ook de geschiedenis van het landgoed wordt in beeld gebracht en die van de donkere oorlogsperiode, toen de
Besthmenerberg door de Duitse bezetter werd ingericht als gevangenkamp.
De diapresentatie op dinsdagmiddag is te zien tijdens de openingstijden van
het museum en begint om 13.30 uur. Na afloop van de presentatie bestaat de
mogelijkheid voor een excursie op de Besthmenerberg. Het is niet nodig om
zich vooraf aan te melden. De kosten voor de diapresentatie zijn hetzelfde als
een toegangskaartje voor het museum. De openingstijden van het streekmuseum zijn van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur; op zaterdag
van 13.00 tot 17.00 uur. Informatie via email: info@museum-ommen.nl of
telefonisch: 0529-453487.
Rabobank Clubkas Campagne
Zowel de CCO als De Darde Klokke doen graag weer mee aan de Rabobank Vaart en Vecht Clubkas Campagne. Vorig jaar bracht dat een leuk bedrag in het kassalaatje van beiden. Leden van de bank bepalen verdeling jaarlijks sponsorbedrag. Met de Rabobank Clubkas Campagne verdelen de bijna 20.000 leden van de bank het jaarlijkse sponsorbedrag van 150.000 euro. Niet de bank, maar de leden van de coöperatie bepalen hiermee welke vereniging of stichting een financiële bijdrage voor het realiseren van de clubdoelen verdient. Uiteraard bevelen wij de CCO als De Darde Klokke graag bij u aan om uw stem uit te brengen. De stemming is tussen 1 en 18 maart. Laat uw steun aan beide
organisaties niet verloren gaan. Bij voorbaat dank.

Lidmaatschapskaart 2017 Cultuurhistorisch Centrum Ommen (CCO)

Op vertoon van deze kaart heeft u (met uw inwonende kinderen t/m 16 jaar)
gratis toegang tot het Streekmuseum Ommen. (niet overdraagbaar)

CCO leden gratis toegang
streekmuseum
In deze Nieuwsbrief is een lidmaatschapskaart 2017 afgedrukt, voorzien met naam en
adres van het CCO-lid. Op vertoon van deze kaart hebben
leden van de CCO (met hun
inwonende kinderen t/m 16
jaar) voor 2017 gratis toegang
tot het Streekmuseum Ommen.
De bedoeling is om elk jaar een
nieuw lidmaatschapskaart te
sturen.

Vermiste boeken
Naar aanleiding van de oproep in de vorige Nieuwsbrief is het boek “Canon van Dalfsen” weer boven water gekomen. Van het boekje “Landgoed Junne” beschik ik inmiddels over een vervangend exemplaar. Gemist worden nu nog
“Concentratiekampen”, “Landgoed Beerze” en “Ak d’ oge dichte doe”.
Wie heeft wellicht nog een vervangend exemplaar van een van deze boeken in zijn/haar bibliotheek en wil dat afstaan
ten behoeve van de bibliotheek van CCO, dan is dat zeer welkom.
Teun Eilander, archivaris
Bustochten
De bustochten door de omgeving van Ommen staan er weer aan te komen. De bustochten met gids zijn op de volgende woensdagen: 17 mei, 31 mei, 14 juni en 28 juni. Vertrek is telkens om 18.00 uur vanaf het streekmuseum. Als u
deze tocht met vele bezienswaardigheden wilt meemaken geef u dan tijdig op bij Henk Soer, telefoon 0529-455654;
email: soersa@kpnmail.nl of bij Aldien Pasman, telefoon 0529-453446. De kosten voor CCO-leden zijn 12 euro per
persoon; niet-leden betalen 14 euro per persoon, inclusief een kop koffie onderweg.

AGENDA
7-3-2017:
22-3-2017:
11-4-2017:
4-5-2017:

thema-avond museum Landgoed Eerde door Harry Woertink
Algemene Leden Vergadering CCO: om 20.00 uur in De Kern
thema-avond museum Joodse burgers van Ommen door Gerko Warner
dodenherdenking Kamp Erika

De lezingen beginnen om 20.00 uur. De entree is vier euro persoon inclusief koffie in de pauze. Om een
thema-avond te bezoeken is opgave vooraf nodig. Reserveringen via email: info@museum-ommen.nl of
telefonisch: 0529-453487.
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