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Jaarvergadering CCO op 28 maart 2018:

Bij deze nodigen wij alle leden uit voor het bezoeken van de eerstvolgende
algemene ledenvergadering op woensdag 28 maart 2018. Deze wordt gehouden in het Hervormd Centrum en begint om 19.30 uur. Sommige van de
agendapunten komen terug in deze Nieuwsbrief.
Op de agenda ook “Bestuursverkiezing”. We prijzen ons gelukkig in de persoon van Jan Brinkman
een nieuwe voorzitter te hebben gevonden. Jan zal
zich zelf voorstellen op de ledenvergadering.
Helaas moeten we afscheid nemen van onze secretaris Joke Feddema. Joke vindt het na meer dan 10
jaar genoeg. Uiteraard respecteren we haar besluit.
We zijn op zoek naar een vervanger. Meldt u zich
alstublieft als u denkt dat dit een leuke job voor
jouw/u is.
Om het bezoek aan de vergadering te veraangenamen wordt het deel na de pauze opgevuld met lichtbeelden uit het verleden. De agenda van de vergadering vindt u hieronder.
Wees welkom! Het bestuur.

Agenda jaarvergadering CCO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Opening en mededelingen van de (interim) voorzitter
Notulen van de Algemene ledenvergadering van 22 maart 2017
Jaarverslag secretaris
Financieel jaarverslag/begroting*
Verslag kascommissie/benoeming nieuwe kascommissie
Bestuursleden: voorstellen beoogde voorzitter Jan Brinkman. Tegenkandidaten kunnen zich voor de vergadering melden bij de secretaris.
Aftredend: Joke Feddema en niet herkiesbaar. Door het vertrek van Joke
is er een vacature voor de functie van secretaris. Kandidaten kunnen
zich voor de vergadering melden bij de secretaris. Tevens is er nog een
vacature voor bestuurslid.
Bestuurlijke zaken
Rondvraag
Pauze
Film van Roel Volkerink (niet eerder vertoond)
Sluiting

Thema-avond 11 april: ‘De Kracht van OverLeven’
Op woensdag 11 april - de Bevrijdingsdag van Ommen- organiseert de CCO
een thema-avond. Dit keer in de bovenzaal van de bibliotheek. Fotograaf Marijke Talen uit Vroomshoop houdt een lezing met de inspireerde titel “De
Kracht van OverLeven”. Zij fotografeerde Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog en liet hun verhalen vastleggen in het boek “OverLeven”. In
dit boek portretten en verhalen van Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog.
Deze lezing is reeds meerdere malen gegeven en wordt door zowel jong als
oud goed ontvangen. Tijdens de lezing wordt getoond hoe krachtig de mens is
en hoe belangrijk het is om ondanks alles positief te blijven. Er wordt stilgestaan bij de vele indrukwekkende fragmenten en beelden uit “OverLeven”. Na
afloop is er gelegenheid om na te praten, dit alles wordt als zeer waardevol
ervaren. De lezing in de bovenzaal van de bibliotheek aan de Chevalleraustraat
* Wordt ter vergadering uitgereikt.
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www.cco-ommen.nl
www.oudommen.nl
Secretariaat
Joke van Elburg
De Schammelte 27
7731 BL Ommen
Tel. 0529-463288
w.feddema@home.nl
Ledenadministratie
Herman Kortman
Herikstraat 39
7731 VN Ommen
hermankortman@planet.nl
Tel. 06-23944250
Bankrekening CCO
NL97 RABO 0378 9039 77
Redactieadres
Patrijsstraat 39
7731 ZL Ommen
hko-ommezien@hccnet.nl
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.

in Ommen begint om 20.00 uur. 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. Voor CCO-leden is de lezing gratis. Niet leden betalen vier euro per persoon.
Ledenkaart en museum
CCO-leden van de CCO hebben gratis toegang tot het Streekmuseum als ze hun ledenkaart tonen bij de kassa. De
CCO-ledenkaart 2018 is afzonderlijk bij deze Nieuwsbrief gevoegd. Maak van deze gelegenheid gebruik. Het museum is zeker een bezoekje waard.
Openingstijden museum:
Maart en april: dinsdag t/m zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Mei t/m augustus: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur, zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur.
September en oktober: dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Tijdens deze openingstijden is ook de molen te bezichtigen. Voor groepen bestaat er het gehele jaar de mogelijkheid
om na afspraak ook buiten de openingstijden het museum te bezoeken. Voor meer informatie hierover en over speciale arrangementen: telefoon 0529 – 453487, of via mail: info@museum-ommen.nl.

Dodenherdenking 4 mei 2018 Besthmenerberg Kamp Erika

De historische vereniging CCO organiseert in samenwerking met oud-gevangenen van Kamp Erika op vrijdag 4
mei a.s. om 18.00 uur, weer een dodenherdenking bij het herinneringsmonument op de Besthmenerberg aan de
Hammerweg in Ommen.
In verband met de plechtigheden bij het gemeentehuis op dezelfde avond is de herdenking op de Besthmenerberg in
tijd vooruitgeschoven. Zodoende heeft iedereen ook de gelegenheid om de herdenking later op de avond bij het gemeentehuis bij te wonen.
Het monument herdenkt de slachtoffers van het gevangenkamp Erika. Bij het monument staat de tekst: ‘Nederland
gedenk. Ter nagedachtenis aan hen die deze weg gingen naar het concentratiekamp Erika, waar tussen ’42 – ’45 talloze Nederlanders zijn vernederd, gemarteld en vermoord’. Kamp Erika was tijdens de Tweede Wereldoorlog (19401945) in Duitse handen.
Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken in het bezoekerscentrum in de Besthmenermolen.

Bustochten 9 en 23 mei en 6 en 20 juni

Ook dit jaar zijn er weer een viertal bustochten van het CCO en Oll Ommer door de omgeving van Ommen. De eerste
bustocht is op woensdag 9 mei. Met een luxe touringcar wordt langs mooie plekjes gereden. Gidsen geven onderweg
uitleg over deze vele bezienswaardigheden. De volgende bustochten zijn op de woensdagen 23 mei, 6 juni en 20 juni.
Het vertrek is telkens om 18.00 uur vanaf het Streekmuseum aan Den Oordt 7 in Ommen. De terugkomst is om ongeveer 21.30 uur.
Het is dit jaar voor de tiende achtereenvolgend seizoen dat deze bustochten worden georganiseerd. De belangstelling
is altijd groot. Aan deze bustocht kan iedereen deelnemen, maar vol is vol. Opgave is mogelijk vanaf 1 april bij Henk
Soer, telefoon 0529-455654; email: h.soer3@telfort.nl of bij Aldien Pasman, telefoon 0529-453446. De kosten zijn
12 euro per persoon; niet-leden betalen 14 euro per persoon, inclusief een kop koffie onderweg.

Fietstocht langs oorlogsmonumenten zaterdag 5 mei

Het CCO organiseert op zaterdag 5 mei (Bevrijdingsdag) een fietstocht langs de oorlogsmonumenten in de gemeente
Ommen. De fietstocht met begeleiding start om acht uur in de ochtend bij het Streekmuseum in Ommen. Onderweg worden zowel in de kom van Ommen als in het buitengebied diverse monumenten aan gedaan die herinneren aan
de strijd en verzet in de Tweede Wereldoorlog. De route is ongeveer 25 kilometer lang. Onderweg is een koffiestop.
Aan het eind van de ochtend zijn de fietsers weer terug. Opgave vooraf is niet nodig.

Rabobank Clubactie

Het CCO heeft zich weer aan gemeld voor de Rabobank Clubkasactie. Leden van de Rabobank Vaart en Vechtstreek
kunnen van 15 tot en met 31 maart hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) waaraan zij hun clubhart willen laten zien. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze
vereniging of stichting ontvangt. Elk lid van de Rabobank kan 5 stemmen uitdelen. Per lid kunnen maximaal 2 stemmen uitgebracht worden op een zelfde vereniging. Met de Stichting Vechtdalkunsten Ommen zijn we overeengekomen dat zij op het CCO zullen stemmen. In hun campagne zullen ze dat verder ieder aanbevelen. Daar staat dan tegenover dat ons gevraagd is om op hun te stemmen. Zij gaan met het geld een kunstwandelroute uitzetten in het
mooie Laarbos. Dit jaar heeft de Rabobank 150.000 euro te verdelen, dus doe mee!

3 april
11 april
4 mei
5 mei
9 en 23 mei,
6 en 20 juni

AGENDA
Opening Streekmuseum
Carrousel: “De kracht van Over Leven”, 20.00 uur
Dodenherdenking: Steile Oever om 18.00 uur en gemeentehuis om 20.00 uur
Fietstocht langs oorlogsmonumenten in Ommen
Bustocht door omgeving van Ommen
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