Jaarverslag Cultuurhistorisch Centrum Ommen over 2018.

Het jaar 2018 begon goed: bij de Algemene Ledenvergadering in maart werd Jan
Brinkman benoemd als nieuwe voorzitter. En in april kregen 3 trouwe leden van onze
vereniging een lintje! Frouwke Doezeman, Albert van der Vegt en Harry Woertink
werden “geridderd” wegens hun grote verdiensten als vrijwilligers.
Maar bij het eind van het jaar was er een tegenvaller: Vanuit de bouwcommissie kon
gemeld worden dat zowel de gemeente als de provincie subsidies hebben
toegezegd, maar helaas werd eind december duidelijk dat een derde fonds wat om
een bijdrage was gevraagd, negatief heeft beslist. De financiering van de nieuwbouw
van het museum blijft zo een uitdaging.
De realisatie van het nieuwe monument voor ‘kamp Erika” heeft helaas wat
vertraging opgelopen. Uit onderzoek is gebleken dat het ontwerp zal moeten worden
aangepast i.v.m. de ondergrond. Mogelijk wordt het geheel daardoor duurder. De
gemeente heeft al subsidie toegezegd. Als duidelijk is wat er aan extra werk nodig is
en er een nieuwe begroting kan worden gemaakt, zal ook subsidie worden
aangevraagd bij de provincie. Wordt vervolgd.
In ieder jaarverslag zijn een aantal vaste onderwerpen:
- De vrijwilligersmiddag in het museum werd goed bezocht.
- Ook de belangstelling voor de Algemene ledenvergadering was goed te noemen.
- Eindelijk deed CCO weer mee aan de optocht op Koningsdag. Hopelijk is hiermee
een oude traditie weer in ere hersteld.
- De herdenking van 4 mei op de Besthmenerberg trok ook in 2018 weer veel
belangstellenden, waaronder nog steeds een paar voormalige gevangenen met hun
familie.
- Op 5 mei werd er weer gefietst langs de oorlogsmonumenten in de gemeente
Ommen.
- De werkgroep Boerderij- en veldnamen heeft, opnieuw in samenwerking met de
Fotowerkgroep en de mensen van de Genealogie, weer 3 “buurtvisites”
georganiseerd. Deze keer waren Witharen en de Vinkenbuurt aan de beurt. De
avonden werden weer goed bezocht en gelukkig waren ook dit jaar de bezoekers
enthousiast over de invulling van de avond. Het uitprinten van een stamboom is altijd
weer populair, maar het ontmoeten van (oude) buren is ook gezellig.
- In mei en juni werden er weer 4 bustochten georganiseerd en zoals ieder jaar
waren ze weer snel volgeboekt.
- De fietstocht in juli trok ook weer voldoende deelnemers, waarbij het opviel dat het
aantal mensen wat deelnam aan de BBQ groter was dan het aantal fietsers… Het is
wel bedoeld als fietstocht!
- In het kader van de Molendag werden dit jaar ook rondom het Streekmuseum
allerlei activiteiten georganiseerd. Door de Molenstichting was weer een fietstocht
uitgezet langs de verschillende Ommer molens, waardoor het aantal bezoekers ook
bij het Streekmuseum heel goed was.
- De belangstelling voor de museum-doe-dag viel nog al tegen; waarschijnlijk was er
onvoldoende over naar buiten gebracht, maar ook het weer werkte niet erg mee.

Toch was de kruudmoes weer snel uitverkocht en werd de trouwerij in historische
kleding erg gewaardeerd.
- Op de goed bezochte ledenavond in het najaar werd een prachtige film vertoond.
We hadden al eerder een film over de Vecht, maar deze nieuwe film over het
stroomgebied van de Vecht en de plaatsen die aan de Vecht liggen, was echt
bijzonder.
- Samen met de bibliotheek en WijZ werd het dialectdictee georganiseerd. Dit jaar
vond het dictee plaats in het Vlierhuis en de animo was groot. Mevr. Tiny Jansen had
maar 1 fout en werd hierdoor de trotse winnaar.
Door de fotogroep is heel hard gewerkt aan het fotoboek wat door de plaatselijke
Jumbo werd uitgegeven. De klanten konden foto’s sparen voor dit boek. Maar deze
ruim 200 foto’s moesten wel eerst worden geselecteerd uit onze albums! Het ruilen
van de dubbele foto’s bracht veel nieuwe mensen naar onze donderdagmiddagen.
Helaas heeft al dat bezoek geen nieuwe leden opgeleverd.
Op 11 april werd in de zaal boven de bibliotheek een lezing gegeven met de titel “de
kracht van OverLeven”. Deze lezing vertelde verhalen over Joodse overlevenden aan
de hand van foto’s van deze mensen. De belangstelling was groot.
In het Streek museum hadden ook allerlei activiteiten plaats. Naast de reeds
genoemde buurtvisites werd er een mooie expositie ingericht met als thema: de
Ommer molens. Vanuit de bevolking werden vele schilderijen en foto’s aangeleverd.
Het Fietsmuseum, de jongste tak aan onze vereniging, heeft een heel goed seizoen
achter de rug. Een museum in een winkelstraat trekt veel belangstelling.
Het bestuur hoopt dat u op 11 april 2019 een goede ledenvergadering en een
plezierige avond zult hebben.
En dat zich nieuwe bestuursleden zullen melden.
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