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Een nieuw en voltallig bestuur
Op 18 september 2019 hebben we een extra ledenvergadering gehouden in de
Carrousel. Doordat het bestuur was ingekrompen tot drie leden, was het erg
belangrijk dat er nieuwe bestuursleden zouden worden gevonden. In feite voldeden we niet meer aan onze eigen statuten en ook de gemeente keek bezorgd
naar deze situatie, gezien alle beslissingen die genomen moeten worden i.v.m.
de bouwplannen.
Oud-voorzitter, Berend Jan Warmelink, werd bereid gevonden om zich hiervoor in te zetten en het is hem gelukt om voldoende mensen enthousiast te maken, waardoor op deze extra ledenvergadering zeven bestuursleden konden
worden voorgesteld.
Het nieuwe bestuur is als volgt vastgesteld:
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Voorzitter Berend Jan Warmelink, secretaris Joke Feddema, penningmeester Herman Kortman met de leden Willem Bemboom, Gerko Warner,
Hans Kersbergen en Jaap van Dort. Met Gerko hebben we eindelijk ook
iemand uit een jongere generatie in het bestuur.
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De aanwezige leden hebben (met applaus) ingestemd met deze bestuursleden,
zodat we vanaf 18 september weer kunnen beschikken over een voltallig bestuur. En er is voldoende werk aan de winkel! In de eerste plaats met betrekking tot de bouwplannen.
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Aan de hand de bouwtekeningen werden de leden geïnformeerd over de stand
van zaken. De reacties waren zonder meer positief. Helaas toont de begroting
nog een tekort voor alle plannen. Daarom zullen we sponsors moeten zoeken,
maar ook acties bedenken, waardoor de leden (maar ook niet-leden) een bijdrage kunnen leveren. Een grote besparing kan bijv. worden gevonden door zelf
het schilderwerk te verzorgen.
Wethouder Scheele gaf vervolgens een toelichting op de samenwerking tussen
de gemeente en het CCO. Doordat de gemeente betrokken is bij het ontwikke-
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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
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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.
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len van de plannen en er gebouwd wordt op gemeentegrond, kan de omgevingsvergunning binnenkort worden aangevraagd.
De wethouder sprak zijn waardering uit voor de inzet van alle vrijwilligers en merkte op dat Ommen een mooi museum verdient. Ook wil de gemeente graag dat er een Toeristisch Informatie Punt (TIP) zal worden ondergebracht in
het museum, waardoor het gebouw een extra functie zal vervullen. Een mooi gebouw en een nieuwe inrichting gecombineerd met een Toeristisch Informatie Punt zal zonder twijfel meer bezoekers trekken.

Ledenavond 21 november 2019
Op donderdag 21 november 2019, aanvang om 20.00 uur, in het Hervormd Centrum te Ommen.
Op de ledenavond van zal, voorafgaand aan de bruidsshow, voor de aanwezige leden een presentatie worden gegeven
van de bouwplannen en zal de leden worden gevraagd om mee te denken over mogelijkheden om extra geld te vinden.
Het bestuur hoopt op een grote opkomst op 21 november a.s. en veel creatieve ideeën.
Voor het officiële begin om 20.00 uur staat de koffie en thee natuurlijk weer voor u klaar!
De agenda voor 21 november ziet er dan als volgt uit:
1.
2.
3.
4.

Opening door de voorzitter
PowerPoint presentatie door Willem Bemboom
Pauze met koffie/thee
Bruidsmode van vroeger en nu.

Buurtvisites op 11, 12 en 13 februari 2020
Vanaf het ontstaan van HKO heeft de werkgroep Boerderij- en veldnamen zich ingespannen om van alle boerderijen
in iedere buurtschap van Ommen de geschiedenis vast te leggen. De werkgroep leden gingen op bezoek bij die boerderijen om de verhalen vast te leggen van de bewoners.
Om al die mensen te bedanken voor hun medewerking organiseert de werkgroep al vele jaren de z.g. “buurtvisites”.
Hierbij staan steeds een paar buurtschappen centraal. Vorig jaar waren dat Beerze, Beerzerhaar en Beerzerveld.
In 2020 is de keus gevallen op Arriën, Arriërveld en Ommerkanaal.
Ook nu zijn de werkgroep leden weer hard aan het werk
om deze buurtschappen mooi over het voetlicht te brengen.
De avonden zijn dus op 11, 12 en 13 februari 2020 en
worden gehouden in het Streekmuseum aan Den Oordt.
We starten om 20.00 uur met het programma, maar de
inloop is al vanaf 19.30 uur.
Er wordt weer een grote foto-expositie ingericht, waarbij
aan een enkele boerderij extra aandacht za worden besteed. Maar tegelijk is het natuurlijk ook gewoon gezellig
om alle buurtgenoten te ontmoeten met een kop koffie of
thee en later een klein hapje en drankje. De toegang is gratis, want het is immers om de bewoners te bedanken voor
de medewerking.
We hopen weer op drie avonden volle bak!
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