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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 verg-
roten, alles in de ruimste zin 
van het woord.  

www.cco-ommen.nl 
www.oudommen.nl 

Secretaris  
Jan Doedens 
Koekoeksbloemstraat 12,  
7731 WB Ommen.  
Tel. 06-31553719  
j.doedens@hetnet.nl.  

Penningmeester 
Herman Kortman 
Herikstraat 39 
7731 VN Ommen 
hermankortman@planet.nl 
Tel. 06-23944250  
 
Bankrekening CCO 
NL97 RABO 0378 9039 77   

Nieuwsbrief  2/2022 

Opening museum 
Op 11 maart is het Historisch museum (en Tolhuis)  officieel geopend 
door wethouder Ko Scheele. Het was zijn laatste officiële handeling in 
dienst van de gemeente. Aanwezig waren naast een aantal genodigden, 
het bestuur, sponsoren van de vitrines, een groot aantal vrijwilligers en 
de pers.  
Na het welkom van de voorzitter, vertelde hij vervolgens, a.d.h.v. oude 
beelden, de ontwikkeling van het museum van vroeger tot nu. Daarna 

verrichtte de wet-
houder de opening 
en overhandigde hij 
daarna in het muse-
um het bronzen 
beeldje van ds. Van 
Raalte, dat een 
mooi plekje kreeg 
in “zijn” vitrine. 
Vanaf dinsdag  5 
april is het museum 
(en Tolhuis) nu 
open voor inwoners 
en toeristen.  
 

Notulen Algemene Ledenvergadering CCO d.d. 13 april 2022  
 
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter, Berend-Jan Warmelink, opent de vergadering en heet al-
len (in totaal 38 leden) van harte welkom. Hij memoreert nog dat de 
laatste gehouden ALV in november 2019 was.  
Hans Kersbergen is vanwege andere verplichtingen afwezig, Joke Fed-
dema is verhinderd en Johan en Ria Kremer hebben zich afgemeld. 
 
2. Jaarverslagen secretaris over 2020 en 2021 
Geen vragen daarover, deze worden goedgekeurd. 
Harry Woertink geeft aan dat het belangrijk is dat we wel blijven com-
municeren met elkaar. De voorzitter geeft aan dat dit ook via de nieuws-
brief steeds is gedaan! 
Gerrit Steen wil nog een agendapunt toevoegen, dat wordt doorgescho-
ven naar de rondvraag, punt 8 van de agenda. 
 
3.Financieel jaarverslag en balans over 2020 en 2021 
Penningmeester Herman Kortman geeft via de beamer toelichting op de 
cijfers. 
Vraag: In maart 2022 is er  €20.000 voor TIP begroot, hoe zit dat? 
De voorzitter geeft aan dat in het kader van de “Leader-aanvraag” dit 
bedrag als raadsbesluit is opgenomen voor TIP. Het museum was niet 
open en het geld is daarvoor gebruikt. 
 
4. Verslag kascommissies en benoeming nieuwe kascommissie 
Martha Mastenbroek en Jan Spalink hebben eind november 2021 de kas 
gecontroleerd over 2020 en vertellen dat de boekhouding keurig in orde 

De CCO heeft de volgende werkgroe-
pen, die u via de secretaris kunt berei-
ken: 
 Boerderij- en veldnamen 

 Genealogie 

 Foto-film 

 Dialect 

 Klederdrachten 

Ledenadministratie 
Joke van Elburg 
De Schammelte 27 
7731 BL Ommen 
Tel. 0529-463288 
w.feddema@home.nl 
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was. Er wordt daarbij nog melding gedaan van de ontvangst van €585,60 vanwege de RABO-clubactie! 
Jan Spalink en Ferdinand Kampman hebben in maart van dit jaar de kas gecontroleerd over 2021 en geven 
hierbij door dat alles voor elkaar was. 
De leden van de kascommissies worden bedankt voor hun werk en voor 2022 bestaat de nieuwe kascom-
missie uit de heren Ferdinand Kampman en Henk Kampman. 
 
5. Financieel verslag nieuwbouw en huidige financiële stand van zaken 
De penningmeester geeft weer toelichting op de cijfers en na de vergadering kan, voor wie dat wil, specifi-
catie van de cijfers bij hem worden opgevraagd. 
Vraag: Stel dat de vereniging failliet gaat, hoe zit het dan met de hypotheeklasten e.d.? 
De voorzitter geeft aan dat de investering een sluitend gebeuren is. De vereniging is eigenaar van het ge-
bouw, maar heeft geen financiële verplichtingen. Zaken waarvoor wij financieel verantwoordelijk zijn, zijn 
o.a.:  onderhoud, verzekeringen, elektra en gas.  
Hierna wordt de penningmeester bedankt voor al het werk dat hij heeft gedaan. 
 
6. Bestuurlijke zaken 
In kleine kring is al afscheid genomen van de bestuursleden Jaap van Dordt en Willem Bemboom, maar in 
de vergadering worden zij nog bedankt voor hun werkzaamheden.  
Willem Bemboom zal als adviseur  betrokken blijven bij het CCO.  
De kandidaat- bestuursleden Gerry Arts, Gerri Horsman en Jan Doedens (secretaris) stellen zich even kort 
voor en worden daarna door de vergadering, met een applaus,  officieel benoemd als bestuurslid van het 
Cultuurhistorisch Centrum Ommen.  
 
7. Toelichting op het ontwerp van het TIP 
Gerry Arts vertelt a.d.h.v. een aantal panelen hoe het Toeristisch Informatie Punt is ingericht. Het geheel is 
nu klaar en naast informatie kan er ook  inspiratie worden opgedaan  voor allerlei activiteiten in en rond 
Ommen en op of aan de Vecht. De baliemedewerkers zijn voor zowel het TIP (informatie verstrekken en 
verwijzen van bezoekers), als voor het museum (informatie geven, betalen en op verzoek vragen beant-
woorden). 
De openingstijden zijn daarom voor TIP en museum hetzelfde. 
Er is (nog) geen verdienmodel, we moeten eerst zien hoe het dit jaar allemaal gaat lopen. 
Het organiseren van de stadswandelingen blijft het museum doen. 
Zaterdag 23 april, tussen 11.00 en 16.00 uur, is er Open Huis.  
De uitnodiging daarvoor zal in de (plaatselijke) kranten verschijnen. 
 
8. Rondvraag 
Gerrit Steen vindt het jammer dat het wisselblok (staat nu in Haaksbergen), het weefgetouw en de gevel-
steen annex bankje (staat nu op de gemeentewerf) niet meer aanwezig zijn in of bij het museum en hij wil 
van de aanwezige leden weten wat zij daarvan vinden.  
Gerrit Horsman geeft aan dat het weefgetouw sowieso niet goed functioneert en niet compleet is. Vervol-
gens vertelt  bestuurslid Gerko Warner dat het museum is ingedeeld volgens de 10 tijdvakken die in het on-
derwijs gehanteerd worden en ingericht a.d.h.v. de Canon van Ommen. Hierbij horen verhalen  en daarbij 
passen bovengenoemde objecten niet.  
De inrichters (3 bestuursleden en 2 vrijwilligers) hebben zorgvuldig gekeken en geconcludeerd dat voor het 
oude wisselblok geen plaats was in de nieuwe  tentoonstelling en dat die in een plekje kreeg, daar waar het 
hoort, bij het Ommer NS-station.  
Het weefgetouw past niet in de geschiedenis van Ommen en zou een plekje krijgen in het Leids Wevers-
huis, maar gezien het feit dat deze niet compleet is en niet meer functioneert, ziet men hiervan af. 
De voorzitter licht nog toe dat voor de oude gevelsteen, in overleg met de gemeente, nog gekeken is naar 
een eventuele herbestemming, maar dit kon niet worden gerealiseerd.  Harry Woertink heeft al eerder aan-
gegeven in gesprek te willen met de ontwikkelaar van de nieuwbouw op het perceel van de voormalige He-
ma aan de Brugstraat of de gevelsteen daar een plekje kan krijgen. 
In totaal 7 aanwezigen delen de mening van Gerrit Steen en geven mede aan of het bestuur wil heroverwe-
gen, de gevelsteen annex  bankje toch een plekje te geven op het terrein. 
Verder geen punten voor de rondvraag. 
 
9. Pauze 
Een 2de kop koffie of thee wordt geschonken en ondertussen kan men naar beelden kijken van de bouw, 
welke door beheerder Harold Dokter via de beamer worden gepresenteerd. 
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10.  Presentatie foto’s fietspuzzeltocht 
Bestuurslid Gerko Warner neemt ons mee met een virtuele fietstocht door Ommen, waarbij hij de diverse 
foto’s van commentaar voorziet. Mooie beelden met veel historie, dat zeker in de smaak valt van de aanwe-
zige leden, die ondertussen voorzien worden van een drankje. Na afloop wordt hij met een applaus bedankt 
voor zijn presentatie. 
 
11.  Sluiting 
Tegen de klok van 22.00 uur wordt deze Algemene Leden Vergadering door de voorzitter, gesloten. Hij 
bedankt de aanwezigen voor hun komst en wenst allen wel thuis. 
 
Opening TIP 
Bijna een jaar is er door een paar bestuursleden inten-
sief overleg gevoerd met de gemeente over de  
totstandkoming  van het Toeristisch Informatie Punt. 
(TIP)  
In de eerste week van april werd de daarvoor bestem-
de ruimte ingericht en op zaterdag 23 april was de of-
ficiële opening,  verricht door wethouder Leo  
Bongers, in aanwezigheid van vrijwilligers, een paar 
buren en politici en enkele oud-bestuursleden. 
Toeristen kunnen nu prima worden bediend met aller-
lei  informatie over Ommen en omgeving, de  
bezienswaardigheden, wandel-en fietsroutes enz. enz.  
Daarna was er van 11.00-16.00 uur Open Huis, waar 
een redelijk aantal bezoekers gebruik van maakte.  
 
Dodenherdenking kamp Erika 
Door corona was er 2 jaar geen officiële dodenherden-
king geweest op de Besthmenerberg.  Fijn dat dit jaar 
de plechtigheid weer kon worden georganiseerd door 
het CCO,  bij het in 2020 geplaatste monument, ter 
nagedachtenis aan de slachtoffers van kamp Erika. 
Een groot aantal mensen was aanwezig , waaronder 
oud-gevangene dhr. Van Heerde en  
Jeremy Peter Nixey, zoon van de op 20 juni 1942  
verongelukte piloot Peter Nixey. 
Na de toespraak van burgemeester Hans Vroomen, 
klonk “The Last Post”, werd er 2minuten stilte  
gehouden en aansluitend 2 coupletten van het  
Wilhelmus gezongen. 
Daarna werden er kransen gelegd, gevolgd door een 
defilé langs het monument. 
 
Bijzonder bezoek 
Op donderdag  5 mei hebben Jeremy Peter Nixey en 
zijn vrouw, samen met enkele Hollandse vrienden, 
leden van het “4 en 5 mei comité Ommen” en het  
burgemeestersechtpaar een  bezoek gebracht aan het 
museum. De groep was zeer geïnteresseerd in de  
historie van Ommen en voor mr. Nixey was het tij-
dens de rondleiding  even emotioneel, toen hij zijn 
vaders naam tegenkwam op een overzichtspaneel van  
vliegtuigcrashes. …………. 
 
 
 
 
Jaarlijkse fietstocht 
Graag willen we onze jaarlijkse fietstocht  weer houden, in samenwerking met Oll Ommer, 
en dat gaan we doen op vrijdag 8 juli 2022. U kunt starten tussen 18.00 en 18.30 uur. 
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We starten bij het CCO, (Historisch Museum Ommen) en de eindbestemming is bij Landgoed Den Woesten 
Heide, Oude Woestendijk 1, Varsen. 
De kosten voor de fietstocht en aansluitend de BBQ bedragen €15,- per persoon. 
Voor alleen deelname aan de fietstocht zijn de kosten €3,- en voor alleen de BBQ €12,- 
Opgeven kan tot 2 juli bij: 
Hetty Lodewijk   Tel. 0529-856441 of per mail fam.lodewijk@ziggo.nl 
Ali  Pot-Vosjan    Tel. 0529-454806 of per mail alihenkpot@hotmail.com 
We hopen op een gezellige avond.  
 
De Fietscommissie 
 
Doedag rond het museum 
De Stichting Ommer Molens houdt op zaterdag  6 augustus de Jaarlijkse Ommer Molendag.  
Het CCO doet hier aan mee met allerlei activiteiten, de zgn. “Doedag”.  
Contactpersoon voor de organisatie is Joke Feddema. 
 
Wisselcollectie 
Heeft u een verzameling of hobby en wilt u dat showen aan de bezoekers van het museum? Laat het ons 
weten! We willen namelijk  iedere 3 maand een andere collectie tonen en het kabinet van Wethouder Paar-
huis, dat links staat bij binnenkomst van het museum, gebruiken we hiervoor.  
Geef het door aan beheerder Harold Dokter  van het museum. Hij is van dinsdag t/m vrijdag te bereiken via 
telefoonnr. 0529-453487 of per email: info@museum-ommen.nl   
We zijn erg benieuwd naar uw reacties en vooral wat er gedemonstreerd kan worden! 
 
Vrijwilligers gevraagd voor museum en TIP 
Het CCO heeft dringend vrijwilligers (m/v) nodig die mee willen draaien als 
baliemedewerker voor het museum en het TIP. Van de beheerder  hoor je wat 
er van je verwacht wordt en in de praktijk leer je snel van en met elkaar.  
Want er wordt altijd gewerkt in een tweetal, waarbij je wordt ingeroosterd op 
de dagen dat je aanwezig kunt zijn en dat gaat altijd in overleg!  
Lijkt het je wat of ken je iemand die mee wil draaien, geef het door aan  
Harold Dokter, de beheerder van het museum. 
Hij is van dinsdag t/m vrijdag te bereiken via telefoonnr. 0529-453487 of per 
email: info@museum-ommen.nl    
Er zijn Flyers gemaakt met informatie over het museum en TIP en deze zijn 
verspreid  onder de recreatiedeelnemers (campings en hotels) . 
 
 
 
 


