Jaarverslag 2017 vereniging de Ommerschans.
Het jaar 2017 begon voor ons met een onverwacht en triest bericht dat Jan
Veurink, onze voorzitter, zijn strijd tegen kanker moest opgeven. Hij overleed op
9 februari 2017. Het bestuur was aanwezig op zijn afscheid op 14 februari 2017.
Tijdens de jaarvergadering heeft Henk Michel een in memoriam voorgelezen.
De jaarvergadering werd gehouden op 1 juni 2017, waar Henk Michel gekozen is
als voorzitter en Gert Kerkdijk als penningmeester.
Het bestuur ziet er als volgt uit:
Voorzitter: Henk Michel
Secretaris: Ans Esselink
Penningmeester: Gert Kerkdijk
Leden: William Janssen, Ingrid van der Velde (PR, facebook en websitebeheer)
De vereniging organiseerde 9 rondwandelingen door het gebied de Ommerschans
(zondagmiddagen en twee avonden). (Tijdens een de wandeling liep Herman
Finkers en familie mee.) De belangstelling voor de rondwandelingen zijn altijd
erg groot. Op verzoek hebben we een speciale presentatie en rondwandeling
gegeven voor een familie, met als doel de familieleden een idee te geven hoe
hun voorouder haar dagen in de schans heeft doorgebracht. Een mooie
uitdaging. Verder hebben we rondwandelingen gegeven voor leerlingen van
verschillende basisscholen die het lespakket Ommerschans in hun lesprogramma
hebben. Bijna 115 leerlingen hebben meegedaan aan de rondwandelingen.
Daarnaast verzorgden wij een rondwandeling voor leerlingen van het
Vechtdalcollege te Hardenberg. Verder heeft Suzanna Janssen tijdens een
rondwandeling inspiratie opgedaan voor een extra hoofdstuk in haar boek het
Pauperparadijs. Ook werden rondwandelingen verzorgd voor de studiekring
Dedemsvaart, PvdA Ommen-Hardenberg, Touristinfo de Wijk, en voor families en
vriendengroepen.
De gidsengroep is uitgebreid met Simone Hof, Gert Kerkdijk en Henk Smit die
vanaf 2018 volledig mee gaan draaien.
William Janssen heeft meegewerkt aan het programma Geloof en een hoop
liefde. Hij liep met het team door de Ommerschans en bezocht ook “hoeve 4”. De
uitzending was op 19 september 2017.
De vereniging heeft samen met de bibliotheek Hardenberg een lezing van
Suzanna Jansen georganiseerd in de Baron te Dedemsvaart. De avond was een
groot succes, ook hebben veel aanwezigen meegewandeld met de rondwandeling
die voor hen een paar weken later werd gehouden.
Voor het blad Saillant, van de Menno van Coehoornstichting, hebben we een
verhaal over de verdedigingsschans, aangeleverd. Ook hebben we meegewerkt
aan een krantenartikel voor de Twentsche Courant/Tubantia. Verder hebben wij
meegeholpen aan de interactieve Tijdlijn over de Koloniën van de Maatschappij
van Weldadigheid. Zie www.kolonienvanweldadigheid.eu/interactieve-tijdlijn.
Wij waren aanwezig bij de Provinciale Netwerkdag Cultuur Overijssel, opening
van het infocentrum Merksplas, de presentatie database Post van Weldadigheid

in Assen. Wim van der Heide, eigenaar van Landgoed den Woesten Heide,
nodigde ons uit voor de officiële opening van het Lindepad. Een lindeboom van
het pad is opgedragen aan onze vereniging.
De Open Monumentendag was een groot succes. De vereniging was bij de
boerderij van Hiemstra, aanwezig met een expositie over de geschiedenis van de
landbouw tijdens de periode van de Maatschappij van Weldadigheid, Veldzicht
en er was informatie over de geschiedenis van de boerderij, hoeve 4.
Theatergroep de Firma maakte de dag tot een groot succes door hun voorstelling
“het Leed is van mij, “ over de moord op hoevenaarsdochter Zientje in de
voormalige koeienstal.
Verder namen we deel aan het informatiemarkt Festijn Ommen en de Kerstmarkt
bij locatie Veldzicht in Balkbrug. Via de Ommerschansmail worden veel vragen
over stamboomonderzoek gesteld en vaak kunnen wij ze een eind op weg
helpen. Namens de vereniging plaatst Helmuth Rijnhart dagelijks post over het
wel en wee op de schans op de website van MijnStadMijnDorp. Mooie verhalen!
Met de Facebook en Twitterpagina van de vereniging bereiken wij een groot
publiek. Veel mensen lezen en delen de stukken.
Ook dit jaar namen we deel aan dorpsgesprekken om tot een integrale
dorpsvisie 2025 te Balkbrug te komen. In deze gesprekken blijkt dat het gebied
de Ommerschans als zeer belangrijk voor Balkbrug wordt gezien. Een deel van
Balkbrug valt onder de nominatie Werelderfgoed.
Het nominatiedossier is in januari 2017 aangeboden aan de UNESCO in Parijs.
Hopelijk horen we dan in voorjaar 2018 of de UNESCO inderdaad overgaat tot
het plaatsen op de lijst van Werelderfgoed van de Nederlandse en Belgische
Koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid.
Voor het realiseren van een infocentrum zijn vele gesprekken gevoerd met
provincie, gemeente Ommen en Hardenberg en de familie Hiemstra.
Op initiatief van Thea Dijkema is er een werkgroep het jaar van de
Ommerschans opgericht, met als doel om in 2018, in het kader van 200 jaar
Maatschappij van Weldadigheid, veel activiteiten plaats te laten vinden. In
oktober zijn er twee informatieavonden geweest, waar inwoners van de
gemeenten Ommen en Hardenberg ideeën naar voren konden brengen. Wij
hopen uiteraard ook met deze activiteiten de Ommerschans op de kaart te zetten
Voor het jaarlijkse dagje uit voor de leden kozen we dit jaar voor het Drents
Archief en Bourtange. Het was een mooie en interessante dag, een rondleiding in
het Drents Archief en een mooie rondwandeling met gids in Bourtange, maar
door de vele wegwerkzaamheden onbedoeld wel een hele lange dag.
Tot slot mochten we ook dit jaar weer nieuwe leden verwelkomen, waardoor de
vereniging op 31 december 2017 honderd leden heeft.
Ans Esselink-Reimink
Secr: vereniging de Ommerschans

