Jaarverslag 2021 Vereniging de Ommerschans.
Bestuur:
Corona heeft ook in 2021 de vereniging de Ommerschans in zijn greep gehouden. Mede
daardoor kon het bestuur, bestaande uit Jan Smits(voorzitter), Ans Esselink(secretaris),
Rosanne Farmer( 2e secretaris), Meindert Bollemaat(interim penningmeester) en William
Janssen, in beperkte mate vergaderen.
Ook dit jaar hebben wij een digitale jaarvergadering gehouden.
Wij zijn nog op zoek naar een penningmeester, aangezien Meindert Bollemaat als interim
penningmeester plaats heeft genomen. Er is een uitbreiding van het Bestuur aanstaande.
U hoort daar meer over op de jaarvergadering.
Rondwandelingen:
De vereniging organiseert normaal gesproken elke vierde zondag van de maand (m.u.v.
de maand december) een middagrondwandeling en drie avondrondwandelingen door het
gebied de Ommerschans. Helaas kon door de coronabeperkende maatregelen een aantal
rondwandelingen geen doorgang vinden of ze gingen door met een beperkt aantal
deelnemers.
Voor leerlingen van verschillende basisscholen uit de voormalige gemeente Avereest die
het lespakket Ommerschans in hun lesprogramma hebben we een rondwandeling kunnen
organiseren. In kader van de presentatie van het boek Altijd Vluchten van schrijfster
Christine Linneweever hebben we een speurtocht met vragen voor de
basisschoolleerlingen uit Balkbrug georganiseerd. Tot slot hebben we voor een viertal
families een rondwandeling mogen verzorgen en kwam een groep uit Borger-Odoorn
langs voor een wandeling door de schans.
Gidsen: Natuurlijk worden er ook komend jaar weer wandelingen gehouden. We maken
een nieuw rooster en denken na over een protocol voor gidsen.
Helaas kon de cursus verhalen vertellen voor de gidsen wederom i.v.m. de
coronabeperkende maatregelen niet doorgaan.
Onze gidsen zijn: William Janssen, Gert Kerkdijk, Henk Smit, Jannita Visscher, Rosanne
Farmer, Henk Michel, Jan Smits, Simone Hof en Ans Esselink.
Stamboomonderzoek en verhalen Ommerschans
Via de Ommerschansmail, maar vooral via de link Stamboomonderzoek op de website
worden veel vragen over stamboomonderzoek en de geschiedenis van de Ommerschans
gesteld en beantwoord. Namens de vereniging plaatst Helmuth Rijnhart regelmatig post
over het wel en wee op de schans op de website www.ommerschans.org en ook op onze
facebookpagina.

Flyers:
Ook dit jaar gaven we weer onze eigen flyer uit met o.a. informatie over de verschillende
activiteiten en staan we vermeld in de brochures: “Het Reestdal, idyllisch beekdal voor
fijnproevers” en “Ontdek de cultuurhistorie in Reest en Vechtdal”
Overleg:
Het bestuur schoof aan voor overleg met St. Participatie Ommerschans, wethouders
gemeente Ommen en Hardenberg, buurtbewoners Ommerschans, Veldzicht,

Klankbordgroep, Ondernemend Reestdal en noodzakelijke overleggen over het realiseren
van het Bezoekerscentrum Ommerschans.
Werelderfgoed:
De Koloniën van Weldadigheid in Frederiksoord, Wilhelminaoord, Veenhuizen en het
Vlaamse Wortel worden op de lijst van Unesco Werelderfgoed bijgeschreven. Het is voor
het eerst dat erfgoed uit Drenthe op de Unesco Werelderfgoedlijst komt. Kolonie
Ommerschans zit er niet bij, wel was het bestuur uitgenodigd voor de
Werelderfgoedbijeenkomst in Veenhuizen.
Opdracht Vechtdalcollege Ommen:
“Ruimte voor de Vecht” is een provinciaal programma waarin schoolklassen aan het werk
worden gezet voor externe opdrachten, meestal rondo m het waterschap. Dit keer ging
het om twee opdrachten rondom de Ommerschans. Twee drie VWO-klassen van het
Vechtdalcollege kregen elk een opdracht; de ene klas om een publiciteitscampagne op
social media te maken rondom de viering van 350 jaar Rampjaar, de andere klas
onderzocht hoe je een virtuele rondleiding op de Ommerschans kon maken. Het was een
groot succes, zowel voor de leerlingen als voor ons en we bouwen erop door.
Marketingplan koloniën van Weldadigheid:
De Stuurgroep van de Koloniën van Weldadigheid (7 kolonien) hebben opdracht gegeven
tot een onderzoek naar de mogelijke toeristische ontwikkelingen in gebieden die
kwetsbaar zijn. Dat onderzoek werd uitgevoerd door Marketing Drenthe en bevatte o.a.
een bewonersonderzoek in brede zin. Later in 2021 heeft dat geresulteerd in een
strategie-aanpak en een merkengids voor de kolonien. De Koloniën blijken nog tamelijk
onbekend te zijn in Nederland en Vlaanderen en meer publiciteit en kennis zou de
waarden van de Koloniën onder de aandacht kunnen brengen. Een marketing plan is het
sluitstuk van dit onderzoek en wordt in 2022 verwacht.
Stichting Ondernemend Reestdal
De leader-aanvraag die enkel jaren geleden is gedaan onder de noemer Idyllisch
Reestdal bevat een zestal projecten, waaronder een audiotour voor de Ommerschans.
Dan kunnen bezoekers een audiotour(kastje) huren en al wandelend de geschiedenis van
de Ommerschans tot zich nemen. In samenwerking met de Overijselacademie zal deze
audiotour worden geproduceerd. De projectaanvraag voor de Ommerschans kampt met
allerlei tegenslagen, reden waarom we onze deelname eraan nader overwegen. De aftrap
van dit project was, wegens corona, pas in het najaar en bestond uit een toertocht langs
alle projecten van deze aanvraag. Ook wij stonden, in koloniekleding, klaar om de
deelnemers te verwelkomen en we reikten het kinderboek over de Ommerschans uit aan
de deelnemers.
Ook zijn we bezig met een samenwerkingsproject met Willemsoord voor een Outdoor
Escaperoom voor kinderen. Ouders kunnen dan voor hun kinderen een tablet huren en
beginnen dan aan een avontuurlijke tocht van Ommerschans naar Willemsoord of terug.
Dat wordt betaald met subsidie van de Provincie Overijssel.
In beide gevallen is de Stichting Ondernemend Reestdal betrokken.
Open monumentendag:

Europees Erfgoedlabel
Dat we het Europese Erfgoedlabel hebben was vorig jaar al bekend gemaakt, maar nu is
ook het bordje aangekomen. We hebben de Open Monumentendag gebruikt om dat
bordje te onthullen. Dat gebeurde door de Ommense wethouder, Ko Scheele samen met
de Hardenbergse wethouder Mary Looman. Ook de gedeputeerde van de provincie
Overijssel Roy de Witte was daarbij aanwezig en dat was erg prettig. Temeer daar de

provincie Overijssel hiermee ook uitdrukkelijk laat weten positieve belangstelling te
hebben voor de Ommerschans en dat kunnen we goed gebruiken.
Bezoekerscentrum
Het bestuur is het laatste deel van 2021 vooral bezig geweest met het
bezoekerscentrum. Eind 2020 bleek dat Veldzicht zijn toezegging voor het vestigen van
een informatiecentrum terugtrok. Goede raad bleek duur, tot we stuitten op de oude
schuur naast de Ommerschans en de eigenaar ervan Arend Jan Slager. De schuur was
opslagplaats voor zijn rietdekkersbedrijf en vanuit zijn beroep was Arend Jan
geïnteresseerd in erfgoed. We overlegden over de mogelijkheden en in de loop van de
tijd passeerden meerdere varianten de revue. Vrij snel legden we die mogelijkheden voor
aan de buurtbewoners van de Ommerschans, die in eerste instantie heftig protesteerden.
Ze vreesden de aantasting van het natuurgebiedje en hun rust door een te grote
toestroom van recreanten en hun auto’s. Al snel werden minder kwetsbare varianten
ontwikkeld en werd bestuurlijk overleg met beide gemeentes georganiseerd. Ook de
provincie sloot zich aan. Begin november kwam het voorstel in de Raad van Ommen en
het werd met nogal wat vragen en opmerkingen doorgestuurd naar een volgende
vergadering in januari. Zowel de vereniging als de buurt waren daar aanwezig met een
inspreker. In januari is het voorstel zonder problemen in Ommen aangenomen. Besloten
is voorlopig de aanvraag in Hardenberg uit te stellen tot na de verkiezingen en dan zal
ook de provincie aansluiten. Inmiddels is er ene regelmatig overleg met afgevaardigden
uit de buurt en stemt de buurt min of meer in met de huidige variant van het
informatiecentrum.
Het bestuur stelt er prijs op te stellen, dat het zich op geen enkele manier financieel
heeft gebonden aan dit inspiratiecentrum. Wel denken wij dat ‘een plek’ op of nabij de
Ommerschans cruciaal is voor het op langere termijn voortbestaan van de vereniging.
Een derde van ons bestaan zijn we daar al mee bezig, een plek waar we gasten kunnen
ontvangen, koffie kunnen schenken en iets kunnen laten zien van vierhonderd jaar
geschiedenis van die plek.
Boekpresentatie:
Het bestuur is bij twee boekpresentaties aanwezig geweest.
Het boek van Christine Linneweever, Altijd vluchten met presentaties in de Ommerschans
en aansluitend in Dedemsvaart. Hierbij werden ook enkele schoolklassen rondgeleid met
een speurtocht over de Ommerschans en was er een feestelijke uitreiking in de
Turfschuur van de HVA.
Het boek van Jasmijn Vervloet: Schoffies in Salland, de presentatie van het boek vond
plaats in Veenhuizen.
Overig:
Wandelen: de vereniging streeft ernaar de bestaande wandeling door de Ommerschans
op papier te zetten en de route opnieuw te markeren. De mogelijkheden van
digitalisering worden onderzocht.
Lezingen: De lezingen die we dit jaar hadden gepland zijn niet doorgegaan.
Vanzelfsprekend streven wij ernaar die in de loop van het komend jaar opnieuw te
organiseren.
1672-2022: Er zijn in Nederland allerlei activiteiten in het kader van de herdenking van
350 jaar Rampjaar. De Vereniging de Ommerschans doet natuurlijk mee en zal op
zaterdag 18 juni 2022 een dag vol activiteiten in de Ommerschans organiseren. Alle
informatie over alle herdenkingen is te vinden op www.rampjaarherdenking.nl
Leden: Op 31 december 2021 telde vereniging de Ommerschans 117 leden.
Ans Esselink-Reimink Secr: vereniging de Ommerschans

