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De tweede editie van De Ommer is een feit! Samen
met Ommense partijen is er weer hard gewerkt om een
gloednieuwe editie te maken en bevat het mooie, bijzondere en unieke verhalen in en uit de gemeente.
Deze zomer stroomde de gemeente weer vol met toeristen en was er veel te doen. In de Ommer wordt er één
evenement extra uitgelicht; CSI Ommen. Hét paardensportevenement waar kunst, cultuur en topsport elkaar
ontmoeten. Als wethouder van recreatie en toerisme
vind ik het leuk dat hier in het tijdschrift ook aandacht
voor is.

Het hart van ommen
heeft een centrale plek
en staat symbool voor
onze gastvrijheid
De lokale horeca van Ommen is getest door Tweede Kamerleden Malik Azmani en Maurits von Martels. Al wandelend liepen ze van horecagelegenheid naar horecagelegenheid. Ook staat het ondernemerschap in Ommen
centraal in het verhaal van een mooi familiebedrijf dat al
42 jaar is gevestigd in de gemeente; Laro Tape.
Om nog meer verhalen kwijt te kunnen, is deze editie
24 pagina’s dik. Het hart van Ommen heeft een centrale
plek. Het mooie vind ik vooral dat je verhalen leest van
de inwoners van Ommen. Wederom een magazine door
en voor Ommenaren waar we trots op mogen zijn!
Als wethouder ben ik trots op deze uitgave en hoop ik
dat u met veel plezier deze editie leest.

Leo Bongers
wethouder in de gemeente Ommen

Toeristen uit
ommen aan de vecht

Wilma en pierre
woudstra

wonen in ommen
Een interview met mensen die een
appartement aan de Vecht hebben gekocht

“ons hart
ligt bij
de vecht”

Ondernemen in ommen
Koen Rolvink over
het familie bedrijf Laro Tape

Happen en stappen
Met Malik Azmani en Maurits von Martels

csi ommen en
samenwerking
met kunstenaars
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komend najaar
Nieuw monument kamp erika
Erik Schutte over monument Kamp Erika

#loveommen
Marketingcampagne
Hart van het vechtdal

tim knol in het bostheater
sahara
Twee zandvlaktes worden een groot stuifzandgebied

Ommen vanaf het water, da’s echt genieten

Wie is gert witte?
Een prachtige omgeving, gezellige terrasjes en een leuke jachthaven. Redenen genoeg

evenementen kalender

voor Sieger en Jannie Brouwer uit Diever om een paar dagen in Ommen aan te meren.

h

Vorig jaar lagen ze hier twee dagen, dit jaar maken ze er een midweek van. ’s Avonds
loopt het stel graag even door Ommen. “Daar hangt echt een gezellige sfeer met al
die terrasjes”, vinden ze. Sieger en Jannie zijn zeker van plan om terug te komen.
“De route over de Vecht is prachtig en we hoorden dat we binnenkort nog verder
www.hartvanhetvechtdal.nl

over deze sfeervolle rivier kunnen varen.”
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’Het is prachtig om de mooie boten in de haven te kunnen zien vanaf ons balkon’

heerlijk wonen
aan de vecht

We hoopten dat we in aanmerking konden komen voor fase 2

van. Hetgeen wat me gelijk opviel, waren de diepe nissen bij de

konden kiezen uit 6 appartementen in de eerste fase. Een van

we in een kasteel liepen, werkelijk prachtig!”

van het project, voor het vierde gebouw. Toen bleek dat we nog
de appartementen was precies wat we zochten. We hebben

Een ijsje eten op je eigen balkon

er dan ook niet lang over hoeven nadenken; we waren meteen
verkocht.”

Na twee jaar voorbereiden, muurkleuren uitzoeken, keukens

Stijlvolle verrassing

slag met het inrichten van het appartement. “Het heeft een tijdje

kijken en spullen opruimen, kunnen Wilma en Cor nu aan de

geduurd voordat alles klaar was, maar ook van deze periode

Projectonwikkelaar Artica ontwikkelde naast de appartementengebouwen aan de Vecht ook het gebouw de Driesprong met

daarin de apotheek, het nieuwe Hema gebouw, het Marktgebouw
en de gebouwen op het 11 Aprilplein in Ommen. De stijl van

Iedere dag je vers bereide ontbijt nuttigen met uitzicht over de Vecht, de molen en de

rondvaartboot. Dit kan in de nieuwe appartementen aan de Vechtkade in Ommen. Wil-

ma Rietberg en haar man Cor Brem kochten hun appartement aan de Vecht ruim twee
jaar geleden. In juni 2018 ontvingen zij de sleutel en sinds kort genieten zij hier volop
van alles wat het centrum van Ommen te bieden heeft.

ramen met daarvoor de grote vensterbanken. Het leek wel alsof

heb ik genoten. Het voelde alsof ik een groot cadeau kreeg, dat
ik stukje bij beetje mocht uitpakken. Met het ontvangen van de
sleutel, was het cadeau helemaal uitgepakt. Ik heb er enorm

veel zin in dat alles af is en dat we helemaal gesetteld zijn in ons

de gebouwen sluit goed bij elkaar aan en in het uiterlijk van de

nieuwe huis”. En hoe vier je het moment dat je eindelijk de sleutel

gebouwen is er veel aandacht voor details. “De oude jaren ’30

van je appartement hebt gekregen? Wilma vertelt: “Regelmatig

stijl van het appartementengebouw spreekt ons erg aan. Ook

gingen we vanuit ons oude huis in de Dante een ijsje halen in

de ramen tot aan de grond met het vele licht binnen vinden we

het centrum van Ommen. Maar het moment dat ik vanuit ons

prachtig”, aldus Wilma. En als je een huis koopt aan de hand

appartement de straat over kon om een ijsje te halen bij Toscana

van een tekening, kun je nog behoorlijk worden verrast. “De

eerste keer dat we ons appartement binnen liepen tijdens een

kijkdag, was werkelijk overweldigend. We waren er echt even stil

en we het gelijk konden opeten op ons eigen balkon, was toch
wel heel speciaal.”

Queen of the Vechtvalley

Al geruime tijd is het aan de Vechtkade een drukte van belang.

“We waren meteen verkocht”

talig muziekstuk klinkt door de speakers van de bouwradio.

2016 ondertekend. Wilma Rietberg vertelt: “Mijn man en ik spraken

Bouwbusjes rijden af en aan en het geluid van menig Nederlands-

De eerste koopcontracten voor de appartementen werden al in

Het passerende verkeer manoeuvreert zich regelmatig langs een

al een tijdje over het verhuizen naar een levensloopbestendige

lange rij met bouwhekken. Maar het resultaat mag er wezen: de

woning. Toen we een dag in Dalfsen liepen en daar de nieuwe

eerste 3 appartementengebouwen zijn in juni dit jaar opgeleverd.

huizen aan de Vecht zagen, dachten we ‘dit is precies wat we

De bouw van het vierde appartementencomplex ‘de Vechtanjer’

zoeken’.” Wilma en haar man namen direct contact op met hun

aan de westzijde in is inmiddels gestart. Ommen is met de 4

makelaar in Ommen. Daar hoorden ze dat er ook in Ommen een

gebouwen aan de Vecht, 43 unieke appartementen en 1

mogelijkheid kwam om een nieuw appartement aan de Vecht te

bedrijfsunit rijker.

kopen. “Het was ontzettend bijzonder dat dit op ons pad kwam.

Cor en wilma:
“Dit is precies wat we zochten”
4
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De kracht van het familiebedrijf

’We werken met een team van 40 personen, die allemaal uit de

regio Ommen komen. De mentaliteit van de mensen hier is vooral
erg nuchter en betrokken. Onze mensen zijn de kracht van ons

Het was eerst flink wennen aan deze nieuwe situatie,

bedrijf, want samen moeten we de klus klaren en onze klanten

maar inmiddels voelen Koen en Sharon zich helemaal thuis

het beste product bieden. Dit gaat ons goed af en daar ben ik

in het bedrijf: ’We hebben beiden een rol die bij ons past

ontzettend trots op!’

en waarvan we energie krijgen. Binnen het bedrijf doen we

ons eigen ding, maar we stemmen ook veel af. Onze kracht is
onze betrokkenheid, maar ook dat we het zakelijke en privé

goed weten te scheiden.’ Het ondernemerschap zat er al vroeg
in bij de familie Rolvink: ’Mijn vader leerde ons om trots te zijn
op wat we bereikten. Hij stond echt voor zijn bedrijf en leerde

’Mijn vader leerde ons
om trots te zijn op wat
we bereikten. Hij stond
echt voor zijn bedrijf
en leerde ons af te
gaan op ons gevoel.’

ons af te gaan op ons gevoel.’ Laro Tape zit in het hart van het
Vechtdal. Zelf rijdt Koen Rolvink een aantal keren per week

op en neer tussen zijn bedrijf in Ommen en zijn woonplaats
Amstelveen.

De klanten
De klanten van Laro Tape zitten verspreid over heel Europa.

De binding van het bedrijf met Ommen en de regio zit hem vooral
in het personeelsbestand.

K O E N R O LV I N K

Ik had net een jaar een eigen onderneming en kreeg
plots de positie van algemeen directeur.
42 jaar familiebedrijf

Zeven keer de wereld
rond met Laro Tape
Al bijna 40 jaar is het bedrijf Laro Tape een begrip in Ommen. Met de productie en levering
van bedrukte tape, timmert het nuchtere familiebedrijf nationaal en internationaal aan de weg.
Inmiddels produceert het bedrijf per jaar zo’n 250 miljoen meter tape; een afstand van maar
liefst 7 keer rond de wereld. Het familiebedrijf werd in 1975 opgericht door Carel Rolvink. Na
zijn overlijden in 2011, kwamen zijn zoon Koen en dochter Sharon aan het roer van de onderneming te staan. Koen Rolvink vertelt: ’Het was voor ons een ongeplande start in het familiebedrijf. Een emotionele tijd, waarin we ineens eindverantwoordelijk werden voor het bedrijf dat
mijn vader had opgezet. Mijn zus werkte al in het bedrijf en nam de online marketing op zich.

De geschiedenis van Laro Tape gaat zo’n 42 jaar terug, toen Carel
Rolvink zijn bedrijf in bedrukte tape oprichtte in het Utrechtse Linschoten. Het idee om het bedrijf te starten kreeg hij via zijn broer. ’Mijn oom
handelde in bedrukte tape. Mijn vader zag hoe dat ging en dacht ‘maar
dat kan ik ook’. Met duizend gulden startte hij op zijn zolderkamer een
bedrijf in de handel in bedrukte tape en later ook in verpakkingsmaterialen’, vertelt Koen Rolvink.
Omdat het bedrijf snel groeide en het pand in Linschoten onvoldoende
ruimte bood, verhuisde het bedrijf in 1980 naar Ommen. ’De keuze om
naar Ommen te gaan was vooral gebaseerd op de goede grondprijzen
destijds’, vertelt Koen Rolvink. Het bedrijf in Ommen werd een succes
en al snel werd de onderneming uitgebreid; er werd personeel aangenomen, het kantoor werd verbouwd en het machinepark werd uitgebreid.
Naast het bedrukken van tape, werd in 1995 gestart met de productie
van tape. In 2003 startte Laro Tape met de export van haar producten.
Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een bloeiende onderneming in
de productie en levering van bedrukte tape. Met klanten verspreid over
heel Europa, een dochteronderneming in Duitsland en een productie
van 250 miljoen meter tape per jaar is Laro Tape een van de belangrijkste spelers op de Europese markt van bedrukte tape.

Ik had net een jaar een eigen onderneming en kreeg plots de positie van algemeen directeur.’
1975 OPRICHTING LARO
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1980 VERHUIZING NAAR OMMEN
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1995 PRODUCTIE VAN TAPE

2003 EXPORT PRODUCTEN

Happen en
stappen in Ommen
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IJssalon Ekkelenkamp

burgemeester Gerrit Jan Kok maakte ik hier kennis met de
Ommer VVD-fractie en daarna ging het snel”, vertelt hij,
terwijl hij geniet van zijn Caprese regionale buffelmozzarella.
“In 2009 kwam ik in de steunfractie, in 2010 in de gemeenteraad en paar maanden later zat ik onverwacht ook al in de
Tweede Kamer.” Maurits von Martels kwam pas op zijn 45e in
aanraking met de politiek en dat smaakte meteen naar meer.
Na een periode als raadslid van CDA Dalfsen werd hij in 2010
benoemd tot wethouder en belandde in 2017 dankzij zijn
succesvolle campagne ‘meer boerenverstand’ in de Tweede
Kamer.

De heren laten zich het vleesgerecht goed smaken en wandelen daarna terug naar Ommen, en komen ruim voor sluitingstijd aan bij IJssalon Ekkelenkamp, dé plek voor een heerlijk
softijsje. “Een ijsje bij Ekkelenkamp hoort er gewoon bij. Dat
is een begrip in Ommen”, zegt Maurits. “Als ik er bij mooi
weer voorbij kom dan kan ik het meestal niet laten om even
te stoppen en er een vanille ijsje met chocodip te bestellen.”
Onderuitgezakt op het terras, komt het gesprek op de
toekomst. Waar staan de Kamerleden over vijf jaar? “Ik hoop
dat ik nog steeds verantwoordelijkheid mag dragen voor
het oplossen van vooral de grote vraagstukken waar we als
land en als Europa voor staan”, zegt Malik. “De vrijheid en
welvaart die we hier al decennialang ervaren is niet iets wat
vanzelfsprekend is. Daarvoor moet hard worden gewerkt om
dit ook voor de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen te kunnen waarborgen. Ik denk dat ik dan nog steeds in
het Vechtdal zal wonen. Hoe heerlijk is het dan om thuis te
kunnen komen in een omgeving met prachtige mensen en
prachtige landschappen.”

Herberg de Klomp
Zodra ze hun bord leeg hebben, springen ze in de benen om
via het Vechtdalpad naar Vilsteren te wandelen. Genietend
van het gevarieerde landschap van bossen, weiden, essen
en rivierduinen, strijken ze dik een uur later neer bij Herberg
de Klomp. Voor eigenaar Gert Jan zijn ze geen onbekenden.
Hij is dan ook niet verbaasd dat ze beiden kiezen voor het
Chef’s Vleesgerecht. Sinds de zomer van 2017 houden de
Kamerleden hier regelmatig een gezamenlijk politiek spreekuur. Tijdens deze ‘meet & greet’ schuiven inwoners uit het
Vechtdal bij hen aan tafel om belangrijke zaken aan te kaarten, om informatie te vragen of gewoon eens van gedachten
te wisselen.

Na een hectisch politiek jaar is het ein-

den Malik Azmani (VVD) en Maurits von

Respectievelijk woonachtig in Vilsteren en Hessum roeien Malik
Azmani en Maurits von Martels op een mooie zomernamiddag
vanuit Vilsteren over de Vecht naar Ommen. Tegen kwart voor
vijf leggen ze aan bij Hotel de Zon en strijken ze neer op
Sunbeach. Tijd voor het voorgerecht.

Martels (CDA) luiden het reces in met een

Hotel restaurant De Zon

delijk vakantie. Tijd om uit te rusten en
leuke dingen te doen. Tweede Kamerle-

gezamenlijk etentje in Ommen. Om het

Het duo komt graag bij De Zon. “Het eten is er erg goed en je
kunt er gezellig zitten”, vindt Maurits die als voorgerecht de
Zeebaarsceviche kiest. “In het verleden behaalde De Zon regelmatig succesvol de pers dankzij hun 1 april grappen, waarvan
het nieuws over de ‘aangespoelde haai’ wel de bekendste en
meest geslaagde genoemd mag worden.” Ook Malik bewaart
bijzondere herinneringen aan De Zon. “Via de toenmalige

nuttige met het aangename te verenigen,
trekken ze wandelschoenen aan en
wandelen ze voor iedere gang naar
een andere horecagelegenheid.
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malik azmani en
Maurits von martels
testen de locale horeca

“Wanneer ik thuis in het
Vechtdal ben, kies ik vaak voor
regionale producten”

Ook Maurits hoopt dat hij dan nog altijd lid van de Tweede
kamer is. “Die ambitie is er absoluut, maar als politicus ben
je nooit zeker van je toekomst. Ook over de toekomst van
onze boerderij zal tegen die tijd wel iets meer bekend zijn.
Toen ik in 1983 begon, waren er in ons land nog 67.000
melkveebedrijven, anno 2018 nog maar 17.000. Hopelijk
kan ik in de landelijke politiek een bijdrage leveren aan een
toekomstperspectief voor de Nederlandse bedrijven en, misschien nog belangrijker: dat de Nederlandse boer erkend en
gewaardeerd wordt voor zijn inspanningen. Eén ding is in elk
geval zeker, verhuizen gaat niet gebeuren. Ik blijf het Vechtdal
trouw!”

“Met Vilsteren heb ik een bijzondere band”, zegt Maurits. “Ik
ging er naar de lagere school net als mijn vader voor mij en
onze kinderen na mij. Aimée en ik zijn in de kerk van Vilsteren
in 1993 getrouwd. Ik was er in het jaar 2000 Prins Carnaval
en ik voetbal nog steeds wekelijks bij Vilsteren 3.”Ook Malik
is graag in Vilsteren, waar hij sinds een paar jaar woonachtig
is. “Door de week zit ik in Den Haag en als voorzitter van de
vaste commissie van Europese Zaken vertegenwoordig ik
ook vaak de Tweede Kamer in het buitenland. Ik heb een hectisch bestaan, maar vind de rust in het Vechtdal. Dat heb ik
ook nodig om tot nieuwe ideeën te kunnen komen.”
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CSI Ommen

Link tussen sport en kunst

Kunst, cultuur
en topsport
ontmoeten elkaar
Het promoten van de paardensport en het op de kaart zetten van het Vechtdal. Dat was

het doel van de familie Schuttert toen zij hun eerste internationale concours organiseerden.

Negen jaar later kunnen we concluderen dat het gelukt is. CSI Ommen is uitgegroeid tot

een paardensportspektakel van wereldklasse dat deelnemers en bezoekers trekt uit binnenen buitenland. Een evenement waar kunst, cultuur en topsport hand in hand gaan.

te springen is. “De achterliggende gedachte bij dit ontwerp
is een onmiddellijke associatie met kunst te creëren voor het
publiek”, zegt kunstenares Anca Gouma, die verantwoordelijk is voor het ontwerp. “Het is een hindernis geworden in
‘Mondriaan’-achtige vormen in heldere kleuren. We hebben
daarin driehoeken gebruikt in associatie met De Driehoeks
hoeve en dat gecombineerd met het logo van stichting
Vechtdalkunsten.”

Het ontwerp is een idee van beeldend kunstenares Anca
Gouma. “Als stichting Vechtdalkunsten staan we regelmatig
op kunstmarkten en andere evenementen die een link hebben
met kunst of cultuur”, vertelt ze. “Sinds twee jaar vullen
we ook de Vechtdalstal tijdens CSI Ommen en dat is best
bijzonder. Zo op het eerste gezicht lijkt er geen link tussen
sport en kunst, maar het is gebleken dat we elkaar juist versterken. Paardenliefhebbers en ruiters blijken veel van kunst
te houden en voor ons als kunstenaars vormt het samenspel
tussen ruiter en paard een grote inspiratiebron. Om kunst en
sport met elkaar te verbinden, hebben wij aangeboden een
hindernis te ontwerpen voor de familie Schuttert.”

Een absolute vorm van kunst
De kunstenaars hadden verwacht de hindernis ook zelf in
elkaar te moeten timmeren, maar dat bleek niet zo te zijn.
“De familie Schuttert heeft het bouwen uitbesteed, omdat er
bepaalde richtlijnen zijn voor materiaal en dergelijke, maar
wij hebben hem wel zelf beschilderd”, zegt ze. “Ik vind deze
verbinding tussen kunst en paardensport heel erg mooi. Een
paard is een prachtig dier om te zien en er zit veel emotie
in de manier waarop ruiters en paard samen een geweldige
prestatie neerzetten. Dat is ook absoluut een vorm van kunst.
Voor veel kunstenaars is de hippische sport dan ook een
dankbaar onderwerp om uit te beelden.”

De familie Schuttert was aangenaam verrast door het aanbod
van de Stichting Vechtdalkunsten. “Het vinden van een goede
mengeling tussen mooie en praktische hindernissen kost
ook ons altijd weer de nodige hoofdbrekens”, vertelt Hendrik
Jan Schuttert. “Hoe groter en opvallender de hindernis, des
te gemakkelijker een paard hem kan inschatten. Bij simpele
hindernissen zonder veel kleur is dat veel moeilijker voor
een paard. Als je puur en alleen naar de sport kijkt, dan zijn
de gewone hindernissen eigenlijk het beste. Maar het oog
wil ook wat, dus we streven er ook altijd naar om een paar
bijzondere hindernissen te vinden die toch moeilijk te
springen zijn.”
Kunstenaars Anca Gouma, Thea Josephus Jitta en Azat
Malikov gingen om tafel met de familie Schuttert en kwamen
uiteindelijk met een ontwerp dat zowel kleurrijk als moeilijk

Dan is de piste een avond lang het domein van allerlei varianten op de mensport. Op de rest van het terrein valt er ook
van alles te beleven. Zo kan er heerlijk geshopt worden op de
Goods & Foods Fair en heb je geen kind aan de kinderen in
de Kids Paddock. De Vechtdalstal waar het hele jaar rond de
paarden zijn gehuisvest, wordt tijdens CSI Ommen omgetoverd tot een galerie waar kunstenaars van de stichting Vechtdalkunsten hun werk tentoonstellen en live aan het werk zijn.
Dit jaar was de stichting Vechtdalkunsten echter ook aanwezig in de grote piste in de vorm van een opvallend gekleurde
hindernis, uitgevoerd in grote driehoeken en voorzien van het
logo van de stichting.

CSI Ommen wordt jaarlijks in de eerste week van augustus
gehouden. En ook dit jaar weer bleek dat een dagje CSI Ommen een dagje uit is voor het hele gezin. Een plek waar voor
jong en oud iets te beleven valt, ook als je wat minder bekend
bent met de paardensport. De grote piste vormt het hoofd
toneel. Daar strijden ruiters uit de wereldtop vijf dagen lang
om de prijzen en de eer, met als hoogtepunt de Grote Prijs
van het Vechtdal. De wedstrijden worden afgewisseld met
sensationele shows zoals het puissance springen, waarbij ruiters te paard over een steeds hoger wordende muur springen
of het zadelmak maken van paarden. De donderdagavond
wordt steevast gereserveerd voor de aangespannen sport.
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’Komend najaar zijn
dit de trends’
een slim draadloos
verlichtingssysteem
EP Ommen

De Meisjes van Ommen

Meubelgalerie Palau Ommen

De Lange Keukens

Remon Elsman, mede-eigenaar, vertelt: ’De Philips Hue is

Lara Epskamp vertelt dat de rode wijn van

Jan Wind, eigenaar, vertelt: ’Low dining van het merk BUDDHA

Arjan de Lange van De Lange Keukens: ’Steeds meer mensen

energiezuinig en je kan ze helemaal afstemmen op jouw wensen.

de lekkerste is die ze ooit gedronken heeft. Na de

lager dan een gemiddelde eettafel) op comfortabele fauteuils.

toekomst van gas speelt daarin zeker een rol. Een trend die bij

een slim draadloos verlichtingssysteem. De LED-lampen zijn

De Tappenmars wijngaard een wijnmakerij in Den Ham

Zo kun je de kleur van het licht aanpassen, maar ook de warmte

zomer waarin vooral veel koude witte en rosé wijntjes

van het licht. Ook draagt dit lichtsysteem bij aan de veiligheid,

worden gedronken is het nu tijd voor rode wijn! ’Deze

want je kunt ze op afstand bedienen via je smartphone. Als je

rode wijn smaakt robuust en blijft echt hangen’, vertelt

op vakantie bent laat je de lampen automatisch aan- en uitgaan

Lara. ’Het is een cuvée van de Salomé en de Regent

op steeds weer een ander tijdstip. Zo lijkt het net alsof je

druif en gedeeltelijk gerijpt op eiken vaten. De fles

gewoon thuis bent!’

is de trend voor dit najaar. Dineren aan een lagere tafel (10 cm

kiezen voor een inductiekookplaat in plaats van gas. De onzekere

Je zit op de hoogte van een bank, maar dan wel aan een ruime

de inductiekookplaat hoort is kookveldafzuiging. Een afzuig-

eettafel. Super voor lange avonden dineren of borrelen. Je zit

systeem in de kookplaat dat naar beneden afzuigt. Omdat je

zo goed dat je niet meer naar de bank hoeft te verhuizen aan

geen afzuiging meer boven je hoofd hebt ziet de keuken er nog

het einde van de avond.’

strakker uit! Ook mag in steeds meer nieuwe
woningen afzuiging niet meer naar buiten

heeft een Vinolok sluiting; een glazen stolp met beugel

gevoerd worden. Met dit systeem wordt

waarmee je de fles weer goed kunt afsluiten.

Henk Gerrits Tweewielers

lucht naar beneden afgezogen en gefilterd en

Zo blijft hij heel lang goed!’

Kevin Gerrits, de zoon van Henk, runt het filiaal in Ommen:

’De elektrische fiets met middenmoter groeit nog

steeds in populariteit. Voordeel van een middenmoter in plaats van een motor in het stuur is

komt deze niet buiten.’

Donna Ommen

Ariane Inden Ommen

Mechteld van de Kamp, eigenaresse, vertelt:

Janny Sturris, eigenaresse: ’In de zomer

dierenoorbellen. Denk aan slangen, bijtjes, vogels,

gezicht toe en als de huid na de zomer weer

’Een grote trend op sieradengebied dit najaar zijn

stabiliteit; het voelt echt alsof je een duwtje
in de rug krijgt.’ Van alle fietsen die Kevin

neemt het aantal pigmentvlekken in het

panters en ga zo maar door. Daarnaast gaan we ook

verkoopt is tachtig procent elektrisch.

lichter wordt, ontstaat een minder egale huid.

veel asymmetrische oorbellen zien. Hierbij draag je

’Steeds vaker kopen ook jongere

niet in beide oren dezelfde oorbellen, maar juist twee

mensen een e-bike. Je kan beter

verschillende. Denk aan een grote en een kleine of juist

op wat jongere leeftijd wennen

De Tinted Primer Broad Spectrum SPF 20

van Ariane Inden is een niet merkbare en zichtbare lichte primer.

Low dining

Deze verzacht de huid, maakt de huid glad en effen en zorgt voor

twee verschillende dieren!’

aan een elektrische fiets dan

Raamdecoratie bedienen
via een app

pas op je zeventigste eraan

beginnen. Ook heb je er dan

veel langer plezier van!’

een gelijkmatige gelaatskleur en geeft een warme subtiele glans

en teint. Je hoeft geen foundation meer te gebruiken! Ideaal voor
na de zomer in het najaar dus!’

De Leukste Taartenshop – Ommen
Brenda van der Vegt, eigenaresse: ’Na alle fruitige smaken in

Intertoys

De brownie is helemaal terug van weggeweest. En dan met name

Switch gaat de trend worden dit najaar. Bouw van kartonnen

de zomer gaan we in het najaar weer genieten van chocolade.

Michiel de Groot, eigenaar: ’Nintendo Labo voor de Nintendo

de American Fudgy Brownie. De buitenste randen zijn

Touwen Wonen&Slapen

platen bijvoorbeeld een piano of robot. Schuif je Nintendo Switch

wat cake-achtig en het midden smelt heerlijk op je tong.

erin en de creatie komt tot leven. Het is een fantastische combi,

Brownies zijn heel erg makkelijk te maken. Je kunt

Fred touwen, eigenaar, vertelt: ’De child safety wet voor

want je verandert een gewone

ze helemaal eigen maken door er bijvoorbeeld no-

raamdecoratie is onlangs verscherpt; zo moeten bedienings-

spelcomputer in iets tast-

ten of bakvaste stukjes chocolade in te doen. Ze

koorden hoog aan de zijkant worden vastgemaakt en vaak is dit

baars voor het hele gezin.

zijn het lekkerst als ze een tijdje in de koelkast

niet zo mooi. Luxaflex komt daarom met nieuwe gemotoriseerde

Techniek en knutselen

hebben gelegen en je ze er ongeveer twintig

bedieningsmogelijkheden zonder koortjes; PowerView. Bedien

komen samen en zo ver-

minuten voordat je ze gaat opeten uithaalt.’

raamdecoratie met een afstandsbediening of gewoon via een
app. Je kunt je eigen programma’s maken. Als je op vakantie
bent kun je bijvoorbeeld instellen dat de gordijnen elke dag

groot je het speelplezier
van de spelcomputer!’

de brownie is terug
van weggeweest

op een ander tijdstip openen en sluiten. Extra veilig!’
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Deze geschiedenis moeten
we blijven herdenken
Tijdslijn als monument

er in dezelfde kleuren informatieborden te staan waarop

Het nieuwe monument laat de verschillende functies

die het kamp gekend heeft zien. Ook moet het een plek

zijn waar de herdenking op 4 mei kan blijven plaatsvinden.
Daarnaast krijgt het monument een educatieve functie.

Eric: ’Er zal een rij betonnen palen komen te staan die zijn
gestort in een houten bekisting. Zo blijft er een afdruk van
hout achter. Elke paal staat voor een tijdsperiode van een
half jaar zodat we de tijdlijn van de geschiedenis goed
kunnen laten zien. Er worden ook jaartallen ingezet.’

functies van het kamp weergeven. De eerste palen zijn wit,

1940

Strafkamp

1945

Dan volgt een rij zwarte palen voor wat er is gebeurd in

Kamp Erika en de palen voor Kamp Erica (na de bevrijding
werd de naam veranderd, zie kader) zijn grijs. Een grote

zwerfkei en kleinere steentjes die nu een hart vormen op
het huidige monument worden hergebruikt. Ook komen

Kamp Erica bevrijd

het denken zet. Echt niet iedereen zal het mooi vinden,

maar dit monument moet je echt ervaren. Als mens ben

je biologisch geprogrammeerd om te denken in goed en

fout en dat kan niet bij de geschiedenis van Kamp Erika.’
Op de vraag over wanneer het monument er komt wordt
nog onzeker gereageerd. Geld blijkt een belangrijk punt.
belangrijke toezegging gedaan. Ook zijn er veel lokale

ondernemers die willen bijdragen. Dit is een hele belang-

rijke eerste stap, maar er is meer nodig. Dit is iets waar de

CCO hard aan werkt. We richten ons qua realisatie van het
monument nu op 2019, maar het kan ook 2020 worden.’
Iedereen die wil bijdragen kan contact opnemen met de
CCO, alle beetjes helpen!

Camping Besthmenerberg

2018

De CCO (Cultuurhistorisch Centrum Ommen) vond dat het

’In Kamp Erika ligt een geschiedenis die men liever zou

huidige monument aan vervanging toe was. Frank Meijerink:

vergeten. Het kamp kende meerdere periodes, waarvan

’Wat er nu staat is mooi en er wordt heel erg veel liefde en

het strafkamp (of Justizlager) er één is. Het was in Neder-

aandacht aan besteed, maar het doet eigenlijk geen recht aan
wat er allemaal is gebeurd op die plek. Ook is het moeilijk te

land het enige strafkamp dat door Nederlanders bestuurd

vinden.’ CCO vroeg Eric en Frank om na te denken over een

werd. Dat is een gegeven waar je niet echt trots op bent’,

nieuw ontwerp.

vertelt kunstenaar Frank Meijerink. En toch moet de ge-

Grijs gebied tussen goed en fout

schiedenis van dit kamp herdacht worden. Kunstenaars

Eric: ’Ik wist dat Frank een grote fascinatie voor geschiedenis

Eric Schutte en Frank Meijerink ontwerpen daarom een

heeft en ook liggen onze ideeën op een lijn.’ Frank gaat verder:

nieuw gedenkmonument. In een gesprek bij Eric thuis

’Ik heb vooral interesse in de donkere kant van geschiedenis.

vertellen ze over het belang van herdenken.

Geschiedenis op zich is een abstract gegeven met feiten,

maar de mens speelt altijd een rol. Zo gaat de Tweede Wereld-

oorlog vaak over goed en fout, maar juist wat daar tussenin zit is
het meest interessant; het grijze gebied. Goede mensen deden
foute dingen en andersom.’

’Ik denk nog vaak aan mijn opa’, vertelt Eric. ’Hij moest echt niks

van de Duitsers hebben. Maar in het geval van Kamp Erika waren
de Nederlanders ook ‘fout’. We verschillen echt niet zo van de

Duitsers. Denk maar eens na over wat jij zou doen als je tijdens
de Tweede Wereldoorlog in Duitsland zou wonen.’ Juist deze

F R A N K E N E R I K B I J D E P L E K VA N H E T M O N U M E N T

Sterkampen van Krishnamurti

die staan voor de verlichting die Krishnamurti bracht.

’Ons monument is geslaagd als het mensen
aan het denken zet’

Frank: ’Ons monument is geslaagd als het mensen aan

Frank: ’In januari heeft de gemeente Ommen een hele

’De palen bestaan uit verschillende kleuren die de

FRANK MEIJERINK EN ERIC SCHUTTE

de geschiedenis wordt uitgelegd.’

Een kamp met een grote geschiedenis
De plek van het Kamp heeft verschillende functies gekend.

Voordat het kamp een strafkamp werd, werden op deze

kamp (achtereenvolgens justizlager, arbeitseinsatz- und

de grote spreker Krishnamurti gehouden. Eric: ’Een man

Kamp Erika was tijdens de Tweede Wereldoorlog een strafdurchgangslager, strafkamp) in de bossen van Ommen.
Uniek aan dit kamp was dat er gevangenen naartoe

gestuurd werden die zowel onder Duitse als Nederlandse
wetten werden veroordeeld door Nederlandse rechters.
Ook de Lagerführer (dagelijkse leiding) Karel Lodewijk

die mensen leerde voor zichzelf te denken. En dat is het
bijzondere aan dit kamp. Voor Kamp Erika is dezelfde
infrastructuur gebruikt als die van het Sterrenkamp.
En dat nu juist op zo’n positieve plek zo’n omslag
plaatsvindt. Dat is intrigerend.’

Diepgrond en al het personeel was Nederlands. In het

Kamp Erika werd op 11 april 1945 bevrijd. Na de oorlog

maar ook homo’s of mensen met een ‘verkeerd’ geloof.

toen 2000 collaborateurs opgesloten in afwachting van

kamp zaten zwarthandelaren en illegale slachters,

Daarnaast zaten er acht joden in het kamp. De gevangenen
hadden het zwaar, want Kamp Erika stond bekend als het

kamp waar verschrikkelijke mishandelingen plaatsvonden.

gedachte, een stukje reflectie, moet te beleven zijn bij het nieuwe
monument.
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plek de Sterkampen van de theosofische beweging van

15

werd de naam gewijzigd in Kamp Erica en er werden

hun berechting of vrijlating. Eind 1946 werd het kamp

gesloten. Op het toenmalige kampterrein is nu Camping
Besthmenerberg gevestigd.

#loveommen

“Inwoners en
ondernemers
zijn onze beste
ambassadeurs”

Plaats je mooiste foto’s van Ommen op Instagram met de #loveommen. Wij maken elke maand een
selectie en plaatsen de mooiste foto’s op deze pagina in het magazine of regrammen de foto’s op
onze instagrampagina @Ommen_hartvanhetvechtdal. In deze editie zien we de prachtige
foto’s van Nathalie Schoo.

hans vroomen

Burgemeester van Ommen

h

en
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u
“natu
”
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d
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s
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i
gezell
Nathalie Schoo fotografeert veel in de omgeving van Ommen. Anderhalf jaar
geleden is ze begonnen met fotograferen en maakt foto’s van de natuur, dieren
en haar kinderen. De foto op de achtergrond heeft ze gemaakt in Arriën dichtbij
RozemArrie en de Vechtdalhoeve. Nathalie: “Mijn hart van het Vechtdal ligt bij
de combinatie van de natuur en het gezellige stadje. Leuk dat er in de zomer
altijd iets te doen is. Wanneer de bootjes weer in de Vecht liggen weet je dat het
seizoen gaat beginnen, dat vind ik altijd mooi om te zien.” Haar favoriete plek
om te fotograferen is in Varsen. Dit is een gebied vlak achter haar huis, waar veel
mooie plekken zijn om de zonsondergang te fotograferen.
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Hanzestad Ommen is met haar prachtige natuur, campings,
dorpen en het vernieuwde centrum aan de Vecht een trekpleister
voor menig toerist en recreant. Vertel je elders dat je inwoner
bent van Ommen, dan weet men gelijk welke stad je bedoelt.
Om al het moois dat Ommen heeft nog meer bekendheid
te geven en meer mensen naar Ommen te trekken, is de
citymarketingcampagne ‘Ommen, hart van het Vechtdal’
opgezet.

samen. De samenwerking met ondernemers, organisatoren van
evenementen en een partij als Vechtdal Marketing, is hierbij van
groot belang.”

Hanzestad Ommen
De campagne werpt inmiddels zijn vruchten af, want steeds
meer mensen weten Ommen te vinden. Vooral het aantal Duitse
bezoekers neemt toe. “In Duitsland zijn de Hanzesteden erg
bekend. De historische waarde van Ommen als Hanzestad helpt
zeker mee de Duitse bezoeker aan te spreken. We willen hier
in de campagne dan ook meer op gaan inzetten.”, vertelt Hans
Vroomen.

Het doel van de campagne is het neerzetten van Ommen als
merk. Burgemeester Hans Vroomen vertelt: “Ommen ligt prachtig
in het hart van het Vechtdal. Het gebied waarin we zitten is
buitengewoon interessant om te verblijven en te recreëren. We
willen dan ook zo veel mogelijk mensen laten meegenieten van
al dit moois. De campagne helpt ons te laten zien wat Ommen te
bieden heeft”.

Zeg het voort
Verhalen van de echte ervaringsdeskundigen maken nog wel de
meeste indruk. Inwoners van Ommen dragen dan ook stuk voor
stuk bij aan de marketing van hun eigen woonplaats. “We mogen
met z’n allen ontzettend trots zijn op Ommen. Het enthousiasme
van onze inwoners is een van de belangrijkste elementen van
onze citymarketing. Inwoners en ondernemers uit Ommen zijn
dan ook onze beste ambassadeurs”, aldus Hans Vroomen.

Samen de schouders eronder
Samenwerken is de sleutel tot succes bij de citymarketing voor
Ommen. “Het is goed om te zien dat we regionaal de krachten
kunnen bundelen, we delen dit mooie gebied immers
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Talentvol muzikant Tim Knol stond deze zomer voor de tweede keer
op het podium van het Bostheater in Ommen. Met de prachtige
melodieën van onder andere de songs van zijn laatste album

Cut the wire, zette hij wederom een indrukwekkende show neer.

Voor het magazine de Ommer maakte Tim wat tijd vrij en vertelde

ons meer over zijn carrière, zijn helden en zijn passie voor fotografie.

Het grote succes kwam voor Tim in het jaar 2010
toen hij zijn debuutalbum uitbracht. Vanaf het
moment dat zijn nummer Sam werd verkozen als
3fm megahit raakte de carrière van Tim in een
stroomversnelling. Inmiddels is Tim ruim acht drukke
jaren en 4 albums verder en nog iedere dag haalt
hij zijn energie uit de muziek. “Muziek maken is het
mooiste wat er is. Het is heerlijk om creatief bezig te
zijn. Ik ben soms best een adhd-type en als ik muziek
maak, dan ben ik vrij kalm. Dan kan ik me echt uren
in de muziek verliezen.” Zijn nummers schrijft Tim in
zijn eigen studio in Hoorn, waar hij meerdere dagen
per week te vinden is. De verhalen in de nummers
van Tim zijn regelrecht uit het leven gegrepen. “Ik laat
me veelal inspireren door dingen uit mijn dagelijks
leven, door dingen die ik bijvoorbeeld meemaak met
vrienden. Ook haal ik veel inspiratie uit muziek van
artiesten als Neil Young, Bob Dylan, de Beatles of uit
oude countrymuziek. Als ik een lied schrijf begin ik
met het bedenken van het verhaal dat ik wil vertellen.
Dit schrijf ik eerst in het Nederlands en vervolgens
zoek er de juiste zinnen en woorden bij in de Engelse
taal. Ik ben er dan ook echt wel een tijdje mee bezig.”

anders kan zijn. In een bostheater kun je wat meer
spannende dingen doen in de show, zoals een
nummer dat we spelen van tien minuten met flinke
gitaren. Als de show is afgelopen en we hebben als
band een voldaan gevoel, dan was de show helemaal
geslaagd. In het bostheater hadden we dit gevoel
zeker ook!”

tim Knol
De liefde voor muziek zat er bij Tim al vroeg in. Tijdens
zijn jeugd in het plaatsje Hoorn speurde Tim regelmatig
de platenkast van zijn vader door op zoek naar nieuwe

Het hele jaar door treedt Tim op in alle uithoeken van
ons land. Met zijn theatertour gaf hij dit voorjaar al
40 shows en tijdens het festivalseizoen stond hij op
meerdere grote podia. Het Ommer Bostheater was
een van de plekken waar Tim zijn muziek ten gehore
bracht. “Het Bostheater in Ommen is echt heel mooi.
Het geeft een heel aparte sfeer om zo op te treden
midden in de bossen. De vibe was er ook goed,
wat ook wel komt doordat de mensen echt speciaal
voor jouw muziek komen. Mensen kennen de muziek
en luisteren echt, wat bij een festival nog wel eens

muziek. “Mijn vader is muzikant en we luisterden thuis veel

Ondanks dat Tim zelf vlakbij concertzaal Paradiso
in Amsterdam woont, bezoekt hij nog maar weinig
live shows. Alleen bij de optredens van twee van
zijn favoriete artiesten is Tim vrijwel altijd te vinden.
“Ik ben groot fan van Jeff Tweedy uit Chicago. Hij
is eigenlijk de Bob Dylan van mijn generatie en is
een fantastisch goede singer songwriter. Ook Mavis
Staples vind ik een geweldig soulzangeres. Beide
artiesten zouden ook in het Bostheater in Ommen
helemaal te gek zijn!”
Naast muziek maken heeft Tim een grote passie
voor fotografie. De blikken van de personen op zijn
foto’s vertellen ieder weer een ander verhaal. Een
grote droom van Tim is nog eens een bijzondere
fototrip te maken. “Ik zou heel graag een keer door
Amerika willen reizen met mijn camera. Dat lijkt me
zo interessant. Ook wat betreft muziek is dat heel
boeiend in bijvoorbeeld New Orleans en Louisiana.”
Door zijn drukke schema heeft Tim nog maar weinig
tijd voor zijn fotografie. “Wanneer ik veel muziek
maak, zoals dit jaar dan raak ik mijn fotocamera
bijna niet aan. En andersom als ik dan een tijdje
geen muziek maak, dan pak ik mijn fotocamera weer.
Ik ben nu een nieuwe plaat aan het opnemen die
volgend jaar uitkomt en dat kost best wat tijd, dus de
komende twee jaar ben ik nog wel even zoet met de
muziek.”

naar bluegrass, folk en oude country.” Tim ontwikkelde al
snel een passie voor gitaar spelen. “Samen met mijn vader
maakte ik vaak muziek. Mijn vader heeft me zelfs vier weken gitaarles gegeven. Daarna gaf hij me akkoordenschema’s en ben ik zelf aan de slag gegaan. Het grappige is,
dat je veel van de muziek die we thuis luisterden met drie
of vier akkoorden al mee kan spelen. Op deze manier heb
ik echt geleerd om te improviseren.”

Bostheather
In de jaren ‘50 werd aan de voet van de Besthmenerberg een groot openluchttheater
gebouwd. Een theater met een capaciteit van 3.000 personen. Nadat het theater ruim 60 jaar
nauwelijks werd gebruikt, werd in het jaar 2007 de Stichting Bostheater Ommen opgericht met
als doel het openluchttheater in stand te houden. Inmiddels is het Bostheater uitgegroeid tot
een podium met een uitgebreid programma vol kunst- en cultuurvoorstellingen dat jaarlijks
vele bezoekers trekt.
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www.bostheaterommen.nl

Na deze zomer start Staatsbosbeheer
met herstelwerkzaamheden in het Vecht-

Sahara

en Beneden Reggegebied, waaronder de
Sahara. Twee zandvlaktes worden één
grote stuifzandvlakte. Dit is nodig omdat
grote stuifzandvlaktes zoals de Sahara

twee zandvlaktes worden één
groot stuifzandgebied

zeer zeldzaam zijn in Nederland en daarmee ook de plant- en diersoorten die er
leven. Door de herstelwerkzaamheden zal
de Sahara haar schoonheid behouden en
krijgen deze unieke soorten weer
een kans.

Gerrie
Kleene-Jager

Bomen kappen zonde?

’De Sahara is onze achtertuin’

Bij het zien van al die oranje gemerkte bomen rijst de vraag of

het niet zonde is om ze te kappen. Nico legt uit dat als Staatsbosbeheer niets doet om de natuur in toom te houden, de

Sahara langzaam zal verdwijnen. ’Vroeger heeft Staatsbosbeheer
de bossen rondom de Sahara aangelegd om de woeste gronden

Op een zonnige woensdagavond wandelt een groep geïnteres-

te ‘beteugelen’ en om zo stuifzand tegen te houden. We zijn een

seerden samen met Nico Arkes, boswachter in het Vechtdal en

eeuw verder en nu moeten we juist ons best doen om de Sahara

Ruben Achter de Molen, projectleider bij Staatsbosbeheer, door

open te houden.’

het aan te pakken gebied. De Ommer doet verslag.

Ruben vult Nico aan: ’In Nederland bestaat bijna geen
grootschalige natuur die zichzelf in stand houdt. Als we niks
doen, dan zal alles veranderen in bos. En dat terwijl hier in
het losse zand door de groei van algen zulke unieke plant- en
diersoorten leven. Denk aan de jeneverbes- en sleedoornstruweel, bijzondere korstmossen en de zandhagedis. Ook de
nachtzwaluw, boomleeuwerik, grote klauwier, raaf, stronkmier
en gele mier leven in dit gebied.’ Als het stuifzand verdwijnt,
zullen de soorten die afhankelijk zijn van deze omstandigheden ook verdwijnen.

Om van twee zandvlaktes één te maken moet vrijwel het gehele
stuk bos tussen de twee vlaktes worden gekapt, het gaat dan

om zo’n 11 hectare bos. Zodra de groep de parkeerplaats ver-

laat, stuiten we op veel bomen met oranje stippen. Nico vertelt:

’Deze bomen zijn geblest. Dat betekent dat ze zijn gemerkt: wel

of niet kappen? Bomen met een oranje stip worden gekapt, maar
bomen met een blauwe stip moeten blijven staan.’ Ruben gaat
verder: ’Per boom wordt bepaald of ze mogen blijven staan of

niet. Zit er bijvoorbeeld een nest in of heeft de boom een landschappelijke waarde? Dan kappen we hem niet.’

Gerko en
maria warner

Gerko is geboren en getogen in
Ommen: ’We wonen nu sinds twee
jaar weer in Ommen aan de Bergweg,
achter de melkfabriek. De Sahara is
dus onze achtertuin. Onze woning zit
al jaren in de familie en ik weet nog dat
we vroeger in het weekend regelmatig
over het rode fietspaadje naar de Sahara fietsten. We hebben deze zomer
geen vakantieplannen, maar een bezoek aan de Sahara met onze kinderen
zal ook als vakantie voelen!’ Over de
plannen voor de Sahara is Gerko goed
te spreken: ’Als je niks doet verdwijnt
de Sahara helemaal en dat is zonde.’

Gerrie is voorzitter van de Land- en Tuinbouw
Organisatie (LTO) Noord, afdeling Vechtdal. ’De
Sahara is een van de 160 Natura 2000 gebieden in
Nederland. Een N2000 gebied is leefgebied voor
(zeldzame) planten, vogels en andere dieren. In de
beheerplannen van deze gebieden staan interne,
maar ook externe maatregelen voor buiten het gebied. Wij houden ons als LTO bezig met deze plannen, maar ik ben ook geïnteresseerd in de aanpak
van onze partners, zoals Staatsbosbeheer.’

’Als we niets doen zal
de Sahara verdwijnen’
20
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Een bankje en tafeltje
gemaakt bij
Werkplek Plus!

Gert Witte zei
zijn baan op om
vrijwilligerswerk te doen

uren per week besteedt aan het inzamelen van meubels
en huisraad voor Vluchtelingenwerk of voor mensen van
wie hij weet dat ze wel iets kunnen gebruiken, maar er
zelf de middelen niet voor hebben om het aan te schaffen. Ook zet hij zich in voor de stichting K-vriendelijk. ’De
stichting is al drie jaar bezig om een inloophuis te creëren
voor mensen met minder inkomen. Een plek waar mensen
terecht kunnen voor een praatje en een kop koffie of soep.
De bedoeling is dat daar ook hulporganisaties aanschuiven, zodat de drempel voor deze mensen om hulp te
zoeken lager wordt.’

’Ommen is echt
een gigantisch
leuk stadje’

was ‘Het grootste kerstpakket van Nederland’ waarmee
hij geld inzamelde voor Serious Request. ’We hadden een
zeecontainer neergezet in Ommen waar ondernemers
en particulieren spullen konden brengen die vervolgens
geveild werden’, vertelt Gert. ’Dat leverde tienduizend
euro op. Een geweldige actie waarmee we met ons allen
Ommen op de kaart hebben gezet.’
Geboren en getogen in Meppel, woont Gert inmiddels
alweer ruim 35 jaar in Ommen. ’Ommen is een gigantisch leuk stadje’, vindt hij. ’Dat ligt niet alleen aan al het
bos, het groen en het water, maar vooral aan de mensen.
Er worden allerlei leuke dingen georganiseerd waaraan
ik graag mijn steentje bijdraag. Zoals bijvoorbeeld de
Bissingh. Met een enthousiaste groep mensen zijn we
daar bijna het hele jaar mee bezig. We zorgen voor een
programma dat leuk is voor jong en oud, maar we zijn ook
druk met het aanvragen van vergunningen, zoeken van
sponsoren en al dat soort regelwerk. Maar het is geweldig
om te doen, zeker als je al die duizenden bezoekers ziet
genieten.’

Na jaren werkzaam te zijn geweest in het speciaal onderwijs,
kreeg Gert Witte een aantal jaren geleden de kans om op 60jarige leeftijd met vervroegd pensioen te gaan. Lang hoefde hij
daar niet over na te denken. Want hierdoor kreeg hij eindelijk tijd
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om een grote wens te vervullen en zich als vrijwilliger in te zetten
op een zo breed mogelijk terrein. ’Op de school waar ik werkte, moest bezuinigd worden en daarvoor moesten er een paar
jongere collega’s uit’, vertelt hij. ’Omdat ik weet dat er overal
een chronisch tekort is aan vrijwilligers, heb ik aangeboden er
in plaats van hen uit te gaan’, zegt hij. ’Ik vind het geweldig dat
ik de laatste jaren van mijn werkzame leven op deze manier een

bijdrage kan leveren aan de maatschappij.’ Hij lacht. ’Ik ben nu zelfs
drukker dan ooit tevoren.’ Eén van zijn eerste acties

Gert Witte,
Beroepsvrijwilliger

Ommen op de kaart zetten en een bijdrage leveren aan de
gemeenschap. Daar heeft ‘beroepsvrijwilliger’ Gert Witte
bijna een dagtaak aan. En dat doet hij met veel plezier,
want Ommen is voor hem het mooiste stadje ter wereld.

Hoewel hij veel energie krijgt van het organiseren van evenementen, vindt Gert het ook belangrijk om er te zijn voor
mensen die het minder hebben. Dat betekent dat hij vele

Iedere maandag en donderdag draait Gert mee bij
stichting Werkplek, waar jongeren met een afstand tot de
arbeidsmarkt producten van hout maken. ’Ik vind het leuk
om een paar dagen per week met die doelgroep bezig
te zijn en ze de basisbeginselen van houtbewerken bij te
brengen. We maken veel producten in opdracht, zoals een
buitenspeelversie van het bordspel boter kaas en eieren,
een grote sjoelbak en schaak- en damtafels.’In de spaarzame tijd die hij over heeft, is Gert vaak te vinden op social
media, waar hij onder zijn webnaam Gert Geeft Kleur,
zoveel mogelijk nieuwtjes uit Ommen en over Ommen
deelt. ’Facebook en Twitter zijn mooie manieren om zoveel
mogelijk mensen te betrekken bij alles wat in Ommen gebeurt’, vindt hij. ’Je kunt via die weg je eigen woonplaats
op een hele leuke en laagdrempelige manier promoten.
Kortom, als je met pensioen bent of op een andere manier
werkeloos wordt, hoef je je niet te vervelen.’

Colofon:
Copyright © 2018 Gemeente Ommen
Auteurs: Gemeente Ommen, Erna 		
Ekkelkamp, Paula Weitkamp
Fotografie: Marlie Koggel
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Voor meer informatie over ’Ommen hart van
het vechtdal’ op www.hartvanhetvechtdal.nl
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Evenementenkalender
OKTOBER
6

OKT

6

KISJESKEARLS

OKT

STREEKRESTAUTANT DE VECHTDALKOK 21:00-01:00 UUR

Open Huizenroute

10-15 Big Bang Kendama Festival Witharen

11 ROUÉ VERVEER

13 Open bedrijvendag
OKT

13 Paul Elstak 90’s Party

18 THOMAS ACDA

20 JAYH
OKT

ZAAL DIJK 21:00 UUR

21 Balkenbrij Wandeltocht Vilsteren

24

Dirk Scheele, met Huis-, tuin- en keukenavonturen

26 WILDAVOND

27 Bokkers

OKT

OKT

OKT

OKT

THEATER CARROUSEL 20:15 UUR

OKT

START PARKEERPLAATS NAAST DE KERK 10:00-13:00 UUR

OKT

DE ZON HOTEL & RESTAURANT

27

Ella Roelfs, met Land, water en lucht in vogel-

OKT

OKT

dE HAAR 15A WITHAREN 22:00 UUR

OKT

18:30-19:00 UUR

THEATER CARROUSEL 20:15 UUR

ZAAL DIJK 21:00 UUR

THEATER CARROUSEL 15:00 UUR

ZAAL DIJK 21:00 UUR

vlucht THEATER CARROUSEL 20:15 uur

NOVEMBER
1

NOV

3

NOV

3

Beursvloer

Oktoberfest OZC

Praktijkschool De Maat, Baron van Fridaghstraat 137

NOV

Gerrit Voortman Lemelerbergloop

10 Hollenboer, met Geile Vla
NOV

start vanaf kerkweg 32 lemele

THEATER CARROUSEL 20:15 uur

17 Ernest Beuving, met So long Cohen

17 Intocht Sinterklaas
NOV

24 Het Foute Oktoberfest

24 Ekaterina Levental, met De Grens
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30 De Gestampte Meisjes, met BALLEN 2.0

NOV

NOV

NOV

THEATER CARROUSEL 20:15 uur

NOV

ZAAL DIJK 21:00 UUR

Theater Gnaffel, met Het Bos Draaft Door

NOV

THEATER CARROUSEL 15:00 uur

THEATER CARROUSEL 20:15 uur

THEATER CARROUSEL 20:15 uur

DECEMBER
1

Gewoon Aans!, met Volk (REPRISE)
THEATER CARROUSEL 20:15 uur

DEC

ZAAL DIJK 21:00 UUR

8

t Aol Volk, met Die lieve oom Ferdinand

14

Gijs Groenteman, met De Grote Harry Bannink

DEC

DEC

1

DEC

THEATER CARROUSEL 20:15 uur

Monsters of Rock

Podcast On Tour

15 RUNFORESTRUN Besthemerberg

15 Kerstfair
DEC

16 STAMPOT FESTIJN

29 Goud van Oud

DEC

DEC

Recreatiepark Besthmenerberg ommen

DEC

STREEKRESTAUTANT DE VECHTDALKOK 18:00 UUR

THEATER CARROUSEL 20:15 uur

ZAAL DIJK 21:00 UUR

31 Oudjaars feest Lemele
DEC

h
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