
Een	  menselijk	  lint	  op	  de	  fundamenten	  van	  het	  destijds	  grootste	  
gebouw	  van	  Nederland	  

	  

2018	  wordt	  een	  belangrijk	  jaar.	  Het	  jaar	  waarin	  besloten	  wordt	  of	  de	  Ommerschans	  de	  status	  van	  
UNESCO	  Werelderfgoed	  krijgt.	  In	  2018,	  het	  Jaar	  van	  de	  Ommerschans,	  worden	  diverse	  activiteiten	  
georganiseerd.	  Voor	  een	  van	  deze	  activiteiten	  vragen	  we	  uw	  hulp.	  

In	  onze	  ‘achtertuin’	  ligt	  Ommerschans:	  anno	  2017	  een	  klein	  buurtschap	  in	  de	  gemeenten	  Ommen	  en	  
Hardenberg.	  Momenteel	  wonen	  er	  zo’n	  200	  personen.	  Hoeveel	  anders	  was	  dat	  zo’n	  200	  jaar	  geleden	  
toen	  Ommerschans	  de	  eerste	  strafkolonie	  was	  van	  de	  Maatschappij	  van	  Weldadigheid.	  Duizenden	  
landlopers,	  paupers,	  dronkaards	  en	  andere	  ‘lui	  levende	  armen’	  waren	  toen	  ondergebracht	  in	  het	  
gesticht	  Ommerschans	  om	  heropgevoed	  te	  worden	  en	  te	  leren	  werken	  voor	  hun	  bed,	  brood	  en	  
kleding.	  Van	  het	  toenmalige	  grootste	  gebouw	  van	  Nederland	  resten	  nu	  slechts	  nog	  de	  fundamenten	  
en	  heel	  veel	  verhalen.	  

Verhalen	  die	  momenteel	  steeds	  meer	  verteld	  gaan	  worden.	  Zeker	  nu	  de	  Koloniën	  van	  Weldadigheid	  
zijn	  voorgedragen	  als	  UNESCO	  Werelderfgoed.	  Medio	  juli	  2018	  zal	  UNESCO	  bekend	  maken	  of	  de	  
status	  erkend	  gaat	  worden.	  Dit	  zou	  dan	  in	  Nederland	  het	  10e	  werelderfgoed	  zijn,	  en	  in	  Overijssel	  de	  
eerste.	  	  

Toch	  blijkt	  deze	  geschiedenis	  onbekend	  voor	  een	  groot	  deel	  van	  de	  inwoners	  in	  onze	  buurtschappen	  
waar	  de	  oude	  kolonie	  de	  Ommerschans	  in	  ligt.	  Om	  de	  kracht	  van	  verbinding	  van	  het	  	  noaberschap	  te	  
symboliseren	  en	  een	  gevoel	  van	  gezamenlijke	  historie	  te	  krijgen	  willen	  we	  met	  noabers	  op	  
zaterdagmiddag	  7	  april	  een	  menselijk	  lint	  vormen	  op	  de	  fundamenten	  van	  het	  destijds	  grootste	  
gebouw	  van	  Nederland	  waar	  zoveel	  van	  onze	  voorouders	  geleefd	  hebben.	  We	  willen	  de	  leerlingen	  
van	  scholen	  uit	  Balkbrug,	  Witharen	  en	  Vinkenbuurt	  vragen	  om	  samen	  met	  hun	  ouders	  en	  
leerkrachten	  te	  komen,	  maar	  ook	  de	  plaatselijke	  belangen,	  boeren,	  Staatsbosbeheer,	  
sportverenigingen,	  kerken,	  ondernemers	  en	  buren	  nodigen	  we	  uit	  om	  deel	  te	  zijn	  van	  deze	  ervaring	  
op	  ‘onze’	  Ommerschans.	  Samen,	  symbolisch	  en	  in	  de	  gedachte	  van	  de	  Ommerschans.	  Als	  afsluiting	  
organiseren	  we	  praattafels	  waar	  jong	  en	  oud	  	  samen	  door	  kunnen	  spreken	  over	  wat	  er	  toen	  was,	  
waarom	  en	  wat	  we	  er	  nu	  van	  kunnen	  leren.	  	  

Om	  dit	  ook	  een	  blijvende	  herinnering	  te	  laten	  zijn	  wordt	  een	  drone	  gehuurd	  om	  luchtopnames	  te	  
maken.	  De	  deelnemers	  krijgen	  allen	  een	  zelfde	  shirt	  aan	  voor	  de	  herkenbaarheid	  en	  als	  teken	  van	  
verbondenheid.	  Tevens	  vragen	  we	  fotografen	  om	  dit	  vast	  te	  leggen.	  Vanzelfsprekend	  wordt	  de	  pers	  
uitgenodigd	  en	  zal	  er	  in	  de	  media	  veel	  aandacht	  voor	  zijn.	  	  	  

Doet	  u	  mee?	  Opgeven	  voor	  15	  februari	  2018,	  bij:	  ov.witharen@gmail.com	  	  onder	  vermelding	  van	  
naam,	  leeftijd,	  plaats,	  telefoonnummer	  en	  e-‐mailadres	  en	  kledingmaat.	  	  
Heeft	  u	  nog	  vragen	  of	  wilt	  u	  nog	  ergens	  mee	  helpen?	  Laat	  dat	  ook	  even	  weten.	  

Het	  zal	  plaats	  vinden	  op	  zaterdag	  7	  april	  in	  de	  middag.	  Tussen	  14.00-‐	  -‐17.00u.	  Als	  u	  zich	  per	  mail	  op	  
geeft	  krijgt	  u	  nog	  nadere	  informatie.	  

Wilt	  u	  meer	  weten	  over	  de	  Ommerschans,	  elke	  4e	  zondag	  van	  de	  maand	  worden	  er	  rondwandelingen	  
met	  gids	  georganiseerd.	  

	  



Verzamelen	  bij	  Hoeve	  4	  aan	  de	  Balkerweg	  72	  in	  Ommerschans	  (Vinkenbuurt)	   
 
Start	  om	  14.30:	  28	  Januari	  ,25	  Februari	  ,25	  Maart	  ,22	  April	  ,27	  Mei	  ,24	  Juni	  ,22	  Juli	  ,26	  Augustus	  ,23	  
Sept.	  , 28	  Oktober	  ,25	  november	  

Start	  om	  19.00u:	  14	  juni,	  12	  juli,	  13	  september 
Bij voorkeur vooraf opgeven via email met hoeveel personen u wilt deelnemen.  
 
Komt u met een grote groep, dan kunnen we in overleg ook rondleidingen voor uw groep afspreken 
op een ander moment.  
 
De kosten voor de rondwandeling bedragen vijf euro p.p. inclusief koffie/thee. De	  kosten	  voor	  de	  
rondwandeling	  bedragen	  vijf	  euro	  per	  persoon	  inclusief	  koffie/thee.	  

Jaar	  van	  de	  Ommerschans	  
De	  werkgroep	  St	  Jaar	  van	  de	  Ommerschans	  is	  een	  burgerinitiatief	  dat	  er	  voor	  wil	  zorgen	  
Ommerschans	  in	  2018	  meer	  bekend	  wordt.	  Dit	  in	  nauwe	  samenspraak	  met	  de	  Vereniging	  de	  
Ommerschans,	  de	  gemeenten	  Hardenberg	  en	  Ommen,	  provincie	  Overijssel,	  Staatsbosbeheer,	  de	  
buurtschappen	  rondom	  Ommerschans	  en	  nog	  veel	  meer	  partijen	  die	  betrokken	  zijn	  bij	  de	  
Ommerschans	  en	  de	  Unesco-‐nominatie.	  	  


