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Inspirerende en boeiende avonden

Na opnieuw een seizoen waarin als gevolg van de coronabeperkende 
maatregelen onze activiteiten stil kwamen te liggen, zijn we blij dat we 
komend seizoen een nieuw en interessant programma van de Culturele 
Commissie Bibliotheek Activiteiten in Ommen kunnen presenteren. 

Het is de vrijwilligers opnieuw gelukt een zeer gevarieerd en boeiend 
programma samen te stellen. Diverse sprekers zullen u boeien met 
interessante informatie en heldere inzichten. Het is een rijk en gevarieerd 
programma geworden waar u het komende seizoen van kunt genieten. 

De avonden worden als vanouds door een groep enthousiaste vrijwilligers 
in samenwerking met de Bibliotheek speciaal voor u georganiseerd 
waarbij er ook weer volop gelegenheid is elkaar te ontmoeten. 

We verzoeken u uw entreekaartje z.s.m. te reserveren. Dit kan via de 
website www.bibliotheeksalland.nl, in de bibliotheek aan de balie of – 
indien dan nog beschikbaar – op de avonden zelf bij de entree. 

We hopen u tijdens dit nieuwe seizoen van Ccoba te ontmoeten. We 
verheugen ons op uw komst en op inspirerende avonden: u bent van harte 
welkom!

Jetze Dam

Programmamanager Bibliotheek Salland

Ja, ik word Vriend van Ccoba!
Naam
Adres
PC+Wpl
E-mail
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18 okt | Pieter Siwabessy

De Molukse gemeenschap 
in Nederland
Geschiedenisdocent en derdege-
neratie Molukker Pieter Siwabessy 
vraagt aandacht voor de complexe 
geschiedenis van de Molukse 
gemeenschap in dit land. Een zwar-
te bladzijde uit de Nederlandse 
geschiedenis die onderbelicht is.

Zeventig jaar geleden kwamen 
ruim 12.000 Molukkers noodge-
dwongen naar Nederland, waar 
ze aan hun lot werden overgela-
ten. Siwabessy: “Dat is een groot 
pijnpunt. Geschiedenisboeken 
wijden er maar een paar regels 
aan. Molukkers moeten erkenning 
krijgen, worden gezien en gehoord. 
Daarnaast is het ook belangrijk dat 
Nederlanders hun eigen geschiede-
nis kennen.’’

13 sept | Gerard Huis in ’t Veld

Wandeling door het 
Gagelmansveentje
Het Gagelmansveentje is een 
snipper hoogveen, gelegen tussen 
Nijverdal en Hellendoorn. Sinds 
enige jaren wordt het gebied 
hersteld en onderhouden door een 
groep enthousiaste vrijwilligers. 
Met resultaat, want in 2019 werd 
het Gagelmansveentje onderschei-

den met de Landschapsprijs 2019 
van de Provincie Overijssel. Natuur-
gids Gerard Huis in ’t Veld neemt 
je mee voor een twee uur durende 
wandeling door het Doktersbos, de 
groene long tussen Hellendoorn 
en Nijverdal. Ga mee, kijk wat er 
groeit en bloeit en luister naar de 
verhalen over de geschiedenis van 
het gebied en het huidige beheer. 
Kaartjes alleen te koop in de biblio-
theek na 1 september.

Start: Parkeerplaats t.o. uitvaart-
centrum Duivecatelaan 1, Nijverdal. 
Aanvang: n.n.b.
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fjorden, actieve en uitgedoofde vul-
kanen, ijsmeren en niet te vergeten 
het autorijden over slechte binnen-
wegen met ontelbare rivierdoor-

stekingen maken IJsland tot een 
fascinerend en onvergetelijk land.

In een AV-presentatie over dit foto-
genieke land laat Bé Snijders deze 
en nog veel meer aspecten van dit 
fantastische land aan bod komen.
Speciale aandacht is er voor de 
westkust, watervallen, het reizen, 
ijs en ijsmeren en natuurlijk de 
vulkanische activiteiten.

8 nov | Bé Snijders

In de ban van IJsland
IJsland is het decor voor natuur-
geweld en rust. De natuur en 
geologie van IJsland zijn woest 
en weerbarstig. Het landschap 
is adembenemend mooi, ruig en 
bijzonder. Gletsjers, geisers, koken-
de en pruttelende modderpoelen, 
hete bronnen, bizarre gebergten, 
rood gekleurde lava met helder-

groene mossen en zwavelgele 
afzettingen zijn zeer fotogeniek.
Vogelrotsen, felgekleurde lagen in 
het berglandschap en basaltstruc-
turen vragen om aandacht. Lava 
is bijna overal aan de oppervlakte 
te vinden, soms bedekt met mos, 
soms afgesleten tot een woestijn 
van fijn gruis. Overal zijn water-
vallen te vinden. Vaak met grote 
hoogteverschillen, soms afgesleten 
in de harde basaltlagen. Eenzame 
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13 dec | Han van Hagen

In de krochten van Bruegel
Het is behoedzaam bewegen in de 
werkelijkheid van Pieter Bruegel 
de Oude. Vreemde figuren kruisen 
je pad. We zien een galgenveld. 
Krakende skeletten nemen de 
heerschappij over. Afzichtelijke 
stinkende wezens wervelen in een 
gierende storm uit de hemel. 
Pieter Bruegel leefde in een roerige 

tijd. De Spaanse overheersing en de 
zelfverrijking van inhalige pausen 
bepaalden het dagelijks leven in de 
Nederlanden. 

Het is verbazingwekkend hoe 
de gewiekste Bruegel zijn eigen 
gedachten hierover stiekem op het 

doek schilderde. Hij moest wel, de 
kerkelijke rechtbank lag met ver-
klikkers op de loer. Met een speciale 
blik ontfutselen we zijn geheimen. 
In andere schilderijen breekt de 
zon door. Er wordt uitbundig ge-
feest, woest gedanst en ongeremd 
gekotst. 
Met spreekwoorden als geschilder-

de parabels worden boeren en bur-
gers het rechte pad gewezen. Want 
als de boeren van Bruegel eenmaal 
losgaan is het te laat en is er geen 
houden meer aan. We deinen mee 
in de feestvreugde, maar is dat wel 
verstandig?
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14 feb | Margaret Breukink

Van je Valentijn
Sint Valentijn is de beschermhei-
lige van verliefden, verloofden en 
jonggehuwden en wordt aangeroe-
pen voor het welslagen van het hu-
welijk. Valentinus was vermoede-
lijk de bisschop van Terni in Umbrië 
en kwam om bij de christenvervol-
gingen in de derde eeuw. Er zijn 
ook andere kandidaten; de naam 
kwam veel voor  in het oude Rome. 
Het is onduidelijk sinds wanneer 

het martelaarschap van Valentinus 
wordt herdacht. De oudste verwij-
zing naar een Sint-Valentijnviering 
op 14 februari stamt uit Engeland. 
In de late Middeleeuwen wordt de 
kerkelijke feestdag steeds vaker 
een liefdesfeest met folkloristische 
gebruiken. Sindsdien zijn er op Va-
lentijnsdag prachtige gedichten en 
kostbare geschenken aan geliefden 
aangeboden. Margaret Breukink 
zal er alles over vertellen en geeft 
volop romantische voorbeelden.

10 jan | Hans de Man

Architect Rem Koolhaas
De Nederlandse architect Rem 
Koolhaas werd in Rotterdam gebo-
ren op 17 november 1944. Hij staat 
bekend om zijn bouwwerken maar 
ook om zijn publicaties en denkwij-
ze over hedendaagse architectuur, 
waarmee hij anderen in zijn vak-
gebied heeft beïnvloed. Koolhaas 
is ook buiten de landsgrenzen een 
bekende naam in de architectuur-
wereld en inmiddels door menig-

een heilig verklaard. Wat maakte 
deze tegendraadse denker/archi-
tect tot één van de goeroes van de 
hedendaagse architectuur en ste-
denbouw? Wat wordt bijvoorbeeld 
bedoeld met Koolhaas’ begrippen 
‘de generieke stad’ en junkspace? In 
deze lezing gaat Hans de Man in op 
de ideeën, theorieën en werk van 
Rem Koolhaas, een fenomeen in de 
hedendaagse architectuur.
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Streektaal, wat verstaan we daar 
eigenlijk onder? Kleine verschillen 
daargelaten zijn de streektalen 
van de gemeentes Ommen en 
Hardenberg  zeker vergelijkbaar. 
Streektaal is authentiek en behoort 
tot ons cultureel erfgoed. Bij deze 
lezing zullen de deelnemers actief 
betrokken worden.

Cathrien Kats: ‘Als Pabodocent 
Pedagogiek heb ik me  onder 
andere beziggehouden met de 
taalontwikkeling en de betekenis 
die opvoeders eraan kunnen geven. 
Opvoeders, zowel op de basisschool 
als in de thuissituatie. 

We gaan in deze lezing zowel 
inhoudelijk als praktisch bezig 
met onze streektaal. Allereerst 
een verdieping in de streektaal, 
het Nieder-Saksisch, wat als taal 
is erkend. Het is gebleken dat 
tweetaligheid van kinderen, ook 
streektaal en Nederlands bijdraagt 
aan een grotere woordenschat. 

Het schakelen tussen de ene 
en de andere taal leidt tot een 
goede invloed op het actieve 
taalgebruik. De streektaal is de 
laatste jaren meer gewaardeerd, 
zowel in gedichten, in boekjes 

voor kinderen, bijvoorbeeld 
Nijntje, maar ook in de muziek, 
bijvoorbeeld van Daniël Lohues en 
de cabaretier Herman Finkers.

Na de pauze gaan we praktisch 
bezig, we gaan met elkaar in 
gesprek,  elkaar voorlezen en 
mogelijk wat  teksten schrijven. 

Bovenal hebben we plezier  in 
taal en vooral onze spreek- en 
streektaal.

14 mrt | Cathrien Kats

Onze streektaal Lezing in het kader van de jaarlijkse Dialectmaand maart.
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Culturele Commissie  
Bibliotheek Activiteiten 
Ccoba organiseert culturele 
avonden in de Bibliotheek in 
Ommen. In het programma komt 
cultuur in de breedste zin aan bod. 
Dat past bij de kerntaak van de 
Bibliotheek: burgers helpen zich te 
ontwikkelen. 

De activiteiten zijn maandelijks 
geprogrammeerd op dinsdagavon-
den, om 20.00 uur in de Carrousel: 
op de eerste verdieping in de 
Bibliotheek of in de theaterzaal van 
de Carrousel. 

Toegangsprijs:  € 7,–, voor leden 
van de Bibliotheek € 5,–, en voor 
Vrienden van Ccoba € 3,–

Word Vriend van Ccoba

‘Vriend van Ccoba’ worden kost  
€ 12,50 voor 1 lid, € 18,75 samen met 
partner, voor een heel seizoen.  
Meld u aan bij de Bibliotheek of 
gebruik het strookje op pagina 2. 

Voor meer informatie kunt 
u terecht in de Bibliotheek 
Chevalleraustraat 6, tijdens de 
openingstijden.  
Alle informatie staat ook op  
www.bibliotheeksalland.nl/ccoba

Tel. 0529–452158

info@bibliotheeksalland.nl
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