
 CULTUURAGENDA 2023 
 
 
 
De inhoud van deze Cultuuragenda is opgesteld dankzij de input van het Ommer verenigingsleven. De agenda 
wordt maandelijks aangevuld. Input hiervoor kan aangeleverd worden voor de 21e van elke maand. Op de 1e dag 
van de maand wordt de Cultuuragenda ververst. 
 
Disclaimer: voor sommige culturele activiteiten is een evenementenvergunning nodig. Op dit moment is nog niet 
voor alle vergunningplichtige activiteiten al een vergunning aangevraagd en/of verleend.  
 

 APRIL 
 
1 april - Opening Historisch Rijwielmuseum 
De nieuwe locatie van het Historisch Rijwielmuseum wordt officieel geopend door wethouder van 
cultuur Alice van de Nieuwboer. 
Waar: Kerkplein 6, Ommen 
Tijd: 11.00 uur voor genodigden, 13.30 uur Open Huis voor belangstellenden en fietsdemonstraties op 
het Kerkplein 
 
1 april – Palmpasen Optocht 
 Palmpasenoptocht door het centrum van Ommen met muzikale begeleiding van het jeugdorkest van 
Soli Deo Gloria 
Programma: 
13:30 uur – Inleveren Palmpasenstokken in het Streekmuseum 
14:30 uur – Vertrek optocht vanaf het Streekmuseum 
15:15 uur – Einde optocht en prijsuitreiking voor Oldenhaghen 
Toegang: gratis 
       
1 april – The Bluebettes, Toen was Geluk 
De vijf dames, met het hart op de swinging sixties-plek, zorgen voor een zaal vol vrolijkheid. 
Waar: Theater Carrousel 
Aanvang: 20:15 uur 
Prijs: 22,50 euro 
 
3 april - Lezing Natuur & Milieu de Vechtstreek door boswachter Kees Jan Westra 
Op de grens van Twente en het Vechtdal, ligt het ongeveer 1000 hectare grote natuurgebied de 
Engbertsdijksvenen. Kees Jan Westra is boswachter publiek bij Staatsbosbeheer in Twente en zal u aan 
de hand van een presentatie meenemen het gebied in.  
Waar: De Kern, Bouwstraat 23, 7731CP Ommen. 
Tijd: 19.30 Start: 20 uur. 
Toegang: leden vrije toegang. Niet leden betalen: € 5.- 
 
4 april – Tuinexcursie naar twee stinzentuinen 
Meer info: www.ommen.groei.nl  
Waar: verzamelen bij Wereldrestaurant de Lindenberg.  
Tijd: 9:30 uur 
Prijs: Leden € 10,50, niet-leden € 15,50 (excl. benzinekosten)  
 
5 april - Boekstart 
BoekStartcafé. Voor peuters en een van hun ouders, opa's, oma's en/of verzorgers 
Waar: Bibliotheek Ommen 
Tijd: 10:00 – 11:00 uur 
Toegang gratis 
 
7 april – Markus Passion 
Uitvoering van de Markus Passion door Soli Deo Gloria, zangers en vertellers. Dit concert is een 
onderdeel van de stille week. 
Waar: Geref. Kerk, Bouwstraat Ommen 
Aanvang: 19:30 uur 
Toegang: gratis 
 

http://www.ommen.groei.nl/


 
7 april – Tuinfair Landgoed Het Laer 
Waar: Landgoed Het Laer 
Tijd: 10:00 – 18:00 uur 
 
8 april – Centrum Ommen 
Muziek + 3 springkussens in het centrum voor de kinderen 
 
9 april – Zoek het ei 
Waar: Kinderboerderij Ommen  
Aanvang: https://www.facebook.com/kinderboerderijommen/ 
 
10 april – Eiertikken op de Markt in Ommen 
In groepjes duelleren honderden (oud) Ommenaren en toeristen met elkaar. Niet met vervaarlijk 
wapentuig, maar met eieren in hun knuisten. Scherp op scherp, stomp tegen stomp. Eiertikken, heet dit 
jaarlijkse volksvermaak, waar het de bedoeling om de eieren zo lang mogelijk heel te houden. Het is de 
familie Martens samen met de historische vereniging Gemienschop van Oll Ommer die het eiertikken 
op Tweede Paasdag als eeuwenoude folklore overeind weet te houden. Het Flater Pretorkest zorgt 
voor een gezellige muzikale omlijsting. 
Waar: Markt Ommen 
Aanvang: 11:15 uur 
Toegang: gratis 
 
11 april – Overhandiging rapport over Joods vastgoed in en na de Tweede Wereldoorlog 
Overhandiging van het rapport en opening van een expositie over Ommen in de Oorlog.  
Waar: Theater Caroussel, Ommen 
Tijd: 18:30 uur 
Toegang: gratis 
 
14 april – Jasper Nieuwenhuis, Stand-up comedyshow 
Een heerlijke avond gevarieerd cabaret met artiesten uit de streek. 
Waar: Theater Carrousel 
Aanvang: 20:15 uur 
Prijs: 17,50 euro 
 
15 april - Wandeling door de natuur o.l.v. boswachter Arend Spijker 
Arend Spijker geeft natuurliefhebbers de mogelijkheid om mee te gaan op een 
unieke (korte  zwerftocht door het prachtige Vechtdal. Spijker kent het gebied goed en zal de 
deelnemers meenemen naar onverwachte plekjes. In deze tijd van het jaar vernieuwt de natuur zich 
weer en laat het zich van haar mooiste kant zien en horen. Deze wandeling duurt ongeveer 2 á 3 uur. 
Het maximum aantal deelnemers is 15. Daarom is opgave verplicht. Dit kan via de website van Natuur 
en Milieu de Vechtstreek. 
Waar: Parkeerplaats Bergsteeg /Hammerweg (bij 'huize Groen = tegenover de Steile Oever) 
Aanvang: 7.30 
Toegang: Leden zijn gratis en niet leden betalen €5.- 
 
15 april – Boerenmarkt Vilsteren 
Waar: centrum Vilsteren 
Tijd: 9:00 – 16:30 uur 
 
20 april – De Bargzangers in de Dante – Baalderborg 
Het zingen van zeemansliederen, Nederlandse- en buitenlandse liedjes 
Waar: Woonzorgcentrum AAC De Dante-Baalderborg 
Tijd: 10:00 – 12:00 uur 
Toegang: gratis 
 
21 april - Voorjaarsplantenruilbeurs 
Ruilen van planten en tuingerelateerde spullen. Daarnaast een bescheiden verkoop van plantjes en 
hanging baskets.  
Waar: parkeerterrein bezoekerscentrum Ommen bij de Besthmenermolen 
Tijd: 19.00 uur 
Toegang: gratis 
Voor meer informatie zie website ommen.groei.nl 
 
 

https://www.facebook.com/kinderboerderijommen/
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22 april - Excursie door de Engbersdijkvenen o.l.v. boswachter Kees Jan Westra. 
Als vervolg op de lezing van 3 april over de Engbertsdijksvenen, gaan we op 22 april naar buiten. In de 
Engbertsdijksvenen is voldoende te vertellen en te zien.  
Startlocatie: Boerderij ’n Huisken, Dorpsstraat 1a te Kloosterhaar 
Aanvang: 09:00 uur tot 12:00 uur 
Parkeren: Parkeerplaats aan de Dorpsstraat in Kloosterhaar 
Opgave excursie verplicht via de website van Natuur en Milieu de Vechtstreek. Maximaal 20 
personen. 
Toegang: Leden gratis. Niet leden betalen € 5 . – 
 
22 april – The Silent Movie Project Laurel & Hardy 
Pianoconcert met bioscoopervaring 
Waar: Theater Carrousel 
Aanvang: 20:15 uur 
Prijs: 19,50 euro 
 
23 april – Vereniging de Ommerschans, rondwandeling met begeleiding 
Waar: Parkeerplaats Ommerschans, bij het kanon dat het hart vormt van de Ommerschans 
Aanvang: 14:00 uur 
Prijs: 5,00 p.p. Basisschoolleerlingen en leden van de Vereniging Ommerschans gratis 
 
23 april - Witgenstein project, Piano 3 strijkers en Klarinet  
Waar: Landgoedcentrum Vilsteren 
Aanvang: 14.30 uur 
Prijs: €20,00 
Aanmelden i.v.m. beperkte zaalcapaciteit  kunstkring.ommen@xs4all.nl 
 
25 april - Koningsdag 2023, ouderenavond in Oldenhaghen 
Optreden van een leuke band 
Waar: Oldenhaghen, Hessel Mulertstraat 11, Ommen 
Aanvang: 19:30 uur 
Prijs: gratis 
 
25 april - Koningsdag 2023, ouderenavond in Oldenhaghen 
Optreden van een leuke band 
Waar: Oldenhaghen, Hessel Mulertstraat 11, Ommen 
Aanvang: 19:30 uur 
Prijs: gratis 
 
27 april – Programma Koningsdag 2023  
 9:30 uur Aubade bij Oldenhaghen 
12:00 uur Aankomst Vechtzomp bij de Vecht en start programma  
13:00 uur Verzamelen voor start Straatparade bij tent Vechtzomp 
13:30 uur Start Straatparade bij tent Vechtzomp op Vechtkade 
14:00 uur Opening feestterrein 
15:00 uur Aankomst Straatparade op feestterrein  
15:30 uur Prijsuitreiking Straatparade / Vechtbonken op feestterrein 
20:00 uur Einde programma feestterrein 
21:30 uur Vuurwerk 
 
27 april – Optreden Shantykoor De Stuwzangers 
Waar: Vechtzomp op de Vecht in Ommen 
Aanvang: 12:00 – 16:30 uur 
Prijs: gratis 
 
30 april – Voorjaarswandeltocht Vilsteren 
Waar: De Vilsterij, Vilsterese Allee 2 
Tijd: 10:00 – 13:00 uur 
Prijs: volwassenen 3,00 euro, kinderen 1,50 euro 
 
 
Doorlopende exposities en activiteiten: 
 
Hele maand april – Kunst onder de Wieken 
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Drie kunstenaars exposeren hun werk in de Molen de Konijnenbelt. 
Waar: Molen de Konijnenbelt 
Tijd: op de vrijdagen, zaterdagen en zondagen van 13.00- 17.00 uur. 
Toegang: gratis 
 
Panelenpad 
Verspreid over de binnenstad van Ommen hangen zo’n 30 panelen vervaardigd door de kunstenaars 
van Vechtdalkunsten. Al in 2010 werden door een aantal enthousiaste kunstenaars de eerste 
panelen/schilderijen, 250 x 125 cm groot, in de stad Ommen opgehangen. Kale stukken muur kregen 
hierdoor ‘een gezicht’, wandelen door de binnenstad werd ‘een beleving’. Sindsdien zijn er vele panelen 
bijgekomen.  
 
In de brochure (verkrijgbaar bij een aantal winkels in het centrum van Ommen) leest u beschrijvingen 
van de kunstenaars en hun panelen die u op uw wandeling tegen komt. De panelen zijn genummerd en 
weergegeven op een plattegrond in de brochure. 
 
Azat Malik Artstudio 
Het atelier is dagelijks open van 10:00 tot 17:00 uur 
Ook workshops tekenen en schilderen. 
Waar: Burggraven 1 te Ommen 
Toegang gratis 
 
Galerie Tom Lucassen 
In de galerie en tuin exposeren 14 kunstenaars uit diverse disciplines brons, glas, steen, hout, keramiek 
en schilderkunst 
De vernissage van de nieuwe exposities:  
Zondagmiddag 4 juni – 14:00 – 17:00 uur 
Zondagmiddag 1 oktober - 14:00 – 17:00 uur 
Waar: Prinses Julianastraat 10 in Ommen 
Openingstijden: donderdagmiddag, vrijdagmiddag, zaterdagmiddag van 13 - 17 uur en op afspraak  
 
Elke donderdag – Inloop werkgroepen Cultuurhistorisch Centrum Ommen 
De werkroepen Foto/Film, Genealogie en boerderijen/Veldnamen zijn aanwezig voor het 
beantwoorden en uitzoeken van o.a. foto's, stambomen en alle vragen over de geschiedenis van 
Ommen. 
Waar: Den Oord 7 te Ommen 
Tijd: 14:00 – 16:30 uur 
Toegang: gratis 
 
Gezond Natuur Wandelen  
Samen wandelen en leren over de natuur en historie van de omgeving Ommen 
Wanneer: Iedere dinsdag om 10.00 uur 
Waar: startlocatie in even weken: Sportpark Westbroek, Sportlaan 2, 7732 AB Ommen (bij het hek van 
de ingang van het sportpark). Startlocatie in oneven weken: Kinderboerderij, Het Laar 2c, Ommen 
Contactgegevens: Jordy Habekotté, j.habekotte@wijz.nu, (06) 1490 8745 
 
 

 MEI 
 
4 mei – Bloemenceremonie 
Bloemlegging op de begraafplaats aan de Hardenbergerweg in aanwezigheid van burgemeester mr. drs. 
J.M.Vroomen.  
Waar: Joodse begraafplaats aan de Hardenbergerweg in Ommen 
Tijd: 11:00 uur 
programma:  
Er worden bloemen geplaatst bij de oorlogsgraven van het Brits Gemenebest, de graven van de 
burgerslachtoffers en de graven van de slachtoffers van kamp Erika.  
De stadsdichter Maxine Overweel draagt een gedicht voor. Aansluitend bloemlegging op de Joodse 
begraafplaats. 
 
4 mei – Dodenherdenking voormalig Kamp Erika 
Een herdenking voor de gevangenen die te werk waren gesteld in Kamp Erika te Ommen 
Waar:  Verzamelen op parkeer plaats Steile Oever  
Tijd: 17:30 uur 
Programma:  
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• Gezamenlijk wandelend naar het herdenkingsmonument 17.40 uur 
• 17.45 start plechtigheid met declamatie en toespraak burgemeester van Ommen, de heer H. 

Vroomen 
• Na signaal taptoe twee minuten stilte. 
• Gevolgd door bloemlegging en defilé 
• Na afloop wordt koffie / thee aangeboden aan iedereen in Het Bezoekerscentrum naast de 

Besthmenermolen 
 
4 mei – Dodenherdenking gemeentehuis Ommen 
Waar: Gemeentehuis Ommen 
Tijd: 19:40 uur 
Programma:  

• De herdenking begint om 19.40 uur met een welkomstwoord en muziek van het fanfareorkest 
Kunst na Arbeid en zang van het Ommer Mannenkoor. Om 19.59 uur wordt het signaal taptoe 
geblazen waarna 2 minuten stilte wordt gehouden.  

• Na het zingen van het Wilhelmus (2 coupletten) houdt burgemeester Hans Vroomen een 
toespraak. Hierna lezen kinderen van De Dennenkampschool en de St. Bernardusschool hun 
gedichten voor.  

• Krans- en bloemlegging door burgemeester Hans Vroomen, het 4 en 5 mei comité, veteranen 
en de schoolkinderen van De Dennenkampschool en de St. Bernardusschool.  

• Leden van het 4 en 5 mei comité lezen de 71 namen van de inwoners van Ommen die door 
oorlogshandelingen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.  

• Ter afsluiting is er een défilé en kan een ieder die dat wenst bloemen leggen. 
 
4 mei – Dodenherdenking Mariënberg 
Waar: hoek Nieuweweg/Stationsweg t.h.v. de pastorie G.K.V. 
Tijd: 19:30 uur 
programma:  

• Voorafgaand aan de stille tocht wordt om 19.35 uur een krans gelegd bij het NS monument 
waarna om 19.40 uur de stille tocht vertrekt richting het monument aan de Nieuweweg.  

• Bij het monument zal er een toespraakje zijn van de voorzitter en zullen door de Broederband 
een aantal liederen worden gespeeld, gevolgd door het signaal taptoe.  

• Om 20.00 uur worden twee minuten stilte in acht genomen.  
• Vervolgens kranslegging door respectievelijk kinderen van groep 7/8 van de GBS de 

Regenboog, de gemeenten Hardenberg en Ommen en het 4 mei comité.  
• Aansluitend is er voor eenieder die dat wil gelegenheid om bloemen te leggen. Ter afsluiting 

worden twee coupletten van het Wilhelmus gezongen. 
  
6 mei - De hele dag wandelen door de natuur O.L.V boswachter Arend Spijker. 
Wie zin heeft in een lange, stevige wandeling door de natuur is zaterdag 6 mei 2023 van harte welkom. 
De deelnemers dienen zelf voor eten en drinken te zorgen want u bent echt de hele dag onderweg. Een 
goede conditie is dan ook geen overbodige luxe. 
Start: 7:00 uur ‘s morgens bij de Kinderboerderij, Het Laar 2C, te Ommen. U bent omstreeks 16.30uur 
terug bij de Kinderboerderij te Ommen. 
Opgave is verplicht via het aanmeldformulier op de website van Vereniging Natuur en 
Milieu de Vechtstreek, want er kunnen maximaal 15 echte natuur- en wandelliefhebbers mee. 
Toegang: Leden kunnen gratis. Niet leden betalen €5.- . 
 
8 mei – Open Huis Houtsnijclub Beerzerveld 
Waar: Kultuurhus Samenspel- Van Alewijkstraat 36 Beerzerveld 
Tijd: 10:00 -11:30 uur 
Toegang: gratis 
 
13 mei – Vrouwenkoor Sarabande, concert 
Uitvoering van werken van Debussy, Dvorak, Suk en Chabrier met medewerking van sopraansolist 
Esther Kouwenhoven en pianistes Henriëtte Prins en Hetty Floors.  
Waar: Ned. Herv. Kerk Ommen 
Aanvang: 20.15 uur 
Prijs:  €12,50, kaartjes aan de kerk of bij de leden van Vrouwenkoor Sarabande. Tot 18 jaar gratis. 
Meer info op onze website: https://www.vrouwenkoorsarabande.nl/ 
 
18 mei 2023 Hemelvaartsdag 
Vroege ochtendwandeling o.l.v. Henk Ruiter. Geniet van mystieke ochtendnevels en een kakofonie van 
vogelgeluiden. Neem thuis nog snel een ontbijtje, want met een lege maag op stap is geen goed plan. 
Het wordt een fantastische dauwtrapwandeling! 

https://www.vrouwenkoorsarabande.nl/


Start: 6:00 uur ‘s ochtends locatie Parkeerplaats Steile Oever 
Opgave verplicht via de website van Natuur en Milieu de Vechtstreek. 
Toegang: Leden gratis. Niet leden 5 euro. 
 
18 mei – Hemelvaartsdag, winkels geopend van 13:00 - 17:00 uur  
Muziek + 3 springkussens in het centrum voor de kinderen 
Waar: centrum Ommen 
 
19 mei – Centrum Ommen 
Kindertreintje in het centrum + muziek  
 
20 mei – Boerenmarkt Vilsteren 
Waar: centrum Vilsteren 
Tijd: 9:00 – 16:30 uur 
 
20 mei – Centrum Ommen 
Bungee trampoline op de Markt en muziek in het centrum 
 
20 mei – Kinderboerderij Ommen 
OudHollandse Dag - schapen scheren 
Aanvang: https://www.facebook.com/kinderboerderijommen/ 
 
21 mei - Toeac Accordeon duo   
Waar: Landgoedcentrum Vilsteren. 
Aanvang: 14.30 uur 
Prijs: €20,00 
Aanmelden i.v.m. beperkte zaalcapaciteit  kunstkring.ommen@xs4all.nl 
 
27 mei – Centrum Ommen 
Bungee trampoline op de Markt en muziek in het centrum 
 
29 mei – Centrum Ommen, tweede Pinksterdag 
Winkels geopend: 13:00 - 17:00 uur  
Muziek + 3 springkussens in het centrum voor de kinderen 
 
28 mei – Vereniging de Ommerschans, rondwandeling met begeleiding 
Waar: Parkeerplaats Ommerschans, bij het kanon dat het hart vormt van de Ommerschans 
Aanvang: 14:00 uur 
Prijs: 5,00 p.p. Basisschoolleerlingen en leden van de Vereniging Ommerschans gratis 
 
31 mei – Optreden Shantykoor De Stuwzangers 
Waar: Stationsloop Ommen - Dalfsen 
Aanvang: 19:00 – 20:30 uur 
Prijs: gratis 
 
Doorlopende exposities en activiteiten: 
 
Hele maand mei– Kunst onder de Wieken 
Drie kunstenaars exposeren hun werk in de Molen de Konijnenbelt. 
Waar: Molen de Konijnenbelt 
Tijd: op de vrijdagen, zaterdagen en zondagen van 13.00- 17.00 uur. 
Toegang: gratis 
 
Panelenpad 
Verspreid over de binnenstad van Ommen hangen zo’n 30 panelen vervaardigd door de kunstenaars 
van Vechtdalkunsten. Al in 2010 werden door een aantal enthousiaste kunstenaars de eerste 
panelen/schilderijen, 250 x 125 cm groot, in de stad Ommen opgehangen. Kale stukken muur kregen 
hierdoor ‘een gezicht’, wandelen door de binnenstad werd ‘een beleving’. Sindsdien zijn er vele panelen 
bijgekomen.  
 
In de brochure (verkrijgbaar bij een aantal winkels in het centrum van Ommen) leest u beschrijvingen 
van de kunstenaars en hun panelen die u op uw wandeling tegen komt. De panelen zijn genummerd en 
weergegeven op een plattegrond in de brochure. 
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Azat Malik Artstudio 
Het atelier is dagelijks open van 10:00 tot 17:00 uur 
Ook workshops tekenen en schilderen. 
Waar: Burggraven 1 te Ommen 
Toegang gratis 
 
Galerie Tom Lucassen 
In de galerie en tuin exposeren 14 kunstenaars uit diverse disciplines brons, glas, steen, hout, keramiek 
en schilderkunst 
De vernissage van de nieuwe exposities:  
Zondagmiddag 4 juni – 14:00 – 17:00 uur 
Zondagmiddag 1 oktober - 14:00 – 17:00 uur 
Waar: Prinses Julianastraat 10 in Ommen 
Openingstijden: donderdagmiddag, vrijdagmiddag, zaterdagmiddag van 13 - 17 uur en op afspraak  
 
Elke donderdag – Inloop werkgroepen Cultuurhistorisch Centrum Ommen 
De werkroepen Foto/Film, Genealogie en boerderijen/Veldnamen zijn aanwezig voor het 
beantwoorden en uitzoeken van o.a. foto's, stambomen en alle vragen over de geschiedenis van 
Ommen. 
Waar: Den Oord 7 te Ommen 
Tijd: 14:00 – 16:30 uur 
Toegang: gratis 
 
Gezond Natuur Wandelen  
Samen wandelen en leren over de natuur en historie van de omgeving Ommen 
Wanneer: Iedere dinsdag om 10.00 uur 
Waar: startlocatie in even weken: Sportpark Westbroek, Sportlaan 2, 7732 AB Ommen (bij het hek van 
de ingang van het sportpark). Startlocatie in oneven weken: Kinderboerderij, Het Laar 2c, Ommen 
Contactgegevens: Jordy Habekotté, j.habekotte@wijz.nu, (06) 1490 874 
 
 
 

 Juni 
 
4 juni – Muziek in de tuin 
Live muziek in acht tuinen in Balkbrug en drie in Vinkenbuurt 
Waar: Balkbrug en Vinkenbuurt  
Meer info op www.muziekindetuinbalkbrug.nl 
Tijd: 14:00 tot 18:00 uur 
Toegang: gratis (of eventueel een vrije gift) 
 
7 juni - Excursie naar een Biologisch-dynamisch boerenbedrijf te Raalte  
De geschiedenis van het bedrijf van Jan en Rick Overesch dateert al van een paar eeuwen terug. 
In 1973 hebben ze het bedrijf overgenomen van hun ouders. In 1980 is de gemengde bedrijfsvoering 
met koeien en varkens veranderd naar alleen varkens en akkerbouw. In 1994 is zijn ze met de akkers 
overgegaan van de gangbare productie methode naar de biologische manier van produceren. In 2002 
volgde dan ook de logische stap om ook met de varkens over te gaan naar het biologisch systeem. 
Locatie: Hondemotsweg 40, 8101 NJ Raalte. 
Opgave verplicht via de website van Natuur en Milieu de Vechtstreek. 
Toegang: Leden gratis Niet leden betalen 5 euro 
 
8 juni – Tuinexcursie naar Wierden en Vriezenveen 
Bezocht worden de Haarboershof, de tuin van fam. Harms en de Jagertjeshof. 
Waar: Verzamelen bij Wereldrestaurant de Lindenberg 
Tijd: 9:15 uur 
Prijs: Leden € 8, niet-leden € 13 (excl. benzinekosten) 
 
17 juni – Boerenmarkt Vilsteren 
Waar: centrum Vilsteren 
Tijd: 9:00 – 16:30 uur 
 
18 juni – Mont Martre 
Net als in Parijs, is heeft ook Ommen haar eigen Mont Martre, waar kunstenaars uit het Vechtdal hun 
kunstwerken exposeren en aan het werk zijn.  
Waar: het Kerkplein in Ommen 
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Tijd:  
Toegang: gratis 
 
 
24 juni – Herdenking 400 jaar Ommerschans 
Meer informatie volgt 
 
25 juni – Vereniging de Ommerschans, rondwandeling met begeleiding 
Waar: Parkeerplaats Ommerschans, bij het kanon dat het hart vormt van de Ommerschans 
Aanvang: 14:00 uur 
Prijs: 5,00 p.p. Basisschoolleerlingen en leden van de Vereniging Ommerschans gratis 
 
30 juni - Edwin Evers Band 
Waar: Bostheater Ommen 
Nadere info volgt 
 
Doorlopende exposities en activiteiten: 
 
Hele maand juni – Kunst onder de Wieken 
Drie kunstenaars exposeren hun werk in de Molen de Konijnenbelt. 
Waar: Molen de Konijnenbelt 
Tijd: op de vrijdagen, zaterdagen en zondagen van 13.00- 17.00 uur. 
Toegang: gratis 
 
Panelenpad 
Verspreid over de binnenstad van Ommen hangen zo’n 30 panelen vervaardigd door de kunstenaars 
van Vechtdalkunsten. Al in 2010 werden door een aantal enthousiaste kunstenaars de eerste 
panelen/schilderijen, 250 x 125 cm groot, in de stad Ommen opgehangen. Kale stukken muur kregen 
hierdoor ‘een gezicht’, wandelen door de binnenstad werd ‘een beleving’. Sindsdien zijn er vele panelen 
bijgekomen.  
 
In de brochure (verkrijgbaar bij een aantal winkels in het centrum van Ommen) leest u beschrijvingen 
van de kunstenaars en hun panelen die u op uw wandeling tegen komt. De panelen zijn genummerd en 
weergegeven op een plattegrond in de brochure. 
 
Azat Malik Artstudio 
Het atelier is dagelijks open van 10:00 tot 17:00 uur 
Ook workshops tekenen en schilderen. 
Waar: Burggraven 1 te Ommen 
Toegang gratis 
 
Galerie Tom Lucassen 
In de galerie en tuin exposeren 14 kunstenaars uit diverse disciplines brons, glas, steen, hout, keramiek 
en schilderkunst 
De vernissage van de nieuwe exposities:  
Zondagmiddag 4 juni – 14:00 – 17:00 uur 
Waar: Prinses Julianastraat 10 in Ommen 
Openingstijden: donderdagmiddag, vrijdagmiddag, zaterdagmiddag van 13 - 17 uur en op afspraak  
 
Elke donderdag – Inloop werkgroepen Cultuurhistorisch Centrum Ommen 
De werkroepen Foto/Film, Genealogie en boerderijen/Veldnamen zijn aanwezig voor het 
beantwoorden en uitzoeken van o.a. foto's, stambomen en alle vragen over de geschiedenis van 
Ommen. 
Waar: Den Oord 7 te Ommen 
Tijd: 14:00 – 16:30 uur 
Toegang: gratis 
 
Gezond Natuur Wandelen  
Samen wandelen en leren over de natuur en historie van de omgeving Ommen 
Wanneer: Iedere dinsdag om 10.00 uur 
Waar: startlocatie in even weken: Sportpark Westbroek, Sportlaan 2, 7732 AB Ommen (bij het hek van 
de ingang van het sportpark). Startlocatie in oneven weken: Kinderboerderij, Het Laar 2c, Ommen 
Contactgegevens: Jordy Habekotté, j.habekotte@wijz.nu, (06) 1490 8745 
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J Juli 
 
1 juli – Optreden Shantykoor De Stuwzangers 
Waar: Vilsteren Bruist,  
Aanvang: 9:30 – 16:00 uur 
Prijs: gratis 
 
1 juli - Edwin Evers Band 
Waar: Bostheater Ommen 
Nadere info volgt 
 
7 juli - Dirty Daddies 
Waar: Bostheater Ommen 
Nadere info volgt 
 
8 + 9 juli – Kinderboerderij Ommen 
Nationale Imkerdagen 
Aanvang: https://www.facebook.com/kinderboerderijommen/ 
 
10 juli – Opening Ommer Bissingh 
Kijk voor meer info op: https://ommerbissingh.nl 
 
11 juli – jaarmarkt 
Kijk voor meer info op: https://ommerbissingh.nl 
 
15 juli – Boerenmarkt Vilsteren 
Waar: centrum Vilsteren 
Tijd: 9:00 – 16:30 uur 
 
16 juli – Mont Martre 
Net als in Parijs, is heeft ook Ommen haar eigen Mont Martre, waar kunstenaars uit het Vechtdal hun 
kunstwerken exposeren en aan het werk zijn.  
Waar: het Kerkplein in Ommen 
Tijd:  
Toegang: gratis 
 
19 juli – Bissinghdag: Sportdag & Musicstar 
Kijk voor meer info op: https://ommerbissingh.nl 
 
22 juli – Bissinghdag: Kofferbakverkoop 
Kijk voor meer info op: https://ommerbissingh.nl 
 
23 juli – Vereniging de Ommerschans, rondwandeling met begeleiding 
Waar: Parkeerplaats Ommerschans, bij het kanon dat het hart vormt van de Ommerschans 
Aanvang: 14:00 uur 
Prijs: 5,00 p.p. Basisschoolleerlingen en leden van de Vereniging Ommerschans gratis 
 
23 juli – Koopzondag 
Waar: centrum Ommen 
Springkussens in het centrum voor de kinderen 
 
26 juli – Bissingh: landbouwdag 
Kijk voor meer info op: https://ommerbissingh.nl 
 
 
30 juli – Koopzondag 
Waar: centrum Ommen 
Springkussens in het centrum voor de kinderen 
 
Doorlopende exposities en activiteiten: 
 
Hele maand juli– Kunst onder de Wieken 
Drie kunstenaars exposeren hun werk in de Molen de Konijnenbelt. 
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Waar: Molen de Konijnenbelt 
Tijd: op de vrijdagen, zaterdagen en zondagen van 13.00- 17.00 uur. 
Toegang: gratis 
 
 
Panelenpad 
Verspreid over de binnenstad van Ommen hangen zo’n 30 panelen vervaardigd door de kunstenaars 
van Vechtdalkunsten. Al in 2010 werden door een aantal enthousiaste kunstenaars de eerste 
panelen/schilderijen, 250 x 125 cm groot, in de stad Ommen opgehangen. Kale stukken muur kregen 
hierdoor ‘een gezicht’, wandelen door de binnenstad werd ‘een beleving’. Sindsdien zijn er vele panelen 
bijgekomen.  
 
In de brochure (verkrijgbaar bij een aantal winkels in het centrum van Ommen) leest u beschrijvingen 
van de kunstenaars en hun panelen die u op uw wandeling tegen komt. De panelen zijn genummerd en 
weergegeven op een plattegrond in de brochure. 
 
Azat Malik Artstudio 
Het atelier is dagelijks open van 10:00 tot 17:00 uur 
Ook workshops tekenen en schilderen. 
Waar: Burggraven 1 te Ommen 
Toegang gratis 
 
Galerie Tom Lucassen 
In de galerie en tuin exposeren 14 kunstenaars uit diverse disciplines brons, glas, steen, hout, keramiek 
en schilderkunst 
De vernissage van de nieuwe exposities:  
Zondagmiddag 1 oktober - 14:00 – 17:00 uur 
Waar: Prinses Julianastraat 10 in Ommen 
Openingstijden: donderdagmiddag, vrijdagmiddag, zaterdagmiddag van 13 - 17 uur en op afspraak  
 
Elke donderdag – Inloop werkgroepen Cultuurhistorisch Centrum Ommen 
De werkroepen Foto/Film, Genealogie en boerderijen/Veldnamen zijn aanwezig voor het 
beantwoorden en uitzoeken van o.a. foto's, stambomen en alle vragen over de geschiedenis van 
Ommen. 
Waar: Den Oord 7 te Ommen 
Tijd: 14:00 – 16:30 uur 
Toegang: gratis 
 
Gezond Natuur Wandelen  
Samen wandelen en leren over de natuur en historie van de omgeving Ommen 
Wanneer: Iedere dinsdag om 10.00 uur 
Waar: startlocatie in even weken: Sportpark Westbroek, Sportlaan 2, 7732 AB Ommen (bij het hek van 
de ingang van het sportpark). Startlocatie in oneven weken: Kinderboerderij, Het Laar 2c, Ommen 
Contactgegevens: Jordy Habekotté, j.habekotte@wijz.nu, (06) 1490 8745 
 
 

 Augustus 
 
2 augustus – Bissingh: internationale dag 
Kijk voor meer info op: https://ommerbissingh.nl 
 
6 augustus – Koopzondag 
Waar: centrum Ommen 
Springkussens in het centrum voor de kinderen 
 
9 augustus – Bissingh: kids en 775 jaar Ommen 
Kijk voor meer info op: https://ommerbissingh.nl 
 
12 augustus – Bissingh: offerbakverkoop 
Kijk voor meer info op: https://ommerbissingh.nl 
 
13 augustus – Koopzondag 
Waar: centrum Ommen 
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Springkussens in het centrum voor de kinderen 
19 augustus – Boerenmarkt Vilsteren 
Waar: centrum Vilsteren 
Tijd: 9:00 – 16:30 uur 
 
 
20 aug – Mont Martre 
Net als in Parijs, is heeft ook Ommen haar eigen Mont Martre, waar kunstenaars uit het Vechtdal hun 
kunstwerken exposeren en aan het werk zijn.  
Waar: het Kerkplein in Ommen 
Tijd:  
Toegang: gratis 
 
23 augustus – Bissingh: meer voor mannendag 
Kijk voor meer info op: https://ommerbissingh.nl 
 
26 en 27 aug – Ommer Kunst Weekend 
In het laatste weekend in augustus stellen de kunstenaars uit Ommen hun atelier open voor het 
publiek. Ook anderen dan lokale kunstenaars presenteren zichzelf in deze ateliers. Een mooie 
gelegenheid om schilderachtig Ommen en de buitengebieden te bezoeken en de culturele rijkdom van 
de regio te ervaren. 
Waar: Ommen en omgeving, zie: www.vechtdalkunsten.nl  
Tijd: 11:00 – 17:00 uur 
Toegang: gratis 
 
27 augustus – Vereniging de Ommerschans, rondwandeling met begeleiding 
Waar: Parkeerplaats Ommerschans, bij het kanon dat het hart vormt van de Ommerschans 
Aanvang: 14:00 uur 
Prijs: 5,00 p.p. Basisschoolleerlingen en leden van de Vereniging Ommerschans gratis 
 
Doorlopende exposities en activiteiten: 
 
Hele maand augustus – Overzichtsexpositie Molen de Konijnenbelt 
Overzichtsexpositie van deelnemers van het Ommer Kunstweekend.   
Waar: Molen de Konijnenbelt 
Tijd: op de vrijdagen, zaterdagen en zondagen van 13.00- 17.00 uur. 
Toegang: gratis 
 
Panelenpad 
Verspreid over de binnenstad van Ommen hangen zo’n 30 panelen vervaardigd door de kunstenaars 
van Vechtdalkunsten. Al in 2010 werden door een aantal enthousiaste kunstenaars de eerste 
panelen/schilderijen, 250 x 125 cm groot, in de stad Ommen opgehangen. Kale stukken muur kregen 
hierdoor ‘een gezicht’, wandelen door de binnenstad werd ‘een beleving’. Sindsdien zijn er vele panelen 
bijgekomen.  
 
In de brochure (verkrijgbaar bij een aantal winkels in het centrum van Ommen) leest u beschrijvingen 
van de kunstenaars en hun panelen die u op uw wandeling tegen komt. De panelen zijn genummerd en 
weergegeven op een plattegrond in de brochure. 
 
Azat Malik Artstudio 
Het atelier is dagelijks open van 10:00 tot 17:00 uur 
Ook workshops tekenen en schilderen. 
Waar: Burggraven 1 te Ommen 
Toegang gratis 
 
Galerie Tom Lucassen 
In de galerie en tuin exposeren 14 kunstenaars uit diverse disciplines brons, glas, steen, hout, keramiek 
en schilderkunst 
De vernissage van de nieuwe exposities:  
Zondagmiddag 1 oktober - 14:00 – 17:00 uur 
Waar: Prinses Julianastraat 10 in Ommen 
Openingstijden: donderdagmiddag, vrijdagmiddag, zaterdagmiddag van 13 - 17 uur en op afspraak  
 
Elke donderdag – Inloop werkgroepen Cultuurhistorisch Centrum Ommen 
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De werkroepen Foto/Film, Genealogie en boerderijen/Veldnamen zijn aanwezig voor het 
beantwoorden en uitzoeken van o.a. foto's, stambomen en alle vragen over de geschiedenis van 
Ommen. 
Waar: Den Oord 7 te Ommen 
Tijd: 14:00 – 16:30 uur 
Toegang: gratis 
 
Gezond Natuur Wandelen  
Samen wandelen en leren over de natuur en historie van de omgeving Ommen 
Wanneer: Iedere dinsdag om 10.00 uur 
Waar: startlocatie in even weken: Sportpark Westbroek, Sportlaan 2, 7732 AB Ommen (bij het hek van 
de ingang van het sportpark). Startlocatie in oneven weken: Kinderboerderij, Het Laar 2c, Ommen 
Contactgegevens: Jordy Habekotté, j.habekotte@wijz.nu, (06) 1490 8745 
 
 

 September 
 
2 september – Kinderboerderij Ommen 
Kom en leer dieren te schilderen 
Aanvang: https://www.facebook.com/kinderboerderijommen/ 
 
3 september – Blaasorkesten, sluiting Ommer Bissinghdagen 
Kijk voor meer info op: https://ommerbissingh.nl 
 
 
8 september    
Klassendag Open Monumentendag Ommen (info volgt) 
 
9 september   
Open Monumentendag Ommen (info volgt) 
 
11 september – Open Huis Houtsnijclub Beerzerveld 
Waar: Kultuurhus Samenspel- Van Alewijkstraat 36 Beerzerveld 
Tijd: 10:00 -11:30 uur 
Toegang: gratis 
 
16 september – Boerenmarkt Vilsteren 
Waar: centrum Vilsteren 
Tijd: 9:00 – 16:30 uur 
 
17 sept – Mont Martre 
Net als in Parijs, is heeft ook Ommen haar eigen Mont Martre, waar kunstenaars uit het Vechtdal hun 
kunstwerken exposeren en aan het werk zijn.  
Waar: het Kerkplein in Ommen 
Tijd:  
Toegang: gratis 
 
24 september – Vereniging de Ommerschans, rondwandeling met begeleiding 
Waar: Parkeerplaats Ommerschans, bij het kanon dat het hart vormt van de Ommerschans 
Aanvang: 14:00 uur 
Prijs: 5,00 p.p. Basisschoolleerlingen en leden van de Vereniging Ommerschans gratis 
 
Doorlopende exposities en activiteiten: 
 
Hele maand september – Kunst onder de Wieken 
Drie kunstenaars exposeren hun werk in de Molen de Konijnenbelt. 
Waar: Molen de Konijnenbelt 
Tijd: op de vrijdagen, zaterdagen en zondagen van 13.00- 17.00 uur. 
Toegang: gratis 
 
Panelenpad 
Verspreid over de binnenstad van Ommen hangen zo’n 30 panelen vervaardigd door de kunstenaars 
van Vechtdalkunsten. Al in 2010 werden door een aantal enthousiaste kunstenaars de eerste 
panelen/schilderijen, 250 x 125 cm groot, in de stad Ommen opgehangen. Kale stukken muur kregen 
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hierdoor ‘een gezicht’, wandelen door de binnenstad werd ‘een beleving’. Sindsdien zijn er vele panelen 
bijgekomen.  
 
In de brochure (verkrijgbaar bij een aantal winkels in het centrum van Ommen) leest u beschrijvingen 
van de kunstenaars en hun panelen die u op uw wandeling tegen komt. De panelen zijn genummerd en 
weergegeven op een plattegrond in de brochure. 
 
Azat Malik Artstudio 
Het atelier is dagelijks open van 10:00 tot 17:00 uur 
Ook workshops tekenen en schilderen. 
Waar: Burggraven 1 te Ommen 
Toegang gratis 
 
Galerie Tom Lucassen 
In de galerie en tuin exposeren 14 kunstenaars uit diverse disciplines brons, glas, steen, hout, keramiek 
en schilderkunst 
De vernissage van de nieuwe exposities:  
Zondagmiddag 1 oktober - 14:00 – 17:00 uur 
Waar: Prinses Julianastraat 10 in Ommen 
Openingstijden: donderdagmiddag, vrijdagmiddag, zaterdagmiddag van 13 - 17 uur en op afspraak  
 
Elke donderdag – Inloop werkgroepen Cultuurhistorisch Centrum Ommen 
De werkroepen Foto/Film, Genealogie en boerderijen/Veldnamen zijn aanwezig voor het 
beantwoorden en uitzoeken van o.a. foto's, stambomen en alle vragen over de geschiedenis van 
Ommen. 
Waar: Den Oord 7 te Ommen 
Tijd: 14:00 – 16:30 uur 
Toegang: gratis 
 
Gezond Natuur Wandelen  
Samen wandelen en leren over de natuur en historie van de omgeving Ommen 
Wanneer: Iedere dinsdag om 10.00 uur 
Waar: startlocatie in even weken: Sportpark Westbroek, Sportlaan 2, 7732 AB Ommen (bij het hek van 
de ingang van het sportpark). Startlocatie in oneven weken: Kinderboerderij, Het Laar 2c, Ommen 
Contactgegevens: Jordy Habekotté, j.habekotte@wijz.nu, (06) 1490 8745 
 
 

 Oktober 
 
 
9 oktober – Open Huis Houtsnijclub Beerzerveld 
Waar: Kultuurhus Samenspel- Van Alewijkstraat 36 Beerzerveld 
Tijd: 10:00 -11:30 uur 
Toegang: gratis 
 
21 oktober – Boerenmarkt Vilsteren 
Waar: centrum Vilsteren 
Tijd: 9:00 – 16:30 uur 
 
28 oktober – Kinderboerderij 
Nacht van de Nacht, prikkel je zintuigen in het donker 
Aanvang: https://www.facebook.com/kinderboerderijommen/ 
 
22 oktober – Vereniging de Ommerschans, rondwandeling met begeleiding 
Waar: Parkeerplaats Ommerschans, bij het kanon dat het hart vormt van de Ommerschans 
Aanvang: 14:00 uur 
Prijs: 5,00 p.p. Basisschoolleerlingen en leden van de Vereniging Ommerschans gratis 
 
Doorlopende exposities en activiteiten: 
 
 
1 t/m 29 oktober – Kijk op Kunst 
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In een (geselecteerd) aantal winkels en panden worden kunstwerken van de leden van de stichting 
Vechtdalkunsten tentoongesteld.  De kunstvormen worden aangepast aan de winkels waar 
geexposeerd wordt.  
Waar: diverse winkels in het centrum van Ommen 
Tijd: openingstijden van de winkels 
Toegang: gratis 
 
 
 
Panelenpad 
Verspreid over de binnenstad van Ommen hangen zo’n 30 panelen vervaardigd door de kunstenaars 
van Vechtdalkunsten. Al in 2010 werden door een aantal enthousiaste kunstenaars de eerste 
panelen/schilderijen, 250 x 125 cm groot, in de stad Ommen opgehangen. Kale stukken muur kregen 
hierdoor ‘een gezicht’, wandelen door de binnenstad werd ‘een beleving’. Sindsdien zijn er vele panelen 
bijgekomen.  
 
In de brochure (verkrijgbaar bij een aantal winkels in het centrum van Ommen) leest u beschrijvingen 
van de kunstenaars en hun panelen die u op uw wandeling tegen komt. De panelen zijn genummerd en 
weergegeven op een plattegrond in de brochure. 
 
Azat Malik Artstudio 
Het atelier is dagelijks open van 10:00 tot 17:00 uur 
Ook workshops tekenen en schilderen. 
Waar: Burggraven 1 te Ommen 
Toegang gratis 
 
Galerie Tom Lucassen 
In de galerie en tuin exposeren 14 kunstenaars uit diverse disciplines brons, glas, steen, hout, keramiek 
en schilderkunst 
De vernissage van de nieuwe expositie:  
Zondagmiddag 1 oktober - 14:00 – 17:00 uur 
Waar: Prinses Julianastraat 10 in Ommen 
Openingstijden: donderdagmiddag, vrijdagmiddag, zaterdagmiddag van 13 - 17 uur en op afspraak  
 
Elke donderdag – Inloop werkgroepen Cultuurhistorisch Centrum Ommen 
De werkroepen Foto/Film, Genealogie en boerderijen/Veldnamen zijn aanwezig voor het 
beantwoorden en uitzoeken van o.a. foto's, stambomen en alle vragen over de geschiedenis van 
Ommen. 
Waar: Den Oord 7 te Ommen 
Tijd: 14:00 – 16:30 uur 
Toegang: gratis 
 
Gezond Natuur Wandelen  
Samen wandelen en leren over de natuur en historie van de omgeving Ommen 
Wanneer: Iedere dinsdag om 10.00 uur 
Waar: startlocatie in even weken: Sportpark Westbroek, Sportlaan 2, 7732 AB Ommen (bij het hek van 
de ingang van het sportpark). Startlocatie in oneven weken: Kinderboerderij, Het Laar 2c, Ommen 
Contactgegevens: Jordy Habekotté, j.habekotte@wijz.nu, (06) 1490 8745 
 
 

 November 
 
13 november – Open Huis Houtsnijclub Beerzerveld 
Waar: Kultuurhus Samenspel- Van Alewijkstraat 36 Beerzerveld 
Tijd: 10:00 -11:30 uur 
Toegang: gratis 
 
18 november – Boerenmarkt Vilsteren 
Waar: centrum Vilsteren 
Tijd: 9:00 – 16:30 uur 
 
18 november – Intocht Sinterklaas 
Waar: centrum Ommen 
Tijd: 14.00- 16.00 uur 
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25 november – Sintfestijn 
Waar: centrum Ommen 
 
26 november – Vereniging de Ommerschans, rondwandeling met begeleiding 
Waar: Parkeerplaats Ommerschans, bij het kanon dat het hart vormt van de Ommerschans 
Aanvang: 14:00 uur 
Prijs: 5,00 p.p. Basisschoolleerlingen en leden van de Vereniging Ommerschans gratis 
 
 
Doorlopende exposities en activiteiten: 
 
Panelenpad 
Verspreid over de binnenstad van Ommen hangen zo’n 30 panelen vervaardigd door de kunstenaars 
van Vechtdalkunsten. Al in 2010 werden door een aantal enthousiaste kunstenaars de eerste 
panelen/schilderijen, 250 x 125 cm groot, in de stad Ommen opgehangen. Kale stukken muur kregen 
hierdoor ‘een gezicht’, wandelen door de binnenstad werd ‘een beleving’. Sindsdien zijn er vele panelen 
bijgekomen.  
 
In de brochure (verkrijgbaar bij een aantal winkels in het centrum van Ommen) leest u beschrijvingen 
van de kunstenaars en hun panelen die u op uw wandeling tegen komt. De panelen zijn genummerd en 
weergegeven op een plattegrond in de brochure. 
 
Azat Malik Artstudio 
Het atelier is dagelijks open van 10:00 tot 17:00 uur 
Ook workshops tekenen en schilderen. 
Waar: Burggraven 1 te Ommen 
Toegang gratis 
 
Galerie Tom Lucassen 
In de galerie en tuin exposeren 14 kunstenaars uit diverse disciplines brons, glas, steen, hout, keramiek 
en schilderkunst 
Waar: Prinses Julianastraat 10 in Ommen 
Openingstijden: donderdagmiddag, vrijdagmiddag, zaterdagmiddag van 13 - 17 uur en op afspraak  
 
Elke donderdag – Inloop werkgroepen Cultuurhistorisch Centrum Ommen 
De werkroepen Foto/Film, Genealogie en boerderijen/Veldnamen zijn aanwezig voor het 
beantwoorden en uitzoeken van o.a. foto's, stambomen en alle vragen over de geschiedenis van 
Ommen. 
Waar: Den Oord 7 te Ommen 
Tijd: 14:00 – 16:30 uur 
Toegang: gratis 
 
Gezond Natuur Wandelen  
Samen wandelen en leren over de natuur en historie van de omgeving Ommen 
Wanneer: Iedere dinsdag om 10.00 uur 
Waar: startlocatie in even weken: Sportpark Westbroek, Sportlaan 2, 7732 AB Ommen (bij het hek van 
de ingang van het sportpark). Startlocatie in oneven weken: Kinderboerderij, Het Laar 2c, Ommen 
Contactgegevens: Jordy Habekotté, j.habekotte@wijz.nu, (06) 1490 8745 
 
 

 December 
 
2 december – Huis van Sint open  
Waar: centrum Ommen 
 
11 december – Open Huis Houtsnijclub Beerzerveld 
Waar: Kultuurhus Samenspel- Van Alewijkstraat 36 Beerzerveld 
Tijd: 10:00 -11:30 uur 
Toegang: gratis 
 
16 december – Boerenmarkt Vilsteren 
Waar: centrum Vilsteren 
Tijd: 9:00 – 16:30 uur 
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16 december – Winterevent 
Waar: centrum Ommen 
Tijd: 14.00 – 20.00 uur 
 
Doorlopende exposities en activiteiten: 
 
Panelenpad 
Verspreid over de binnenstad van Ommen hangen zo’n 30 panelen vervaardigd door de kunstenaars 
van Vechtdalkunsten. Al in 2010 werden door een aantal enthousiaste kunstenaars de eerste 
panelen/schilderijen, 250 x 125 cm groot, in de stad Ommen opgehangen. Kale stukken muur kregen 
hierdoor ‘een gezicht’, wandelen door de binnenstad werd ‘een beleving’. Sindsdien zijn er vele panelen 
bijgekomen.  
 
In de brochure (verkrijgbaar bij een aantal winkels in het centrum van Ommen) leest u beschrijvingen 
van de kunstenaars en hun panelen die u op uw wandeling tegen komt. De panelen zijn genummerd en 
weergegeven op een plattegrond in de brochure. 
 
Azat Malik Artstudio 
Het atelier is dagelijks open van 10:00 tot 17:00 uur 
Ook workshops tekenen en schilderen. 
Waar: Burggraven 1 te Ommen 
Toegang gratis 
 
Galerie Tom Lucassen 
In de galerie en tuin exposeren 14 kunstenaars uit diverse disciplines brons, glas, steen, hout, keramiek 
en schilderkunst 
Waar: Prinses Julianastraat 10 in Ommen 
Openingstijden: donderdagmiddag, vrijdagmiddag, zaterdagmiddag van 13 - 17 uur en op afspraak  
 
Elke donderdag – Inloop werkgroepen Cultuurhistorisch Centrum Ommen 
De werkroepen Foto/Film, Genealogie en boerderijen/Veldnamen zijn aanwezig voor het 
beantwoorden en uitzoeken van o.a. foto's, stambomen en alle vragen over de geschiedenis van 
Ommen. 
Waar: Den Oord 7 te Ommen 
Tijd: 14:00 – 16:30 uur 
Toegang: gratis 
 
Gezond Natuur Wandelen  
Samen wandelen en leren over de natuur en historie van de omgeving Ommen 
Wanneer: Iedere dinsdag om 10.00 uur 
Waar: startlocatie in even weken: Sportpark Westbroek, Sportlaan 2, 7732 AB Ommen (bij het hek van 
de ingang van het sportpark). Startlocatie in oneven weken: Kinderboerderij, Het Laar 2c, Ommen 
Contactgegevens: Jordy Habekotté, j.habekotte@wijz.nu, (06) 1490 8745 
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