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Sinds 1908

VAN EERTEN'S

BOEKHANDEL

Het restaurant in Ommen waar

kwaliteit en versheid voorop staan.

Telefoon 05291-1141

H. BAKKER EN A.A. BAKKER

Makelaars en Taxateurs

In onroerende goederen

Kantoor Vrijthof, Telefoon 1032

Privé: Stationsweg 17, Telefoon 1665

I  I

'OMMEN'W.A.

Onderlinge Brandwaarr .nrg Maatschappij
„O MME N"

Vrijthof 2,; /^l^l^l'^^men, Tel. 05291-2735
MEER ZEKÉRi^^y^' TOCH MINDER KWIJT!!!

voor Ü ̂verzèkeringen
Lage premies en gunstige voorwaarden

TAXI ̂ 72tm
Ziekenvervoer Steen

Exclusieve Bruidsstoetverezorging
Ambulancedienst - Rolstoelvervoer - Uitvaartverzorging

Chevron-Servlcestation

Reparatie-afd. alle merken auto's
Autoshop - Autowasserette

Ommen, Julianastraat 18, tei. 2200 (05291) b.g.g. 3525

MAKKINGA OMMEIM

OFFICIAL GENERAL MOTORS DEALER

AUTOBEDRIJF MAKKINGA B.V.

Schurinkstraat 36 7731 GE Ommen Telefoon 05291 ■ 25 50*



9i-lA>m

J Varsenerstraat 2-7731 DC Ommen
^ Telefoon 05291-1313 b.g.g. 2143

>.NAAIMODECEHTRUM

laii liciiicrs

STOFFEN IN ALLE SOORTEN EN PRIJZEN'

Ook voor Koorkleding. Bruidsstoffen enz. enz.
is dit het juiste adres.
Wij knippen alles naar maat.

Knope.n, ritsen, patronen, bandjes in alle soorten.
Kniekousen, sokken, majo's, dames panty in alle
soorten en maten.

STOFFEN - KLEINVAK - KOUSEN

„Arriërpoorl"
V. Raaltestraa! 1

GROENTE, FRUIT, FRUITSCHALEN
EN PRIMEURS

Bermerstraat 13

Dagelijks verse panklare groente en rauwkost
uit eigen snijkeuken

TRKmnn ̂
ommen

IJZERHANDEL

Dr. A.C. van Raaltestraat 26

vosjan
uw adres voor schoenen

Bouwstraat 24 - Ommen - Telefoon 1559

Gedipl. Drogist - Parfumerie

Schoonheidssalon - Foto-service
Homeopathie

(EIG. G. HEMMES) '
Brugstraat 23-24 - 7731 CT Ommen

Telefoon 1414

Hét adres voor al Uw

* Fotowerk (met Presto Print kwaliteitsgarantie)
* Pasfoto's (direkt-klaar, ook in kleur)

* Groepsfoto's (bij Uw huwelijksjubileum b.v.)
* Huweiijksreportages

Bouwstraat 13 - Ommen - Tel. 4170

FOTOBEDflUF

fzehtan

DOOK VAN GILS

Schildersbedrijf en decorette

H. Aal pol
Gasthuisstraat 50 - Ommen

Telefoon 05291-1369

^WA

Voor al uw autoschade

naar

Autoschade

KOGGEL
Sogenboschstraat - Ommen - Telefoon 1294

Privé: Sleedoornstraat 12,
7731 VD Ommen - Telefoon 1294

AUTAX - LEERENTVELD- OMMEN
Hammerweg 1

7731 AH

OMMEN



BUISMAN B.V.
in de Middenstraat no. 16

ook Uw woninginrichter

Telefoon 05291-1546 - OMMEN

A Bouwbedrijf
J. Timmerman & Zn. bv
Markt 24 - Ommen
Tel. 05291-1619

VOOR AL UW BOUWWERKEN EN BOUWMATERIALEN

Loodgieters ★ Gas- en Waterleiding
Centrale verwarming ★ Elektra
Dakbedekkingen * Onderhoud C.V.-ketels

^kLLATIEBEDRUF

m GROEN I IOHMEN I |^|> I
turinkstraat 4b - 7731 GD Ommen ISchunnkstraat 4b - 7731 GD Ommen

lei 05291-2203
voor goed advies en vakwerk
naar erkend

BAR-BISTRO

„'t Steakhouse"

Voor Uw heerlijk etentje

in een huiselijke, gezellige sfeer.

KRUISSTRAAT 6 - TEL. 05291-6666

WEENINK IVIAKELAARDIJ B.V.
MARKT 32 - OMMEN - 05291-1121 - LiD N.V.M.

Voor verkoop - taxaties
Financiering - verzekeringen

DOUWE'S

U itstekende kwaliteit

M inimum prijzen

P rofiteer tiiervan

De Kamp 1

Tel. 1184

Ommen

MOLEN

<^e/iey
VOOfl AL UW MEEL EN
GRAANPRODUKTEN

VOLKORENMEEL - MOLENBLOEM
PANNENKOEKENMEEL
BGEKWEITMEEL - MUESLI

A.R. WOLTERS
TEL. 05291 - 4080 - OMMEN

SNUFFELMARKT

GÉ SCHUTTE
Verkoop van gebruikte goederen o.a.:
bankstellen, koelkasten, verpleegster
uniformen, jassen, éénpersoonsbedden
en zo köj wieder goan.

Heb i'j nog gebruukte meubelen, klere
enz. en ontbrekt t' ow an ruumte?

Breng t bi'j oons en wl'j verkoopt tiet
graag veur ow.

Aj meer wilt weten bel dan gerust even.
Oons telefoon is 05291 - 2489

Hessenweg west 5 - Ommen

OMMEN
Zwolseweg 8a ■ Tel. 05291 -4905-3089
Normaal geopend van 9.00-18.00 uur
vrijdags koopavond

DICK DE LANGE
jQrfafe di Ao/tge K£

voor

meer

zekerheid



Brood, Gebak, Koeken en Koekjes uit de beste grondstoffen bereid

dus prima kwaliteit vroeger en nu

nog steeds bij; DE ECHTE WARME BAKKER

bakkerij Makkinga

CAFÉ - BILJARD - EETHUIS

Markt 12 - Ommen • Tel. 05291-3543

Overijsselse

Coöperatieve

Bouwonderneming

VOOR AL UW BOUWWERKEN

Ommen - Strangeweg 14 - Telefoon 2810

Ie kont bej oons tereclnte veur alle soorten
zaand en grinte of ai haddigheid ömme
't fiuus wilt ftebben

Ie dreit mar 05291-2150 b.g g. 1668 of
05237-443 en ie tiebt ze zo an droad an

DUNNEWIND- GERRITS
Strangeweg 7 - Ommen

RADIO EN TELEVISIE

m. dunnewind
Dr. A.C. V. Raaltestr. 12-Tel. 1658-Ommen

RADIO - T.V. - STEREO RECORDERS - KOELKASTEN
WASAUTOMATEN - EIGEN TECHNISCHE DIENST

DAMES EN HEREN

^apsalon
dr. van

Raaltestr. 11,

Ommen

Slijterij - Wijnkoperij - Lektuur

SIGARENMAGAZIJN

v.d.Ucek
Ommen ̂  4422 BRUGSTRAAT 29 OMMEN

Voor een gezellig borreluurtje

gaat U natuurlijk naar
CAFE-BAR

„k

3®ol ir utp hirrr in hr stah koup'n? ? ?
ikota koop han maar bir'j

mannenmode

AB KELDER Brugstraat 27
Ommen Is al 725 joar stad I

bermerstraat 12

7731 cz ommen

tel. 05291 1351

DRUKKERIJ
voor al uw handelsdrukwerk

voor al uw familiedrukwerk

voor al uw verenigingsdrukwerk

kortom voor DRUKWERK naar druk. elpé.



DE DARDE KLOKKE nr. 54.

Uutslgg Schoeljeugd Enquete.

Oonze "Dorde—Klokke metworkers hebt de laatste moanden
een drukke tied e'had. Alle 22 basisschoelen in oonze ge—
miente hebt bezuuk e'had umme de heufden te vroagen met te
willen warken an een ondervroaging van de jongs en mogies
van de viefde en zesde klassen, over de Sollondse tole en
wat doarmee samenhangt. De ontvöngst en de metwarking was
100% op alle 22 schoeien. V\/as "Nederlands" bi'j het begun
de -tale, as ze heuren woar t'veur was dan schakelen ver
schillende heufden metiene over op heer "moedersproake".
Of det now Drents, Twents, Achterhoeks- of Sallands was,
zie leuten heuren dat ze ok wel "plat" konden proaten.
Toen de schoeien veur de twiede keer bezöch worden umme
de pepieren weer op te holen, was t'al zowat oalde kunneg-
heid. En de jongs en mogies wollen" die mét doen ? In ien
woord prochteg zo os ze zich e'weerd hebt ! Waren ze der
veur, don leuten ze dat marken, waren ze der tegen, net zo
goed. Het now volgend ondervroogingspepier hebt ze veur
+ 90% in e'vuld en ok in e'leverd. De schoeien in Ommen
geeft een beeld te zien woar oj an kb'nt marken dat wi' j
een groot antol inwoners hebt die hier niet geboren bint
en onze tgle. don ok niet sprekt .
Dat is in dorpen umme Ommen hen vó'lle minder, en mongs hele
mooie niet het geval. Der bint schoeien bi'j woor alle
kinder plat proat en dat hej ij]i Ommen natuurlek niet, dat
kon ok niet aons.

Toch is oonze streektolè vó'lle meer os dot'e wi' j e'docht
hadden in gebruuk bi'j de jeugd.
Van de 470 kinder die em in e'vuld hebt, bliekt er 345
"plat" te proaten en 135 niet. Ongeveer 71 van de honderd
kinder proat in,de gemiente Ommen heer gewone sallands,
en 29 kó'nt dat niet.

Wi'j goot now eerst wieder met de 71%.
Van die kinder heur'e wi'j dot ze op brulften, club- en
buurtfeesten, meer veur radio en T.V. speciale programma's
as Bart je, popgroepen as Normaal en veur de regionale
umroep, plot vroagd, 1.



Teksen as "Mien va lö'p veur de petroliekar" en dargelekke
komt hoge uut de.busse. ^ . ■

299 van de 345 wilt sallands graag as sprektale beuren, en
46 niet.

Op de vroage noar boeken in de 'streèktale zegt~218 kinder
joa, en 127 zegt nee.
153 kinder wilt wel meédoen an een opstel-wedstried en
192 niet.

Veur zelf veurdrdgen declamatie in de stree.ktale bliekt
zich 135 kinder te interesseren en 210 kinder niet.
Eigen ideè'n brengt 24 kinder noar veuren,
-die goot van proat-clubs tot toneelstukken, in ,de salla:nd-
se tale, tot het Uutgeven van sallandse posters en oavend-
schoelen. -

Maar o>ver det geheel e'npmmen, arg bewust kiest ze veur
de streèktale.

Van de k'inder die hiet vandan komt of umme aandeire reden
gien plat proot, (die 135)., vqlt op dat ze yeur t'over-,
grotendeel em wel vefstoat. 104 yerstoat plat. wet en ,
31 nieti'' ■

Cp de vroagèt Waarom spreek je de sallandse streektaal
'^i®^'7, geeft87 kinder op; Nopit ge l,ee rd. De aande re
48 geeft op dat ze het doni, onbeschaafd: en lasteg vèur
heer veèrdere ontwikkeling vinden.
En dan komp' eigelek 'de groÖtste verrassing van t'hele
onderzuuk n . 1. ; . .... 63' niet plat proatende kinder wilt
het as nog leren, 72 echter niét .

Dat betekent dat zOwdt de helfte van die kinder ok graag
plot zol.len willen p.roaten. Van . die kinder wilt er ok
nog 27 an opstelwedstrieden in de streektole rtiet doen
108 niet. , T" n-— '

Met declameren in de streektale blik dot antal nog e .
gruujd te wezen tot 32. 103 vuuit doar niet veur."
De redactiecommissie van "De Darde Klokke" mut nog druk ,
an het prakkezeren met de gegevens die veur n'dog e'kommen
bint.

Wel stiet vaste dat in 1985 der een opstelwedstried veur de
schoeijeugd uut e'schreven zal worden.
Misschien met as vervolg doarop, een oovend woar de beste
inzenders(sters) heer opstel köhtveurlezen. . -
2.



An die opstelwedstried zb'It dan priezen verbonden worden,
Via de kraanten kömp er wel bericht over, wonneerd dat
presies is. .

Wat die 63 kinder.die gien plat proat en dat wel wilt
leren angiet, door hebben wi'j zo,maar gien paskloar
antwoord op. IMaar as t'er een leerkracht of meerdere
leerkrachten bint, die door wat veur vuult, dan wil
"De Darde-Klokke" redactiecommissie grgag metworken umme
dat op gaonk te kriegen.
In Drenthe bint ze doar n.1. al met gongs.
Door hef mevrouw Mqrga Kool— von Echten en aanderen een
leerboek e'schreven veur niet—drents sprekkende bewonners
van die provincie.
t'Boek hiet: "Samen wieder".
Dat mut hier met goeie wille ok können.

An alle schoeIheufden en veerdere leerkrachten van de

22 basisschoelen die onze gem'iente rieke is, giet nog
iens oonze grote daank uut veur de plezierege meniere
van metworken. ■

Redactie-commissie

"De Dorde - Klokke" -

Redactie- en administratieadres: Gosthuusstrocte 9,
7731 DA Ommen.

Schoelverloaters. . 1

■, Uut e'leerd nans begeerd, ^
met ow diploma,
op,de keien - zomo,

,  niks gien kruus
as kind weer thuus,

Van moe köj zo weer de börste kriegen
Va ma'k ow een vlieger,

don zie'j ze vliegen.
Stoo'j met de mond vol toonden
en OW idialen, an een touwgie in de hoonden.

Dieks. 3.



Stadsbestuur- en Onderwijs in de 17e eeuw.

Het burgerschap van een stad verwerven betekende in vroegere
tijd heel wat. Men nam daarmee plichten op zich, zoals het
betalen van de verschuldigde leges in de vorm van geld en
in de vorm van betaling in naturq. Onder deze betaling viel
vanaf het midden van de achttiende eeuw een leren emmer

i.v.m bestrijding van brand, maar van een "tonne bier" voor

de heren van de Magistraat. Eveneens een tinnen kan waarmee
het bier wel zal zijn genuttigd. De secretaris en de stads
dienaar moesten ook elk met een goudgulden worden beloond.
Als men dat zo leest in het Burgerbdek, dan ontstaat het
vermoeden, dat de Magistraat een nieuwkomer met open armen
zal hebben ontvangen.
Men kreeg ook rechten n.1. o.a. vrijheid van de bruggetol
en recht op bescherming. In de 19e eeuw vloeide er nog uit
voort dat elke burger 2^- ha. grond kreeg in de Ommer marke
toen deze werd verdeeld.

In het Burgerboek wordt exact vermeldt wanneer de nieuweling
de leges betaalde. Weinigen voldeden het gehele bedrag in
eens, sommigen deden er soms zo'n 20 jaar over.
Tussen de tientallen inschrijvingen valt de volgende op,
die we dan ook geheel opnemen.
Cp folio 70 staat; "Anno 1692, den 6 Martii heeft Harmen
Otten van Straeten sijn Borger.schap gewonnen voor hem sijn
huisvrouwe en sijne hebbende en krijgende kinderen voor de
summa van vier en twintig ggl. vijftigh pappelen potten een
tinnen kanne een tunne haerlemmers goet bier een ggl. voor
de secretaris en een ggl. voor den Dienaerschen om de dis-
crechi dat geen ander daer sol volgen -als sijnde hijr ge-
coomen omme veele kinderen van de straete .te houden, en geit
met een amboght sijnde knope maken alhijr in te brengen ge-
lij ck hem daeromme de gunst is gedaen en dat geen knopemakers
hem in desen sullen volgen.... dat binnen een half jaer "
(hier volgen nog enkele woorden die door vocht onleesbaar
zijn geworden).

Enkele kanttekeningen hierbij.

1. Hebben we hier de oudst bekende of eerste onderwijzer
in Ommen ?

4.



De Magistraat vermindert de leges tot op de helft.
Was men daartoe bevoegd ?
Was dit een lokkertje om zodoende een oppas voor de
jeugd binnen te' halen ? "

Naast het schoolmeesterschap oefent meester van

Straeten het knoopmake r sbedr'i j f uit. De magistraat
wil hem blijkbaar zo graag als meester hebben, dat hij
een monopoliepositie toegestaan krijgt. Opgemerkt zij
echter dat de Magistraat zich hieraan^ niet-houdt,
althans niet voor' onbeperkte tijd. In 1795 'tellen we
tenminste in Ommen zo'n 8 knoopmakers.

Waar van Straeten vandaan komt is mij niet bekend.
Dat hij en zijn nakomelingen zich best in Ommen thuis-
voelden, bewijst wel het feit dat er in 60 jaar 42
nakomelingen gedoopt worden. Na 1800 loopt het echter
af, want zoals "Steen" vermeldt, krijgt de laatste (?)
van Straeten dan machtiging cm te bedelen,. Het knopen-

monopolie -heeft blijkbaar niet gewerkt. ■

Tenslotten nog een vraag adn' ons stadsbestuur n.l.deze!
Waar zijn al die 17e en 1''8e eeuwse: tinnen kannen ge
bleven ? Het moeten er tientallen zijn'. Wanneer
kunnen we de veiling tegemoet zien ? Naar' de verblijf
plaats van het goede haarlemmer bier zullen we dan
maar niet vrager. - .

Nieuwletisen , Nov . 84
■  ' ' ■ ■ E.ten Tooren.

P.S.

Haarlemmer bier gold in de 17e. en 18e eeuw
als het summum van goed drinkenl

5.



,  ( : Hoe Jan een magie zoch'n. ' < • • : ; ' - -

Toen Jan . nog met zien moeder huzen, ' - -- - '
en nooit an mooie magie's dach j • ' i
aaltied met de schoapen huden,
en braandholt onder t'ofdak brach, ■ J
toen Was zien 'moe mangs bqnge -
ddt Jan gien vrouwe kriegen zol. :
"iMien dunkt i;e hef. de tied al lange,
dat zo'n jongen ok.zelf niet woi".

Allinneg is .toch ok gien leven, ■ ' ~ '
zol een jongen kerel^ van 20 joar .
'uüt em zelf gien magie dörven vroagen ?
dat leek heur gewoon gezegd maar raar.
Zie was met zestien joar al vri'jjer
en had toen barre schik e'had,.
Wie weet, wó'rden Jan ok. wel wat bli'jjer,
maör' hoe kreeg'e den jongen, nog op pad 7 ■ . .

Jan, jongen kom is bi V j mie stoan, . - • ,
ik heb een plan, k'zal t'pe. vertellen,; ,
door kan t'ów barre goed. met goon, ; ,j
Ie weet ik'worde oald en zwakker,;-: :
het wark valt mie meer dan .zoen, .
al dat gevruut op n' boekweit-akker, . .. ,
dat is zo zaggies an n'hele toer.
Ie mossen noar n•jpnge;deerne uut goon kieken,
dat zol veur oons allemoale better lieken.

Goat maar is noar Jan van Appies Aaltie,
die zit er ok goed warmpies bi'j.
Zeg maar dat ik ow sture, .;
en doet ze ok de groeten door van mi'j-
Dak graag wil dat i'j goot trouwen, :
maar dan met iene den het wark ok kan.

Asteblieft niet iene van die rooie-lippies-vrouwen,
dat soort door heur ie van alles van.

6.



zie göngen an toafel en atten samen bri'j,
oans scheppen zien moe zien bord barstens vol,
maar disse keer Was Jen now vri'j,
toen trök'e vot, zo as zien moe dat wol.

Zien va zien boezeroen dat had'e an,
het was wel. een bettie muf van t'hangen,
maar doar zaag ie toch niks van.
Jon keek nooit noar ni'jje kleren.
Ie heuld volle meer van n'dikken stok,
as t'mos kon'e zich dan better weren,
en de honden bleven dan ok in heur hok.

Onderweg doch Jon: "Ik mut t'zo overleggen,
dat as mien moe temee vrög'
hoe of t'e goan is, dak kan zeggen:
"Aalc wil nog niet"- wie zeg em dat Jon lög,
"Ik goG noar Geert van Gait en Jchte

en drinke doar een slökkie, of iene meer ".
Dat iene en nog iene worden der zo volle.
Jan zakken dronken-onder- n 'toaf e l- neer";

Toen Jon doar lag weren der n'paar schavuten,
die maken em zo zwart als roet.

Docrop trokken ze met em noar buten,

ie weet wel van "Wien Neêrlands bloed".

Zien moe zat nog op hem te wachten,
het worden late maar ie heuld em kras,

t'mense was vost en zeker van gedaohten
dat Jen met Aole on t'vri'jjen was.

8. Met dat ze t'nog maar had uut e'sprökken
of zie heuren veur het huus een groot gedruus,
de deure worden wild lös e'trokken

en Jan kwaamp zwart en dronken t'huus.

Toen mos ie dat oalde mense is heuren,
den stumpert bibber'n as een blad.

Och, 'och, wat mut mie now gebeuren
7.



ie hef verduld völ te völ draank e'hod.

9. "Jon I" sprek op, woor heb ie dot e'kregen,
wat is t'er toch met ow gebeurd ?
Mensen ik worde glcd met hem verlegen,
zien broek en boezeroen bint ok e'scheurd.
Jan zè gien woord, en heuld em: stom, , , ,
zie mos em wel met ruste loaten, ,
ondertussen lachen d'em zo wat krom.

10. n'Aonderen morgen vertellen Jan hoe t'e goan was,
"Zo zwcrt en dronken zie i'j mi'j niet weer,
maar dat gezanek over vrouwluu is pk of e'lopen,
dan heb ik gien schik in t'leven meer ".
Zie leeft nog caltied met.zien beiden.
Jan met zien moe," en t'giet dep bes,
Moe warkt in huus en. Jan op t'laqnd en in de weiden,
zoas het agltied bi'j heer hef e'wes.

Via Jan Kortman kreeg ik bovenstaand gedicht.
Het kwam bij zijn grootvader uit huis. Het was
door mijzelf geschreven, én kwam, na schatting,
40 jaar later weer bovenwater.

■  " DlEKS. ■'

Een herder die zijn schapen volgde.

In "De Darde Klokke" nr. 49 publiceerde de heer E.ten
Tooren uit Nieuwleusen enige hoogstinteressante gegevens '
over de voorgeschiedenis van Hendrik Petri, die in latere
j-aren n.1. van 1603 tot 1607,' de eerste phedikant werd
van de Hervormde Gemeente in Ommen,
Daarop volgde toen, in nr* 50 van ons blad één en ander
over de voorgeschiedenis van de hervorming in Ommèn.

8. ■ ■



In ons vorig nummer, nr.53 dus, heeft de heer ten Toeren' '
hierop nog een vervolg geschreven. Omdat alle stukken nög ̂
maar kort geleden zijn gepubliceerd laten we het maar aan
onze lezers over de betrokken stukken er zelf op ha te
lezen. Wij kunnen dan met een heel korte samenvatting vol
staan. In nr. *49 stelt ten Tooren twee dingen aan de orde'
n.1. het blindelings volgen van do ommerbevolking, in ker
kelijke aangelegenheden van zijn voorganger en wat daar
van mogelijk de oorzaak was. Volgens de heer ten Tooren
vermoedelijk een geringe belezenheid. In nr. 53 komt ten
Tooren daarop terug en stelt, dat uit de keUze van het

merendeel der hervormden in Ommen voor de Openbare School,
tussen 1924 en 1946, toen Ds. G.A.'Bruins hun predikant
was blijkt, dat de hervormden toen blijk gaven van wat
hij in nr. 49 "blindelings volgen" noemt.
In nr. 53 brengt hij ook nog wat anders ter sproke, n.1,
de politieke keuze van vele hervormden tussen 1924 en

1946, voor de Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij,bij
afkorting genoemd; H.G.S.

In het hiervolgende artikel wil ik twee dingen buiten be
schouwing laten, dat is de vraag van de onbelezenheid in
nr. 49 aan de orde gesteld, en de politieke keuze van de
H.G.S., die in nr. 53 werd genoemd.

Derhalve kan ik mij beperken tot de kwestie van de
keuze voor de Openbare School en de invloed die Ds.Bruins
daarop zou hebben gehad.

De geschiedenis van het Christelijk onderwijs in de ge
meente Ommen gaat terug tot het jaar 1850 toen in Ommen
een bijzondere school werd gesticht, naast de bestaande
Openbare school. ' •

Het zou de moeite waard zijn een poging te doen om te
achterhalen of die Bijzondere School in 1850 en de daarop
volgende jaren ook door leerlingen van hervormde ouders
werd bezocht. Alleen al het feit dat er in die eerste

jaren voor de Bijzondere School ook in de Hervormde Kerk
te Ommen werd gecollecteerd (medèdèling van wijlen de heer
Johannes Hurink) maakt dat dat zeker h-et geval isgeweest.
Hoeveel hervormde kinderen die bijzondere school bezochten
valt echter niet vast te stellen.
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Eenvoudig doordat er von 1850 tot plm. 1870 geen leer-
lingenlijst bewaard is gebleven.
Bij het honderd-jarig bestaan van de Chri school in ,
1950, heb ik daarover nog al wat geschreven in het
"Nieuwsblad voor Sallcnd", dat toen onze,plaatselijke krant
was. Het toenmalig hoofd van de in 1850 gestichte school,
wijlen de heer E,H.Timmerman, gaf mij daarvoor, in zijn
huis aan Bergpad 5, royaal inzage van het archief der
school en meéster Timmerman en ik concludeerden samen
dat er ten aanzien van de deelname der hervormden in

relatieve noch ih absolute zin ook maar iets viel vast
te stellen uit de jaren 1850 tot 1870.
In 1975, toen het 125-jarig bestaan der school werd ge
vierd heb ik meester Timmerman nog weer bezocht. Hij bleek
toen bereid te zijn in "De Darde Klokke" een artikel te -
schrijven over de geschiedenis der school,; ,
En weer discussieerden meester Timmerman en ,ik ov,er de
vraag in welke mate de hervormden in die 125 jaar aan de
school hadden deelgenomen. . ,
De heer Timmerman kwam toen met een kaartenbak voor, de
dog ."waarin van plm, 1870 tot 1920 de pokkenbriefjes der
leerlingen waren bewaard gebleven door zijn voorgangers,
van jaar tot jaar geordend. Deze hoogstinteressonte verza
meling heeft meester Timmerman mij toen geschonken.
Van de zeker duizend "pokkenbriefjes" die er bewaard waren,
heb ik toen in de nummers 17, 18, 20 en 21 er 216 gepu
bliceerd, Helaas gaven die briefjes ook geen afdoende uit
sluitsel op de vraag hoeveel kinderen van hervormden er in
de halve eeuw. die zij bestrijken, naar de Chr. school
gingen .
De briefjes hebben slechts de namen der kinderen, hun
geboortedata, de datum van inenting en de ondertekening,
van de arts die deze , inenting verrichtte. Geen adressen dus.
Op grond van de persoons- en familienamen kan men de kerke
lijke gezindte wel voor een deel vaststellen, maar daaruit
durf ik wél voorzichtig te concluderen dat er tussen
1  ,1870 én 1920.niet veel hervormde,kinderen naar,de Chr.
school gingen:in Ommen, Van 1918 tot 1926 kan ik uit mijn
geheugen nog hetzelfde vaststellen, het aantal kinderen
van hervormden dat toen met ons.naar de Chr, school ging
was gering.
10.



Toen Ds. Bruins in 1924 naar Ommen kwam, trof hij een
Hervormde Gemeente aan die in overgrote meerderheid al
meer dan een halve eeuw haar kinderen naar de openbare
school zond. In de 22 jaar die daarop volgden -tot 1946-
bleef dat zo. De heer ten Tooren heeft gelijk als hij
schrijft dat er in 1948 verandering kwam, maar dat doet
voor de jaren 1924-1946 niet terzake. Er waren doarbij
heel andere factoren in het geding, die ik buiten beschouw
ing wil laten.

X XXXX X

Over de persoonlijke voorkeur van Ds.Bruins t.a.v. de
onderwijs keuze, wil ik nog het volgende zeggen.
Toen Ds.' Bruins in 1924 uit Steenwijk naar Ommen kwam
was hij in Steenwijk voorzitter van een Christelijke
School met een hervormde signatuur. Tegenstander van Chr.
onderwijs was hij dUs niet.
Dot de kerkeraod van de hervormde gemeente van Ommen tegen
chr.onderwijs was, kan eenvoudig niet waar zijn, want haar
godsdienstonderwijzer, de heer J.van Alewijk wist in 1921
al de Openbare school te Hoogengraven te doen omzetten
in een hervormde school. De heer van Alewijk was ook be
trokken bij de stichting van een hervormde school in het
jaar 1924, naast een bestaonde openbare school in Beer-
zerveld, Beerzerveld behoorde toen nog tot de hervormde
gemeente van Ommen. Het is volstrekt ondenkbaar dat die

beide schoolstichtingen tegen de zin van de hervormde
kerkeraod tot stand zouden zijn gekomen. Tot het boven-,
staande feitenmateriaal wil ik mij in hoofdzaak beperken.
Als concluisie wil ik zeggen döi de schoolkwestie in Ommen
beslist niet bewijst dat de hervormdén in Ommen hun
leraar Ds. Bruins, "blindelings zijn nagevolgd". Het maakt
op mij eerder de indruk dat Ds.Bruins een herder was, die
om pastorale redenen, zijn kudde volgde.
Dat heb ik op de heidevelden, lang geleden maar ook nu
nog, wel meer gezien.

Martend Makkinga.
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'DE_GROEÏN_AN ARCHUM_^

Vanof Ni-jbrugge tot naor de Leemler laandstreekn;,
lig de boerschop Archum, langs de Regge present.
Keb die buurte. door bar ni-jsgierug bekeekn,
tóek veur de eerste mooi mi-j derwaarts had gewendi

Kwas deur donkre Beukenallee daor hen ofgeweekn;

Ik zag un mooi gebied, mi-j gons nog onbekend.
De morgnzunne kwaamp net deur de neevéls breeknr

Die ontdekking toen, veur mi-j un machtug moment.

Ik gung' langs huuzn met onderschoern; ze leekn

mi-j zo weggeplukt naor hier, van un olde prent.
Mar de onblik ervan was veur mi-j taal en rtëèknV'
dat de kracht heel vaak schuult in het isolementi . -

Ik zog er un kosteel, bööm'n de boomn uutsteken!
In vrpgger tied berucht; Now niet meer;zo urgent.
Den es, gè'1 en gruun, leek krek 'n bonte loppnde.ekn,
het gröslaand gaf zien vöer' veur' het vee ,."~zeer content.

Den borg an westkaante hef aajt, noor is gebleekn, .
met zorg erveur gewaakt dat storm de streek niet schend
Archum, as buurtschop bi-j gelukkug niet bezweekn l
En denkend daoran^ ist, dak pe .mien groetn zend .

Evert Diek.
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Met volle genugen löat'e wi'j Broos Seemonn uut Lemelerveld
an t'Woorel met zien "Daonk on Ömm'n" en wi' j hopt dat dis-
se bekende sollondse schriever oons geregeld in de "Darde
Klokke" von zien wark lö't heuren.

Nómens de Redactie: " Dieks.

Daank an Omm'n. :

Beste Cmm'n, leevé stad,
ie bint as 'n 'vrouwe noah mien ha't,
nee, 'k wil^ niet op oe verkeer'n,
of oe in 't 'wilde weg begeer'n.

Platonisch wi'k van oe hoal'n, r . -
noe., reahtevoort en alle moal'n, , ■

oew goed fesoen en ingetoognheid,
was en blif 'n. hoogstoand feit.

'k-Bin al dik tevrè met 'n petret,
met de toorns en brugge d'rop ezet,
'n visser zitt'nd nö's zien brommer,
bie de vechte in 'n vrindeluk zommer.

Van mien grofvaa en mien grootmoe
arfd'n ik diepe geneegnheid vuer oe,, -• -
van voss'ns foto's uut 'n laa, , '
van Karel-oom en Alex, mien va. ; ;

Uut Junne kwaam' zie 'eloop'n,
um bie oe te kark'n en te koop'n, "
en an te goan veur niejs en koffie
bie Carel Siero, Roosken, aid gastvrie.

Mien volk det is d'r noe nie meer,
mar in 'n joar verscheid'n keer =
gengel 'k in eer vergang'n stapp'n '
lere,van.de zweppe oew milde klapp'n. ■

Zonder schepp'n uut oew putt'n
en fielsèfeer'nd bie oe weg te dutt'n,
ha'k 't GS salland-schriever 'ebrach

niet wieder as duusternis bie noch.

BRGOS SEEMANN, Lemeleryeld,
5 oktober 1984,

1 3.



Hervorming in Ommen rond 1600.

M-n opmerking omtrent de ''ingedrongen" Ds.Hendricus Petri
in ons tijdschrift zijn voor Makkinga acnleiding geweest
één en ander op te halen uit de daorop volgende periode-
Zo vermeldt hij Ds. Johs.Westenberg als opvolger van Ds.Petri.
Nog steeds bleef echter het begin van de hervorming in Ommen
in de duisternis der geschiedenis verborgen. Daarom, heb ..ik
de oudste (bewaarde) Acte van de Classis Zv/olle en van de
Provinciale Synode eens doorgenomen. Zij beginnen in 1584.
Ommen komt er nauwelijks in voor, in positieve noch ■ in '

negatieve zin. Dikwijls gaan de Acta over "ingedrongen"
predikanten, meestal vroegere R.K. priesters. Ook de inzet
van de Orde der Jezuiten vanuit Zwolle komt herhaaldelijk
aan de orde . Mij valt op dat er vanuit Ommen niet met name
over Vilsteren als R.K.deel van het veruit overwegend Gere
formeerde - eerst eind 1 Be eeuw komt het begrip Hervormd op-
Ambt-Ommen wordt gesproken. Hier blijkt m.i. de sterke in
vloed van de R.K. Heren van Vilsteren, zoals ook Mw.Verrips
in hoor boekje over Vilsteren (Heren en boeren) beschrijft.
Zie verder hierover het proefschrift van J.A.de Kok, o.f.m.
"Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie". Overigens:
Vilsteren is een "gebiedsdeel" dat m.i. te weinig aandacht
krijgt en anders verdient.'
Of de ommer predikant ter Clossis en/of Synode verschijnt,
is nogal dubieus. Wel vinden we de door Makkinga genoemde
Ds.Westenberg op de Synode van Deventer op 16 aug. 1619

blijkens de presentielijst.
Tot mijn niet geringe verbazing ondertekent in 1586 (dezelfde '
Johannes Westenberg de Kerkenordening. Hij word.t daar genoemd,:
ecclesiostes Ommensis.

Diverse vragen rijzen nu.
Is Westenberg in (en voor ?) 1586 predikant te Ommen ?
Zo ja, dan kan het jaartal van de Hervorming in Ommen
verder opgeschoven worderr. Tussen + 1586 en + 1600 zitten
we dan in de duisternis. Soms een terugkeer van de Spaanse :
troepen ? Is Westenberg tussen 1586 en 1619 elders predi-,
kant geweest ? >
Diep gravend in m'n geheugen meen ik me zwak te herinneren
een geslacht Westenberg te zijn tegengekomen met een predi
kant in de Graafschap Bentheim. Wie weet, wdor de Ommer
Westenberg heeft gestudeerd, want meestol staat bij de
14.



inschrijving de [plaats van herkomst vermeld =
In Leiden (de enige mogelijkheid .toen in Nederland) heb
ik hem niet gevonden. Moor misschien in Lingén of Burg-
steinfurt ?

Verder nog een vroog n.1. inzake het collot ie recht.

In yet^bond met wat Mokkingo reeds over het collotierecht
heeft vermeld (hetgeen me zeer aannemelijk voorkomt) nog
een opmerking.
Uit de Acto der Prov. Synode van 22 juli 1611 lees ik
over Dalfsen het volgende.

De Synode zal instemming vragen inzake de opvolger van
Hendricus Petri h.1. Joonnis Abeli van de drie adellijke
collatoren en "die gemeine ingeseten erffgenaemen".
Moet ik dit zo lezen; ; ■
De kerkeraod beroept en vraogt daarna goedkeuring von de
3 collatoren ■ en van de (4e) ingezetenen ?
Of wordt met die lootsten B.en W. + Raad bedoeld"?
Of juist de kerkelijke gemeente ?
Het gaat mij dus om de volgorde n.1. beroept de kerkeraod
en wordt daarna goedkeuring gevraagd, of is de zaak al
van te voren beklonken en de goedkeuring slechts formali
teit.

M.a.w. bij wie; ligt de verantwoordelijkheid voor het
beroepen in eerste instantie ?
Of lag het collotierecht in Dalfsen anders ?
Graag licht op dit probleem.

E.ten Töoren.

Nov. '84.
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Ooievaar, .

Op ienen poot ■ ' ■ ' ■ .'
an n'diepen sloot " :

een ooievaar

ie zeg: "Ik vind het raar,
. die fabel' dat ik de mensen kinder zo bezorgen, '

was hot woor

dan ak gien bezwoar
dat ze mi•j op slag

vandage cn n'dag
op disse plaoste worgen,

zonder heer, en t'is gien wonder ' '•
WGS mien kever, kikker en vis gezonder,

die vret tmenselijk ofval
bi'j bulten en goot dood".

Veerder zwiegend verwisselt'e van poot.

Dieks.

n'Goeie buur is better as n'veer'e vriend. ■ -

Ow kammeroaden wont wied vot,

maar kriegt is naregheid of groot verdriet,
al giet die vriendschap hooit kepot,
ie zit ollinneg, woor of niet ?
Dan hej buren, .die staat kloar,

aj t'goed e'tröffe,n hebt natuurlek,
hej ze neudig, dan bint ze doar....
vonzelfsprekkend ? hej goeie buren, dan hej geluk.

Deo. '84 - Dientie.
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Wat zol dét mooi wei-n I .

Bi-j 't older worr-n is long loop-n vaak un kwelling.
Vermeuidheid spült un rol, ak wiet weg kui-ren goo.
En struuklen mangs.mien deel, wat ik met "moed" deurstao.
Och, kreeg ik aajt mar ni-je kracht-n op bestellingl

Dan kon ik dool-n deur de duun-nvan Terschelling.
Zwarv-n in stroomgebied van Vecht en Drentse Ao.
Deur Finldnds flora gaon, het rendier achternao.
Kloutren naor hoge top van un Tiroler helling.

Wat zol det mooi wei-?n, as het aajt deur zo mocht weez—n.
Wat wi~j in het Boek van Jesaja kunnen leez-n ;
"Lopen, en nooit moe zijn;.van wandelen niet mat".

Dan gung ik vól van kracht deur veld en beemd op pad.
Ik hoem-n veur de steilste weeg-n nog niet vréez-n.
Gien klacht meer bi—j het trekk—n deur Gods schepping had!

Evert Diek.

n' Eerleke vinder.

Ie mist opiens ow portemonnee ■
en schrikt ow n*ongeluk.
Doarnoa een kleine hoppe, misschien volt t'mee
en madk ik mi•j ömme niks wel druk.

En joa heur luu ! ze bestoat nog echt,
eerleke mensen die noar de politie goat,
niet iederiene is slecht, en recht is recht,
k'heb t'pas zelf met'e maakt, en k'weet wbar k'over

proatl

^  Dientie - Eind dezember 1984.

■  vv.- ^17.



Huri,nk verkochen an de gemiente veur i
t'gemientehuus, ie begonnen later in 1

Ak d'ogen dichte doe,

t'oalde gemientehuus on de markt, ja wie heugd dat van de
oalderen nog ? An de markt, den ze yermoordeh met.een snel
weg deur Ommen.over de markt hen te leggen. Wat ze doen
mossen met die door toen schuldeg an waren, maaj niet
denken, loat stoan in een net blad as oonze "Darde Klokke"

probeert te wezen, schrieven. Maar aj noar dat veurbi'j-
roazend verkeer over oonze veurmalege markt kiekt, dan
goat OW gedachten , vanzelf noqr de "gqlgengraven" bi'j
t'schaterbruggie en dan denk ie hoaste met weemoed an de
tied dat doar het recht worden uut'e oefend. Maar zo ak

al e' 2;eg hebbe, zo maag'e wi' j eigelek,nièt denken.
Noast het oalde gemientehuus had Klaas Hurink zien winkel
en an de vechtenkaante zien garage. Zié wonnen der boven. -
Dat was in de tied dat de auto nog een ding was veur iene
op de zo yölle. Jan Steen hef doar ok het vak e'leerd,

umme later op. n'Bouweinde veur em zelf te begonnen. -
"Uutbreiding van
Butagas. Joh.Ruiten-

barg nömp de garage over en gunk an de Julianastroate, vlak-
bi • j de mö'lle zitten, umme t'later weer over te doen an

Oostendorp, den ter nog zit. Joa, den Joh.Ruitenberg, den
met Lino Vos e'trouwd is, den bedoel ik. Ie zit now al weer
joaren an de goldkust.
Dan aj noast Hurink een pandtie woar Klaas Makkinga ok nog
e'zetten hef met een cigorenzaak en dan aj Abram de Bruin
met zien slagerri'jje. En doarnoa Vombarg. Uut aandere
"Darde Klokken" weet ie wel wat met dit jeudse gezia van
vader, moeder en twie jongs is gebeurd in de donkere- oor-
logs joaren. Noa hun hef Roelof van Lenthe er nog e'wond en
Jaansen Kosper hef ter ok nog e'zetten met zien schoen-

makeri'jje. Dan haj t'café van Mans Stien, later van Gait
Stien. Wat was dat een mooie riege achter die lindebomen an
de biestemarkt..Het mos met. de peerdemarkt allemoale plaaste
maken veur,t•hi'jje gemientehuus. '

En'dan., midden op de markt haj het Kantongerechtsgebouw,
woar recht e'sprö'kken worden veur t'hele kanton Ommen.
Ernoast wonnen Bosch, de bode, woar Dieks Bosch, Rika den
met Pots trouwen en Hendekie den met Harm Bakker trouwen,
18.



uut huus kwamen.

Driessen, den met Johonnc Horstink e'trouwd is, hef der
ok nog e'wond, en die beiden bint de markt trouw e'bleven
en wont nog ddjt op t' y rogge re .''Bellevu" noost dokter Pel.
Weet ie wel , lüu"dat 'wi'j ncw de Gosthuusstroote, Vorse-'
nerstroote, Bormerstrootê, Middenstroote, Kornemelk- ën ,
Aoronsstege én de markt e'hod hebt ?
En ooltied bi'j met mi'j mee e'sloft, hebt mi'j de:neudige
onwiezingen, onvullingen en ok de neudege terechtwieze—
gingen e'geven.
En weet ie ok wel, dot Dieks ow door dankbaar veur is ?
Now t is toch zo. Samen Ommen deur op disse meniere is
piszierege bezegheid en doorumme wol ik van de markt of,
zo moor overstekken noor de oolde brugge tussen t'gemien-
tehuus en Lokin. Von de brugge of e'rekkend haj eerst van
der Kolk an de rechterkaonte. Deur eëh tüuntie gö'ngen ie
noar een huus dat er nog achter steund en,, doar hef mees
ter Warnaor nog e'wond. Ok A.J.v.d.Beek, den loter noor de
Varsenerstroate op t'oolde Schuttershuus kwaomp-te.wonnen
woar Derk Joon van Harm Horsman now zit, hef ter e'wond.
Later Joh. v.d.Kolk toen Gerrit trouwen. Joh.v.d.Kolk
hod een horlogie—winkel en an de aandere kaonte van :die
lange goank, zien warkploaste. Aj door an de deure kwamen
en de deure gönk lös, dan zoog ie ollempole deuren links
en rechts en dot-vön ie os kind een heel loonk ende.
In dat huus zat ok in de joaren van t'Starkamp een kerel
den vrö'md geld wisselen. Dat was, odld—testcmentisch uut —
e'drukt een wisselaor,.vdnddge an n'dag proot ze over
vrömde valuta. Aj noar den kerel göngèn dan beslissen den
mon of OW vangst goed of niet goed was. Was t'van een
amerikaon of n'engelsen, don vó'l t'oojt mee, maar wos
t'von een belg, don wos tegoed mis, want die hadden van
dot hele grote geld, woar'j tegen.op keken os rieksdool—
ders met n'groot gat der midden in, veur een heel hoondtie
vol kreeg ie ddn-, bi'j wieze von sprekken, zeuven stuver.
Of dot von dot got kwoomp wusse wi'j ok niet moor wel doj
better ienen omerikoonsen "gulden" konnen hebben os tien
belgische "rieksdaolders". Johon v.d.Kolk zot in t'V.V.V.
Oranjecommissie en nog wel volle meer oondere dingen.
Het was een "veuranstoond" mon, dot zol wel e'kommen wezen
dot e veuran de brugge wonnen. 19.



Jan Keizer hef door Alle weg'e haold en Gercit en de
vrouwe hebt doqr e'wond tö't "de grote verwoesting"
en zit now in de Sqndbargstroate. Ie verkoch nog aal*
tied gold- en zuiver, maakt klokken en horlogies.
Maar op de plekke woar heer huus steund, gruujt now
bomen an een verloaten gemientehuus.
Luu, tö't de volgende keer umme dan wieder de grote
stropte in te trekken en aj wat hebt, Dieks wil
graag goeie rood annemmen.

Dieks.

Vroagtekens, ?

Slavenburg - A.B.P. - R.S.V.
Wat mu'w der mee ?

,Woprumme in die lange lanen
met witte boorden, , ,
en "miljoenen" banen. ;

Het toch maar aojt verknuppen
dat tuug er uut te schuppen ? ,,

.... .Heer, bescharm oons I

Heel veer vot......

in zö'n hiet, dreug laand.
Miljoenen zwarte kindér
die ze met t'etten

hebt vergetten
Legt now onder braondend zaand.

.Vader, vergeeft oons !• • • •

Dieks.

20.



Bedrijfsruimte
Boerderij
Bungaiow
Café

Garage
Kalverstai
Kantoor

Landbouwschuur
Manege
Pluimveestal
Toiietgebouw
Varkensschuur
Winkel
Woning
Zomerhuis
en nog veel meer....

• Aanvragen bouwvergunning
• Ontwerpen nieuw- en verbouw
• Premie aanvragen nieuw- en verbouw
• Aanvragen hinderwetvergunning^
• Vriendeiijke tarieven.

behang-, glas- en // //
varfspeciaalzaak //
Schildersbedrijf jj

j. van eiburg ommen b.v.
schurinkstraat 22a-24 telefoon 2441

SLAGERIJ

H. HELMUS

Specialiteiten:
Kalfs-, Rund-, Lams-, en Varkensvlees

Brugstraat 26 - Ommen - Telefoon 1359

,t Giet OW goed bij ai waij doet

Oco ijs - lekker ijs

Brugstraat 16 - Tel. 1429 - Ommen

Rookgenot van
Moriaan

dealer GROOTENHUIS

ook tijdens het lezen van
„DE DARDE KLOKKE"

Brugstraat 15

Tel. 05291-2717

Uw adres voor

Nieuwe Haring

Gebakken en Verse vis n O T
U. 1 Ly O 1

URKER VISHANDEL Bouwstraat 9, Ommen

Café - Restaurant

„Nieuwe Brug"
Reeds eeuwen het bekenste adres

aan de route Ommen - Heiiendoorn

Telefoon 05291-1723

Stegeman Antiekhandel
Gasthuisstraat 11, Ommen, Tel. 05291-1815

heeft voor U:

o.a. Regoutborden koper - tin - en aardewerk

lampekappen, glazen en katoen

SLRGERU ^ ,
Vt f^9QHUIZEri

Kerkplein 8^ ^ rund of varkensvlees



Exclusieve

herenmode

vindt u

bij:

indriks

erenmode
Brugstraat 32, Ommen

EIGENTIJDSE MODE VIND JE IN

BOETIEK

.r

Wlttywe
L

Varsenerpoort 13, Ommen.

docuo eerty
53
O

4  /

Iv.d. KOLK
een naam die klinkt

als een

KLOK
Sandbergstraat 8

Ommen. Telefoon 1416

^^i/uyën'

Hebt U uurwerken, sieraden of brillen

te repareren.

We geven tilerover gaarne advies.

GOED ZIEN, EN ER GOED UITZIEN MET EEN BRIL
VAN „OLDEMAN"

Kwallteits monturen met kwaliteits glazen van o.a.
ZEISS en RODENSTOCK.

Steeds up to date in de nieuwste technieken en
glassoorten.

Wij geven U deskundige
voorlichting en bepalen
door oogmeting,
oogonderzoek en
tonometrie uw juiste bril.

V'lf / \ . / OPTICIËN - OPTOMETRIST

Oldeman
Varsenerpoort 9 - Ommen

ngoed voorstel!]

kom'ns langs
bij autoshop..

MURA.
al was het alleen al om de prijs!

kerkplein 10-7731 cs ommen-tel.05291-4774

Uw warme bakker

Onze specialiteit

Ommer Möllenbroocj

BAKKERIJ

M. KOGGEL
Hardenbergerweg 10 - Tel. 1389

V-AG

Garage Oostendorp
Balkerweg 10 - Ommen - Tel. 05291-1512-3659

Racefietsen - Trlmfietsen

Sportfietsen - Toerfietsen

Kinderfietsen - Bromfietsen

Snorfietsen

Home Trainers

Uw adres

P. Lub
Ommen

Bermerstraat 1

Telefoon 1470



WIECHERSWOONQASE WINGELOO-OMMEN
-iH

EUROPA MEUBEL.

De WoonOase kent geen drempels dus ideaal voor rolstoelgebruikers Dealer van o.a. Gelderland. Leolux. Artifort, New Sity etc.

Wlj repareren
alle merken auto's

en zijn

gespecialiseerd in

CITROËN

Tevens in- en verkoop van
zowel nieuwe ais gebruikte

auto's.

AUTOMOBIELBEDRIJF

M.C. Bouwman
Hammerweg 3-5
7731 AH Ommen

Telefoon 05291-6247

KWALITEIT IS ONZE REKLAME!

Fa. M.J. ten Hove
Gasthuisstraat 12

Telefoon 1176

Uw adres voor diervoeders, aquarium, tuin
zaden, hengelsport, meststoften enz.

S^^aAjnee/o

7731 HD OMMEN

Hardenbergerweg 6-8
Telefoon 05291 1143

ELEKTRO - TECHNISCH BUREAU

H. TIJHUIS B.V.
Voor al uw elektrische installaties van

nieuw-, verbouw en onderhoud enz.

Ommen - Tel. 05291-3768-1622

Voor al uw VERGADERINGEN

RECEPTIES EN

PARTIJEN

Café Weertman
J. MUZEN

NIEUWE .STIJL

Markt 18 - OMMEN Tel. 1364

juweliersbedrijven bv

Uc^^ënja
Ommen - Telefoon 1643

Brugstroate 22

An't horloge ken ie de drager

Kies OW horlogie
daorömme met zörge

en loat oe roaden

deur de Vakman!



AUTOVERHUUR

H. DUNNEWIND B.V.

Verhuur van Luxe auto's en 9 pers. V.W. busjes

zonder chauffeur

Gesloten bestelwagens tot pim 18 m^,

B.E. rijbewijzen

Haven Oost 18 - Telefoon 1960

VERKOOP EN REPARATIE

off. Lada en Zastava dealer

PACTON B.V.
OMMEN

aanhangwagens
opleggers

gas - water

sanitair en elektra

WOERTINK
ommen - tel. 4900

onderlroud cv ketels en geisers

RABOBANK

OMMEN B.A.

deskundig in al uw bankzaken

PELICEOT

Autobedrijf

KARSTEN B.V.
TALBOT

Patrijsstraat 1 - Ommen
Telefoon 1471 b.g.g. 3186 of 3728

Autowasserete

ALTIJD OPEN; tanken met credit-kaart

systeem, 6 ct korting, dag en nacht.

BRUILOFTEN

DINERS

KOFFIETAFELS

RECEPTIES

PERSONEELSAVONDEN

DROPPINGS

PU2ZELT0CHTEN

BINGO AVONDEN

VERGADERINGEN

BUURTFEESTEN

„de Lindenberg
OMMEN

n

Zalen tot

400 personen Tel. 05291-1303

Voor al uw Bouwerken:

Weeltnk's Bouwbedrijf B.V. Ommen

Kantooradres: Schurinkstraat 21 - Werkplaats: Strangeweg 24

Telefoon 05291 - 1885 - 1196

w
O
drukkerij elpé ommen


