
ïïDE DARDE KLOKKE
Drie moandeleks tiedschrift veur Ommen 

en de Gemienschop van 011 Ommer
R*dakU« adre»:

Gasthuisstraat 9, 7731 DA Ommen 

Radakttacommlaala:
F.M. Doezeman - H. Makkinga - A. v.d. Vegt - H. Woertink

Veur betaling van abonnementen:
Giro n. 3043554 (t.n.v. „De Darde Klokke", Ommen

ÏJ

VAN OLDS OW ADRES 

Sinds 1908

VAN EERTEN’S 
BOEKHANDEL

grill-crêperie 

”het burgemeestertje”

markt 3, 7731 db ommen 
te lefoon 05291 - 1141 toestel 33

H. BAKKER EN A.A. BAKKER

Makelaars en Taxateurs 
in onroerende goederen

Kantoor Vrijthof, Telefoon 1032 
Privé: Stationsweg 17, Telefoon 1665

' O M M E N ' W . A .
Onderlinge Verzekering Maatschappij

„OMMEN” W.A.
Vrijthof 2, 7731 CN Ommen, Tel. 05291-2735

MEER ZEKERHEID!!! -T O C H  MINDER KW IJT!!! 

voor al uw verzekeringen
Lage prem ies en gunstige voorwaarden

TAXI 1724-2200 
Ziekenvervoer Steen

Exclusieve Bruidsstoetverzorging 
Ambulancedienst - Rolstoelvervoer - Uitvaartverzorging 

Texaco Servicestation 
Reparatie-afd. alle merken auto’s 

Autoshop - Autowasserette

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

AUTOBERIJF MAKKINGA B.V.
ERKEND APK KEURINGSSTATION
SCHURINKSTRAAT 36, 7731 GE OMMEN, TELEFOON 05291-2550*



juwelier-opticiën
An't horloge ken ie de drager 

Kies ow horlogie 
daorömme met zörge 

1643 en loat oe roaden
deur de Vakman!

Om men - Telefoon 
Brugstroate  22

JPV v .

uw adres voor schoenen

Bouwstraat 24 - Ommen - Te le foon  1559

Gedipl. Drogist - Parfumerie 
Schoonheidssalon - Foto-service 
Homeopathie

i i o e s c i i c r
/F IR  H F M M F S t "(EIG. G. HEMMES)

Brugstraat 23-24 -  7731 CT Ommen 
Telefoon 1414

Schildersbedrijf en decorette

GROENTE, FRUIT, FRUITSCHALEN 
EN PRIMEURS

Bermerstraat 13

Dagelijks verse panklare groente en rauwkost 
uit eigen snijkeuken

voor de

DOE HET ZELFSTER
LAm
jllig
ƒ  Varsenerstraat 2-7731 DC Ommen 

V  Telefoon 05291-1313 b.g.g. 2143

aUAIMOSKENTRUM V

[a n  b e n i c r s

WEENINK MAKELAARDIJ B.V.
HARRY AALPOL MARKT 32 - OMMEN - 05291-1121 - LID N.V.M.

Gasthuisstraat 50 - Ommen 
Telefoon 05291-1359

Voor verkoop - taxaties 
Financiering - verzekeringen

Ie kont bej oons terechte veur alle soorten 
zaand en grin te  of ai haddigheid ömme 
't huus w ilt hebben.
Ie dre it mar 05291-2150 b.g.g. 1668 of 
05237-443 en ie hebt ze zo an droad an

D U N N EW IN D - GERRITS

D O U W E ' S
U  itstekende kw a lite it 

M  in im um  prijzen 

P ro fitee r hiervan

De Kamp 1 
Tel. 1184 

Ommen



WEENINK MAKELAARDIJ B.V.
Uw
meubels 
opnieuw 
stofferen 
is vaak 
de moeite 
waard!!

Ommer meubelstoffering
Gasthuisstraat 2 - Ommen - Tele foon 3722

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

MARKT 32 - OMMEN - 05291-1121 -  LID N.V.M.

Voor verkoop - taxaties 
Financiering - verzekeringen

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

heeft voor U:
o.a. Regoutborden koper - tin - en aardewerk 

lampekappen, glazen en katoen

Overijsselse 
Coöperatieve

Bouwonderneming 
VOOR AL UW BOUWWERKEN

<jM-LATIEBEDRIJF

*  / » n A f k i  
- W v C W
OMMEN

Schurinkstraat 4b - 7731 GD Ommen 
Tel. 05291-2203

voor goed advies en vakwerk 
naar erkend

Ommen - Strangeweg 14 - Telefoon 2810

van der Beek

Wijnkoperij & Tabakswinkel

Brugstraat 29 
7731 CV Ommen 
Tel. 05291 - 1713

Sinds 1854 Uw adviseur

VINOLOOG LIQUORIST

PLANTEN KOPEN
IS ADVIES VRAGEN AAN 
VAKBEKWAME MENSEN

★ TUINARTIKELEN

★TUINARTIKELEN
★ TUINAANLEG
★ TUINONDERHOUD

TUINCENTRUM
G. MEYERINK

-HAVEN OOST 4, Tel. 1382 y4U ~_-—



OICK DE LANGE
OMMEN „  _____ .__
Zwolseweg 8a • Tel. 05291-4905-3089 
Normaal geopend van 9.00-18.00 uur 
vrijdags koopavond

p i !  ï00r1----  meer
zekerheid

CAFÉ - BILJARD - EETHUIS

t
//
Markt 12 - Ommen • Tel. 05291-3543

KW ALITE IT IS ONZE REKLAME'

Fa. M.J. ten Hove
G asthuisstraat 12 
Telefoon 1176

Uw adres voor diervoeders, aquarium, tu in 
zaden. hengelsport, meststoffen enz.

GROOTENHUIS
EEN BEGRIP VOOR :

ROOKARTIKELEN en WENSKAARTEN
DEALER - FOTOHOME -

(Goed en goedkoop!)
Brugstraat 15 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

MOLEN

M z  W e l i e
VOOR AL UW MEEL EN 
GRAANPRODUKTEN 
VOLKORENMEEL - MOLENBLOEM 

_  PANNENKOEKENMEEL 
W  BOEKWEITMEEL - MUESLI

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

BUISMAN B.V.
in de Middenstraat no. 16

ook Uw woninginrichter
Telefoon 05291-1546 - Ommen

Voor een gezellig borre luurtje  
gaat U na tuurlijk  naar 

CAFE-BAR

® o l  ie utu k i r r f  in  h r stak feoopn? ? 
ïvTita koop katt m aar h io ’ j

„ k  J-feréer/
AB KELDER Brugstraat 27

O m m e n  is a l 740  jo a r  s ta d  !!

Garage A.J. v. Aalderen
Ham sgoren 25 - 7731 EX Om men 

Tele foon 05291-2429

Groot in service en kwaliteit
Tankstation met vrije merk brandstoffen

Garage Oostendorp
§

Wie anders?
V-A-G

Balkerweg 10 
Ommen
Tel. :(05291 )3659
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Zonder de ogen dicht te d o e n .

De stukjes van Dieks onder de titel "Als ik m'n ogen 
dicht doe", zullen bij alle lezers van ons tijdschrift 
aanslaan. Ook ik volg hem elk kwartaal met heel veel g e 
noegen en, tegen zijn opschrift in, met open ogen.
In de Brugstraat kan ik, jcmmer genoeg, niet meer komen, 
maar enkele dagen na het ontvangen van De Darde Klokke 
volg ik graag aan zijn hand het spoor terug» Ook met 
veel verdriet wegens het vele dat verdwenen is» Voor goed 
Zelfs zo langzamerhand het meeste. Dan helpt het foto
boek van Steen, hoe het was en hoe het is, om die oude 
plekjes terug te vinden. Ook al staan ze gegrift in m rn 
herinnering. Niet alleen de stukjes van Dieks brengen me 
tot terugdwalen in het verleden, soms ook een t e l e f o o n 
gesprek n.a.v, mijn pogingen tot beschrijving van de 
Ommer geschiedenis bij te dragen.
Vandaag belde een Ommer mevrouw op die deze week al twee 
maal eerder geprobeerd had contact op te nemen. Ze moet 
al 80 of meer jaren tellen, en woont al gedurende tien
tallen jaren niet meer in onze stad. Het bijnc een half 
uur durende gesprek bracht me terug naar zo'n 50 jaar 
geleden. Aan haar hand - en ik hoop die binnen afzien
bare tijd hartelijk te schudden - werd ik teruggeleid 
naar het Bouweinde (thans van R a a l t e s t r a a t ). Haar moeder 
was meid geweest bij m'n overgrootvader, Ze haalde 
Munneke (thans Schudde) naar voren, waarnaast haar ou
derlijke woning stond, dus vóórdat Wicherson er een w o 
ning plus winkel bouwde. Dit laatste gebeurde reeds vóór 
"mijn" tijd, want ik herinner me dat niet meer, al weet 
ik drommels goed, dat Wicherson (met z'n grijze, hoge 
pet) er met z'n vrouw woonde en in de winkel Ome Jan 
(Timmerman) en tante Ale (Wicherson). De keitjes in de 
bocht naar de Schurinkstraat (stege) kan ik nog uitteke
nen. Mans Slaat bij de pompe met Dieke is niet ter sprake 
gekomen, maar wel gingen we samen den Oord op, naar het 
huisje van Oompie en daarnaast de Kippe (als ik een bij
naam gebruik, is dat niet beroerd bedoeld) en Peter 
Kramer en daarnaast Jans en Dine Bosvolk. Met tenslotte- 
een telefoongesprek kan niet eindeloos duren - m'n oom 
en tante Timmerman.



Nog even kwam een andere tante aan de Hammerweg ter spra- 
ke,maar toen moest het toch wel ophouden. Ja, Geertemoeie 
(ook Bosvolk), vooraan in Vorsen, kwam toch ook nog even 
in de herinnering op. Tenslotte spraken we af, dat we 
elkaar binnenkort zullen ontmoeten, omdat zij en ik b lijk
baar even verknocht zijn aan ons Ommen. Zoiets is goud 
waard. Behoudens een uitzondering spreek je nog zo weinig 
echte oude ommenaren, die weten, hoe het was, ja werkelijk 
was. Ja, ik vergeet nog de oude Jan Schuttert tegenover 
m'n voorvaderlijk huis (thans Schudde modes), de imker, 
van wie ik in m'n knuistjes destijds een stuk honing 
kreeg, toen ik aan de hand van mij vader bij hem kwam.
En Gradus Schuttert op Jeruzalem, wiens vrouw, tante Nie- 
sie, ik me herinner met haar mooie zwarte hoofdtooi. Nu 
ben ik er achter gekomen, dat zij uit Locsdrecht kwam.
Het Vcrsener Honk - nü nog ? - herinnert aan dit echt
paar. Zo gaot hét op deze aarde. Geschiedenis is interes
sant, maar wekt ook dikwijls droefheid op. Jé zou ze zo 
graag willen vasthouden en hun 'verhalen willen horen.
Vaak denk ik^bij het beschrijven van de ommer bevolking 
waarmee ik bezig ben, dat ik graag even m'n voorgaande 
generatie 'zou mogen r a a d p l e g e n .' H e l a a s , ze liggen voor .al
tijd op'de begraafplaats bi j dé Haven, aa’n de Kardenber- 
gerweg, of op :Laarnianshoek . -Daarom temeer valt het me op 
dat er betrekkelijk weinig interesse blijkt té 'bestaan in 
Ommen voor voor genealogie, d.w.z. onderzoek naar voor
ouders. Slechts enkele families hebben, voorzover mij 
althans bekend, een onderzoek ingësteld naar hun herkomst. 
Ik kan de lezer verzekeren d a f j e  .soms heel l e u k e , maar 
ook heel trieste zaken tegenkomt'.' Beide zijn echter - inte
ressant en geven dikwijls inzicht in eigen pérsoórilij k h e i d .

Cmmenaren, -denk e,r een.s. over .na ! . - . .

Januari 1987- Nieuwleüsen

. , < •, ■ E , ten T o o r e n . ■

N.B. Niet ómdat ik het vergeten zóu-zijn of niet be
langrijk genoeg vond,' wil ik juist, als danhangsël aan 
het voorgaande nog iet's vermelden. -Naast anderen; ■ 
namen nog 'enkele al of niet originele' ommenaren schrif
telijk én/of telefonisch contact op n.a.v. de trek van 
Van Raalte naar'de U.S.A.
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Eén van hen, ruimschoots 70 jaren, was in Michigan geweest 
en bezat foto's die hij me graag wilde .laten zien, Zeker 
zal ik.hem bezoeken en naar z Jn ervaringen luisteren. , 
Een ander - voorzover ik weet ~ allerminst.een "originele" 
Ommenaar, merkte op-, dat in zijn bekende boek over de . 
Afscheiding Dr.Frokke schrijft.over de grote hulp die een 
zekere Grootenhuis van Raalte in Michigan heeft verleend,, 
zonder te weten waar deze oorspronkelijk vandaan kwam.
Ook omtrent z'n leeftijd verkeert deze schrijver in het 
ongewisse. Welnu, onze briefschrijver én D r ,Prakke- hébben 
we kunnen inlichten, dat bedoelde Grootenhuis'te Ommen ■ 
geboren is op 16 s e p t . 1814 en huwde met Janna Hogewind 
uit Steenwijk op 2 ’nov, 1840. Met 3 kinderen is dit paar 
naar 'Michigan geëmigreerd. Behalve één huwelijk pld.aar, 
is mij verder’ van, deze emmer Grootenhuis niets bekend.
Wie helpt meezoeken ? -
Met deze -vraag kom ik op een volgende reactie. Een ev-èn- 
eens niet originele' maar wel- te Ómmen geboren d'ame belde. 
Zij had, tevergeefs, overigens,''destijds haar diens-t-en aan
geboden om- met de-engelse taal të helpen; toen enkelë 
Amerikanen in Ommen, napr hpn wortels.- zochten. Die hulp 
werd door de bemiddelende Ommenaar, die geen engels kende, 
van de hand gewezen. Zij,, beloofde me. die destijdse .. 
figu(u)r(én) op te sporen en me met hen. in contact te ... 
brengen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik de gedachte had 
dat de Afscheiding' nog alleen leefde inmirschien een hand
vol Geref .Onmervaren’.-' Blijkbaar echter ten onrechte, want 
deze dame, is, vb'o'rto-vèr-'ik mij herinner, niet k-erkélijk 
en (toch)' reageert zë geweldig op een weliswaar'ommer-' ■ 
historisch, maar-, vooral kerkelijk georiënteerd artikeltje, 
Ik ben daar erg blij mee, en bij voorbaat haar erg dank
baar. • " ■
Tenslotte. Ommen en z'n bevolking zijn nogal eens aan
leiding tot een zekere mate vqn,.5 ©nti03.entaliteit. Vooral 
nu hoe langer, hoe meer vgjste oriëntatiepunten (personen . 
en plaatsbepalende punten) verdwijnen. -Daarom laat Ommen 
mij niet los. Integendeel '. Daarom ook, zou ik graag zien . 
dat een jongere generatie zich zou inzetten voor -onder
zoek van wat was en wat is in. Ommen. .. • .

3 .



DIE V E E R E . .

Zie göngen met ?ien veren in t ’verzet tegen de mof, 
maar binnen t'joar scheut de mof er iene of.
De aandre drie steunen niet an zien graf, 
maar zie wussen, woar'e t ’leven veur gaf.

Die drie mossen met t'wark gewoon deur,
in die joaren van stried tegen dood en terreur.
Maar in een nacht van rood, zwart verroad, , 
verleur " t 1leger der gezöchten" weer een s o l d o a t .

Die twie zagen schemereg t 1 v r i j h e i d s l i c ht , 
maar toen hef n'Engelsen vlieger niet goed e ’richt. 
En in d'armen van zien verzetskammeroad ... 
leut doar het leven: den darden soldoat.

Den ienen zut de vrijheid en giet noar de Oost, 
t ’laand zwelgen in blijheid, ie hef gien troost, 
Doarginds in Indië streed'e toen mee,
maar zien kammeroaden bleven an disse kaante van de zee

Now'e oald is, k ë m p ’e 
pröt met heer en giet 
Zien gedachten bleven 
en em wel viefteg mete

vake bi'j t'stienen kruus, 
dan weer n'huus. 
achter, toen die auto kwaamp, 
r wied metnaamp.

Zo bint ze w e e r samen, die vere uut t'verzet, 
zie hebt ieder veur heerzelf alles e ’zet.
En t ’leven giet wieder, de vrouwluu goat zunnen,
net zo as in die mei-moand van veerteg, toen t'begunnen

Ommen- april *87.

Dieks.

H E R I N N E R I N G E N .

Wijlen mijn oom Karei Seemann heette eigenlijk Friedrich 
Karl en werd op 20 dec. 1899 in de buurtschap Junne ge
boren, stierf er 78 jaar later óp 30 maart 1978 op het 
erve De Witte Deel alias Weidmans Heil. In menig opzicht 
was hij een opmerkelijk man, zoals veel lezers van dit 
tijdschrift nog wel weten. Op mijn omzwervingen door 
de regio Salland, op zoek naar inspiratie voor het 
schrijven van verhalen, loop ik rechttoe-rechtaan- 
struirtend door de dreven nogal eens bordjes met 
4. '



verboden toegang voorbij i Als ik dan door buurtbewoners, 
jachtopzieners of politie wordt staande gehouden, zeg ik 
gauw dat ik een neef ben van Karl Seemann. Wantrouwen 
slaat als een blad aan de boom om in vertrouwen. Veelal 
krijg ik vervolgens de vraag gesteld: "Ie bint toch nie
per ongeluk dee schriever ?" Steevast antwoord i k : ■"Nee, 
luu, 1 1  is nog slimmer: 1t is ekspres 1 "
Nou heb ik het makstarm alweer over mezelf en ben na twee 
alinea's reeds van mijn onderwerp afgedwaald.
Ome Karei was boer, rijwielhersteller, smid, jager, ■ 
vechtvisser, taxichauffeur en houtzager. Ooit zou hij. 
naar de wens van zijn ouders en in navolging van zijn ' -
bijna zeven jaar oudere broer (mijn vader.Alsx) en zijn . 
jongste zus Alice (thans 89 jaar) een ambtelijke loopbaan 
volgen. Het bleek van korte duur. Vroeg in "The roaring 
twenties" toog Karei naar Holland, naar Leiden. Toen hij 
daar een zet als krullenjongen op de secretarie had rond
geneusd, vroeg de hoogste- superieur hem: "Nou, Seemann, 
vertel eens, hoe bevalt het je hier ?" Zonder bedenken 
kreeg de chef in onvervalst sallonds te horen: "Bestig,
meneer, bestig, 'k binne -met de Poasen ekommen en met de 
Pinkster goa 'k wier vot". Het was duidelijke taal en de 
spreker hield woord. Wel zullen zijn vader en moeder met 
verbazing en teleurstelling hebben opgekeken toen hun 
zoon naar zijn geboortegrond terugkeerde met de besliste 
voorspelling dat hij er nimmer meer weg zou gaan. Ook dit 
woord hield h i j .
Gelukkig bezat hij voor het opbouwen van een bestaan een 
vindingrijke geest met als hoofdkenmerk een technische . 
knobbel, iets wat zo'n zeventig jaar geleden heel apart 
was. Karei besloot een bedrijfje op te zetten in het 
moffelen van fietsen. Daarvoor had hij een oven gecon
strueerd, die nieuw aangebrachte Tak moest verharden.
Zijn eerste -knechtje 'daarbij was Cornelis Goudbeek, thans 
zo'n 75 jaar, en wonend onder Dalfsen. In tegenstelling 
tot vele van zijn buurtschapgenotén was Karei zich bewust 
van de uitzonder lijke"schoonheid van het landschep dat 
hem omringde. Het aards paradijs was ,sinds de vermelding 
ervan in het Oude Testament niet van plaats veranderd, 
al heette het toen nog niet J u n n e . -Dit was oom Karel's 
overtuiging en zelfs de overredingskracht, eigen aan 
pastoor Sirnon de Bruin, zieleherder van de ommerse 
Bi rg it'takerk, kon hem niet op andere gedachten krijgen, ^



De technische aanleg uitte zich op velerlei wijzen,
Naast b.v. Baron Bentinck tot Buckhorst te Beerze, was 
de oom in he.t gemeentelijk buitengebied één der eerste 
automobielbezitters. Zijn eerste auto was van het merk 
Victoria. Zonder enige opleiding wist hij de wagen, en 
vele daarna, aan het.jlcpen te houden en te repareren. . 
Huidige monteurs zullen de wenkbrauwen optrekken als ze 
vernemen dat hij een doorgeblazen zuiger of stukgevlo- 
gen zuigerstang met de tuurhamer te lijf ging en in de 
opengevallen cylinder een looien pijp sloeg. Als een 
hond, die op een stap heeft gezeten, zich redden kon 
op drie poten, w aarom een domme vierpitter-verbran- 
dihgsmotor dan niet ?
Uit eigen waarneming herinner ik me van ongeveer 1947 
het volgende. In elk boeren-achterhuis stond vroeger 
de hakselmachine, een zwaar gietijzeren gevaarte met 
een groot v l i e g w i e l .met messen eraan om stro te snij
den dat als paardevoedsel diende. Het op mankracht 
draaien van dat grote wiel was voor admiraal Michiel 
de Ruyter wellicht een lust, evenwel voor de boer een 
last. Het moge de voorloper zijn van de tegenwoordige 
f i t ness-training, maar je kreeg er wel een paarse kop 
van en slim steken in de rug. Volgens oom Karei was 
het gevaar niet denkbeeldig, dat je je ermee de rol
beroerte op de hals haalde. In die dagen, bezat hij een 
toen reeds bejaarde Chevrolet, bouwjaar 1927. In de 
oorlog had de limousine een onvrijwillig verblijf op 
kamp Erica overleefd, maar dat is een ander verhaal.
Nadat de oom de technische knobbel vervaarlijk had 
doen zwellen, klemde hij tussen band en velg van één 
der achterwielen een poelie, en één van kleiner for
maat aan de hakselmolen. Als opzichter en mecanicien 
met omstreden adviezen fungeerde daarbij huisvriend 
Thé (1895-1969). Op diens visitekaartje stond:
Th.M.Siero, Technoloog, Ommen, Holland. De auto wérd 
in de nabijheid van de molen gereden, opgekrikt en op 
een blok gezet. Weldra jankte een drijfriem een smart
lap over de poelie's, nadat de motor was a q n g é s l i n g e r d , 
de stationaire loop opgeschroefd en de tweede versnel
ling in gang was gezet» Alleen het toevoeren van het 
stro tussen de wanden van een houten bak, diende nog 
met.de hand te geschieden. Daarbij was het wel zaak 
de vingers niet te dicht bij het transporterend mechanisme 
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te laten komen, want ook weleer was gehaktdag' von eigen 
vlees geen feestdag. Op een keer trilde de Chevrolet van 
het blok, De afgelopen riem sloeg nieuwschierig toêgelo- 
pen junner boeren de' pijp uit de mond. De wagen trok de 
wijde wereld in, kraakte echter dra in een lariksbosje, 
doch hield gehoorzaam halt toen de halve buurtschap in 
koor commandeerde: "Hu buunossen, tru-op ’ " ••
Alleen al over die auto is een boek te schrijven.
Over de eigenaar een boekenplank vol verhalen. Zonder een 
oom Karei was- er geen schri jvende neef Broos- geweest .
Dit laatste is vanzelven geen gemis. Ik wil slechts bena-- 
drukken dat ierband vele jaren na zijn dood nog springle
vend kan zijn.- Op- h-e-t kerkhof staat te lezen: Hij ruste 
in vrede,- en niet: Hij rust in vrede , Dat kont pas over 
honderden jaren als er echt niemand""-meer zal praten over 
een voorgeslacht waarvan Friedrich 'Karl- -er- een geweest is.

' ■ " Lemele - Broos Seemann.

Oorlogsherinneringen .

Wie om en nabij de zestig jaar. is kan nog weten dat aan 
de markt, in het huis van de fam. Driesen, zich in 1942 
een dokter vestigde. Dr.Ph.Koning kwam- in da-t jaar met 
de bedoeling om in Ommen een' eigen praktijk cp te bouwen-.
Na enkele jaren bleek dat het groeitempo in het Ommen van 
toen, niet aan de verwachting voldeed en dokter Koning 
nam in Buitenpost in Friesland een praktijk over en vertrok 
uit Ommen. Maar oude -li-efde röèst niet, want toen hij 
+ 20 jaar geleden een baan in Zwolle aanvaardde, ging hij 
weer in Ommen wonen, We bezochten hem in zijn woning aan' 
de Kamp waar hij nu dus al weer bijna 20 jaar- woont.
Onder het genot var, een kopje koffie, en wat er verder - 
nog bij kwam, gingen wij samen terug naar de tijd dat wij 
beiden nog geen dertig jaar waren. Oude herinneringen 
werden opgehaald en in gedachten maakten we tochten door 
het Ommen, van toen.
Aanleiding van ons bezoek was, het nU volgende verhaal uit 
zijn oorlogsjaren in O m m e n . O m d a t  het verhaal eigenlijk 
in ons herdenkingsnummer van mei 1985 een plaats had 
moeten hebben, maar ons toen niet bekend was', hebben wij 
besloten -het nu in april 1987 toch- nog op te nemen.



Het geeft te zien hoe g e w o n e , gemoedelijke mensen die in 
geen enkel opzicht opvielen, tot daden in staat bleken, 
die we na 40 jaar als heldendaden beschrijven en waar 
een verzetskruis op zijn plaats was geweest.
Vele bewoners van de buurtschap Versen zullen zich . 
nog herinneren dat in de oorlogsjaren een engels 
vliegtuig, dat zwaar .beschadigd was, overvloog en waar 
enige bemanningsleden op de vleugel stonden en vandaar 
af.de sprong waagden. Ze kwamen in dat deel van Vorsen 
neer, dat in'die jaren nog weinig bewoond was. De fam. 
v.d. Heide zag ook wat er gebeurde en besloot tot hulp 
over te gaan. De vliegeniers werden binnen gehaald, en
één der gebroeders ging per fiets n a a r . ...... "Erika"
om daar te vertellen wet er in Vorsen was gebeurd.
Groot alarm in het nazi-nest en Vorsen werd met hoog 
bezoek "vereerd". Uiteraard' was de boerderij van de. fam. 
v.d.Heide buiten alle verdenking omdat deze mensen zelf 
de moeite, hadden genomen de K-K-ers te waarschuwen.
Onverrichterzake keerden de K-K-ers Varsen de rug toe 
en in huize v.d.Heide was men hoogst tevreden over de 
afloop. En toch had men, voordat de' beide gasten werden 
opgenomen, ook cl enige huisgenoten die bijzondere aan
dacht van de "heren die indertijd de Besthemerberg" 
bevolkten, n.1. een Joods echtpaar die de bekende 
D s .Slomp uit Heemse (Frits de Zwerver) hen had bezorgd. 
De man was totaal krankzinnig geworden en wilde zich 
aangeven om aan de ondraaglijke spanning een einde te 
maken. Dr.Koning zorgde ervoor dat de man regelmatig 
"platgespoten" werd en weer kwam Ds.Slomp en bracht 
de familie nog een gast. Een student, die de wanhopige 
men dagelijks bewaakte en eveneens ook "spoot". Later 
zorgde ,Ds.Slomp dat de zieke man in Ermelo werd opgeno
men. Tragisch is erbij te vermelden dat de patiënt 
daar overleed. Dokter Koning denkt nog altijd met grote 
bewondering terug aan deze mensen die. volkomen zichzelf 
bleven en toch deden wat ze moesten doen en waarvan ze 
de gevolgen ook terdege begrepen als het mis ging. Ze 
hadden hun oude, r h e u m a t i s c h e , moeder in die tijd ook 
nog thuis te verzorgen, maar durfden toch alles op het 
spel te zetten voor de verdrevenen en verdrukten. Wij 
zijn als redaktie van "De Darde Klokke" bijzonder blij 
met deze nog nagekomen bijdrage, want weer herdenken wij 
samen in deze weken de bevrijding van onze stad op 
11 april en van ons Vaderland op 5 mei. Dieks
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In mien eerste stukkie in de veurge Darde Klokke over het 
boernwark in de V i n k e n b u u r t e , tiedns de twintugger jaorn 
van dizze eeuw, hek wat verteld; van wat de luu daor in 
de winter deedn. Now gaok eerst daormee nog ëëmn wat wieder. 
Het met de dörsstok beslaon van de rogge en havergarmen 
gunk nog wat deur, totdet alles wat op de slietn oppe- 
slaangn was zien beurte had e k r e e n g n . Telkens was het uut- 
gedörste zaod, naotied met de wanne goed eschoond. Wat wel 
bleef de hele winter deur en daornap nog tot an mei'toe, 
was het leegmaakn van do gruppe achter de bieste en het 
ofmestn van de varknshokkn.
Un paar keer in de wekke, veur de middag nao het voern en 
melkn, worrn de mest op de stutkaore -un vervoermiddel op 
twee grote en ien klein rad- elaane en vervolgens met het 
peerd erveur, naor 1t laand ebracht. Daor worrn de kaoro—  
inhold met un mesthaoke er offe trökkn an vief of zes 
bulties, en later op de dag met de mestvörke zo fien meug- 
luk verspreid. Bi'j arg vriezend weer kwaamp de mest an un 
bult, waor ök het spul uut de varknhokkn bi'jekruuld en 
later naor het bouwlaand vervoerd werd. Op de mest waarn ze 
toentertied barre zunug, want kunstmest was toen nog heel 
weinug in gebruuk. Urn de hoeveelheid laandvoeding te ver- 
grootn, maaktn de luu daagluks wat fiene stökkn heideplaggn 
of bouweerde deur de gruppe en de varknshokkn hen; metiene 
ök urn de gier wat te bien'n. An klaore gier had het grös- 
laand un hè'kel, doch veur dizze maniere van bemesting was 
het zeer dankbaar. Zo warknd kreeg het koelaand en de kaamp 
zien deel en als de tied der veur was annebrëükn het bouw
laand tussn de mooie holtsingels netzo.
Mien mee, en dat gold ok de aandre boernvrouwn, had intussn 
heur eigen b e z u g h e e d n . Naost het meehelpn op de boerderi'je 
en de zörge veur de huusholding was het heur taak urn elke 
wekke, in de regel op m a o n d a g , de wasse te doen. In dezelfde 
fnuuspot, waorin de eerpels veur de varkns gare stoemd 
worrn, kökkn ze dan het smerugge wasgoed, urn het daornao 
met de bostel op un wasbrüt, stuk veur stuk te begaon. 
Vervolgens kwam het spul op de blieke te liggn en worrn 
het un dcig ernao in schoon reengnwater uut de grote tonne 
nao espuuld en an de liende te hangn um te dreungn. Was het 
weer niet geschikt d a o r v e u r , dan kwam het te bungln an 
touwliên'n, in de woonkamer gesponn'n um deur de warmte van 
het fnuus het vocht kwiet te g a o n . o
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Het drouge goed verdween nacr de la's van het groten kamme 
net, behalve wat kapot, was, det mus eerst versteld worrn 
en de h e e n d n i 1jmesiene leut z i 1j nog wel ies rateln.

"Un poerdetaand en un vrouwnhaond staot nooit stille" 
zeg hèt boernsprekwoord en det g o l d ,ok veur mien moe.
Wet hebt daormee vergeleekn. de...vrouwluu het rechte.vcort 
toch un stuk g e m a k k e l u k k e r ,, met al die mesienes, die 
heur. ter beschikking staot . Het was toen veur de mëinsn 
warkn èn nog ies warkn en dan ok nog vake un stel kinder 
der um.hën te zeurn . En zgoterdaogs grec-p mien moe mangs 
nog wel ies un kippe, die : de leg uut had,- bi 1 j de kladdn 
en sleug het arme dier met den iep,, op.het holtbluk de 
kop er of en slachtn .hét veur kippnsoep op z u n d a g . . .
Mien va was gedurende de . leste wekkn van de winter vake. 
bezug met 't holt. Vanof begun f.eberwarie of an had 
hi 'j*~ naost allerlei • aander wark de holtsingels uuto ' •
dunt veur gerief holt en braandholt. Het fie-n.ere holt 
bund h i ’j saarnn tot tck.kebossn en zettn die op un. mieter 
urn later gebruukt te worrn als braandstof veur de .fn.uus- 
pot in het kökhuusie.u.Ok de ingekochte d e n n ’n van de 
Rozeboomshaar of uut .het Ommerbos schul hi'j of met un 
trekmes, urn ze verder te verzaangn met de spanzoge tot . 
rikkepaoln en soms, tot ni'je hekkn veur ' t l a a n d .
As dan toeverdan de kolde winterlucht, veur de lauwe 
lentea.odem, was weggevlucht, dan gungen de boern in de 
buurte het bouwlaand bewarkn, Det d e e d  mien va netzo 
en hij pakkn de startplo'eg — un ingewikkeld geval- uut 
de schure en trok op. de veuref bemeste akkers met be
hulp. van het b'r'oene peerd weer rechte voorn. De egge 
meuk de zwarte kloetn mooi rul en al gauw zi'jn hi'j 
met de heand, vanuut het zi'jvat van gespleetn twieg 
gemaakt, de Zwarte P r e s i d e n t - h a v e r , d i e .daornao inne- 
egd werd. Un kleine, m a o n d : later was het de tied urn •• 
eerpels te pottn: E i g n h e i m e p s , Rooie Star en un voer- 
eerpelsoort, waorvan ik de npam nipt. meer weete..
Det wark. gebeurn achter de ploeg an de 1'ósse kacnte, 
urn de .a.apdre vore, zodet de r i 1 j n • ongeveer vieftug 
centimeter uut mekarg kwamen te s t a o n ..
In april, d e g r o s m a o n d ,  gungn de luu de rikking, ök 
wel voëë .ge.nuumd, nakiekn en waor det neudug bleek, 
verni'jn. De ..verslpetn pti,oln worrn verzaagd tot bracnd-.,. 
holt en bi ’ j het. pandre ■ o p p e s l a a n g n . . .
10, •



En as dan do meimaond in het Vinkenbuurtse lacnd in 
volle kleurn deed bleu'jn, dan moggn de bieste, klein 
en groot de stal verlaotn, waor ze un half jaor laank, 
an de stalpaoln vcstebunn als het ware gevangn hann'n 
ezeetn of better ezegd: lingn of estaone. D e t :naor het 
weilaand brengn en dan löslaotn was groot feest veur die 
diern. Ze wussn haoste niet hoe gek ze wel mussn springn 
en de jonge kalvies deedn goed mee. Al gauw kclmeern ze 
echter en lë'ütn heur het mclse meigrös lekker smaakn.
Veur de boern was det in de weide gaon van het vee ök 
nog veurdelug, want now hoemn ze heur gien krachtvoer 
meer te g e e m n . .
In dizze maond, mangs al wat eerder had mien moe er nog 
un ekstra bezugheid bi'j. Z i 'j gunk brödse kippn op un 
stel eier zettn en drie wekke ernao kwacmn der kleine 
kuukns uut, die ök urn verzorging vreugn en bi'jevoerd 
worrn met heel fiene riest. Op die mcniere kon de pluum- 
veestaapl opni'j verjongd, de komende mcondn tegemoet 
goan, want de hennegies moggn bliemn. Veur de haanties 
was de toekomst minder best. .Zie waarn, as ze wat groter 
wcarn, bestemd veur de slacht en kwaamn zo in de panne 
terechte. De meestn ervan worrn oppekocht deur un kippn- 
koper, die veur op zien fietse un grote benne had beves
tigd . _
In mei, volgens m i 1j de mooiste maond van 't hele jaor, 
dienn zich veur mien va en de aandre boern in de umge- 
ving nog un drukte G n . Naodet ze veurof al un paar per- 
seeln heideveld van ongeveer un roe groot huurd hann'n 
in de Wuuste of op Withaarn, gungn ze op die stukkn 
plaggn en törf stikkn, waorvan veural de törf vülle aan
dacht vrë’üg. Die natte vennebonkn -mussn nao het stikkn 
oppezet worrn in stuukn, die wel wat op kleine torens 
leekn. As het bewerkte spul voldoende was edreugd, dan 
werd het met peerd en waangn naor huus ehaald. De grote 
plaggn an un miete en de" mangs wat zaanderugge, schaddn 
veur bewaring in de schure.
Maar er vul nog meer te doen in. de lente. De vrouwluu 
waarn vake in de gruuntetuun druk an de gaank, en nao 
allerlei’ veurborei:ding zi'jn zi'j slao-t, koolsoortn, 
selderie, rooie bietn, ar'f'tn, sniebiet en koolraopn.
Wat later gevolgd deur boonn broenn, en witte veur urn 
gruun te ett’h en veur inmaakn in de keulse pottn. In zukk< 
pottn kwaamp in de harfst ok un deel van de witte kool 
terechte veur zoerkool. ^  *



De brogne. bconn moggn riepe worrn en-.dienn, ngo uute- 
dopt te wein, veur boonnsoep.
Achter- in Mei, begun juni worrn de eerpels na un paar 
keer geschoffeld te wein, annevuld met un anvulploegie 
wc o r deur de ri'jn wet hoger kwoonn op zogenu.umde ruggn. 
Het gros in de. kaamp, het heujlaand, greujn ondertussn 
mooi op en met het oge dacrcp maakn de luu de dcorveur 
bedoel.de. ge.reedschopprv al vaste klaor. De vorkn en 
harkn k-reengn un beurte. Verder worrn de heujwaangn 
in orde bracht, het heujraam en de touwn inspekteerd 
en daornaost de knipgaatn in de weg van heujlaand 
naor heujbarg egaliseerd.
Ie zult er wel begrip veur hemmn det. ik alles wet er
daone mus worrn niet opnuumn kan; ik bin bange det het 
ó‘k vëül te langdroodug zol we in, Maar ien ding wil ik 
toah niet vergettn, Det is het hearn vun de zende, het 
Vinkenbuurtse woord veur. "zeisn". Dit instrument kwaamp 
dan op .het haarspit te lingn en niet eindeloos geduld 
worrn ze dan netzo lange met do haarhamer beslaangn, 
totdet de snee vliemscharp was.. Want de tied van h'et 
grösmi'jn, zo teengn de langste, brak an en daormee 
veur de boern de drukste tied van heur w a r k j a o r .
Zonder met mekore of te sprekkn trökkn de luu dan op 
un maondagmorrn -naor het grune laund en.mi'jdn, elk 
op zien stuk, het gewas of. En daorveur mos de zende 
scherp wein, want den sneed het es botter. Met un 
stompe zende zol het met de bottn gebsurn munn, zengn 
de mëënsn,. die er verstaand van hann'n.
Wat kenn 'm- mien va.en die aandre boern g e w e l d u g .best 
met zo'n zende u m g e o n . Gie.nao gie mi'jcin ze dal.e., 
zuuver recht ever het l a a n d . Het was un genot urn ze 
bezug te zien. Ik zie het allemacl dudeluk veur m i 'j 
en de pittugge geur van het gros met allerlei kruudn' 
der- t u s s n , kank cs het' ware nog in mien neuze vuuln 
prikkln. Vuile lekkerder as het gros det de boern 
rechtevoort verbouwd, det barre’ cppejut word met un 
bonke driefmest en stikstof. . ,
Met het beschriernn van de grösmi'jn- en de heujtied, 
waorin toen mien verjaardag acjt vul, bi'j de över- 
gaank van de lente in de zomer hööp ik de volgende 
maol wieder te g a o n , ;; Evert Diek<
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In een vorig nummer van ons tijdschrift vermeldde ik 
iets over de Ommer jongens en wel waar zij hun vrouw 
vonden in het laatste kwart van de 18e eeuw. De conclusie 
was dat de vrijersvoeten dicht bij huis bleven vooral dus 
binnen Stad Ommen en het Ambt. Enkele plaatsen zoals 
den Ham, Hardenberg, Dalfsen en Hellendoorn werden genoemd 
als eervolle leveranciers van nieuw bloed in de Ommer 
b e v o l k i n g .
Een zelfde soort onderzoek hebben we ingesteld naar de 
situatie in de periode 1860/1890 dus een eeuw later dan 
waarover het vorige ging. Was er in 100 jaar iets ver
anderd, was de horizon van de Ommer jongens verruimd, 
waren de verkeersmogelijkheden verbeterd, was het isole
ment van onze Stad afgenomen? Vragen waarop een vergelijking 
tussen beide genoemde periodes mogelijk enig licht kan 
werpen.

Eerst een opmerking vooraf.
Bij het eerste onderzoek (laatste kwart 18e eeuw) heb ik 
steekproefsgewijs ongeveer een derde deel van de in het 
Trouwboek voorkomende huwelijken genomen.
Deze methode toepdssen op de periode 1860/1890 zou al te 
omslachtig en tijdrovend zijn o.a. vanwege het toenemen 
van het aantal huwelijken doordat de bevolking in zo'n 
60 jaren verdubbelt mede door import.
Bovendien gaat het mij om de jongens uit de originele 
Ommer bevolking d.w.z. uit geslachten die van oudsher in 
Ommen gevestigd waren.
De moeilijkheid is om voor dit laatste een criterium aan 
te leggen, want een zekere willekeur kan daarbij nauwelijks 
voorkomen worden. Na lang aarzelen heb ik als uitgangs
punt genomen de in de Telling van 1809 voorkomende per
sonen alsmede de daaruit ontsproten nazaten. Met dien ver
stande, dat bij een huwelijk waarvan één van de beide 
partners hieronder valt, zij beiden en hun kinderen als 
originele Ommenaren worden aangemerkt. Voor de volledig
heid: met Ommen bedoel ik de Stad met de Voorbrug. Deze 
beperking in acht nemende komen er 2 1 1  huwelijken (waar
onder enkele tweede) in aanmerking in genoemde 30 jaren, 
dus gemiddeld slechts 7 per kalenderjaar.
Zoals te verwachten was, zoeken de Ommer jongens in de 
eerste plaats nog s t e e d s  -een partner in de Stad. Aan 83 
jongens lukt dit, terwijl er 48 in de buurtschappen 13>
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succes hebben. Daarmee zijn 131 van de 211 voorzien.
Nu de rest. Hardonberg levert 1-7.bruiden, den Ham 13, 
Dalfsen 9, Gramsbergen en Avereest elk 4, Hellendoorn 
staat 3 schonen cf en Z w o l l e r k e r s p e l , Raalte en Meppel 
elk 2. In 6 gevallen is de herkomst mij onbekend. 
Hoewel andere plaatsen slechts optreden cis leveran
ciers van telkens één enkel bruidje, is hun vermelding 
wel van betekenis. Deze plaatsèn zijn Hoogeveen, Steen 
wijk, Leeuwarden, Groningen, Rolde, W e s t - s t e l l i n g w e r f , 
Genemuiden, Kampen, Nordhcrn, Enschede, Zwolle, 
Doventer, Diepenveen en Heino.
Hoewel 'een aantal ven 1 wéinig zegt, kan men toch uit 
de regionale', spreiding voorzichtig concluderen, dat 
de mobiliteit van de Ommer jongens een heel iilein 
tikkeltje groeit, vooral m  Noord/Noprd—West richting. 
Wat mij betreft is,'dat het contact m è t ï w e n t e  m i n i 
maal blij.kt te zijn. Is dit een kwestie' ven mentali- 
teitsverschil tussen Saiia'nd en Twente?
Enkele jongens n l . 4 kunnen het blijkbaar slechts 
vinden in andere richting, Een'zocht eri vindt het in 
Elburdj, "é é n  in Woüdènbe-r’g , één in Roon en één in 
Loosdrecht. _ * ‘ '

Een korte samehvdtting per provincie :

Uit Stad en Ambt 33,.+ 48 . 131 {62% )
Uit Hcrdenberg. . 17 ( 8%)
Uit den Ham . . 13 ( 6%)
Uit Dalfsen . 9 ( 4%)
Uit GramsbeTgen;- , , 4 ( 2%)
Uit rest Overijssel 19 ( 97°)

Totaal u i t . Overijssel--. • .•• 
•'.Uit Drente' ■ . ■
Uit Gelderland r 1 •.
U i t .Friesland • 4 r •

••Uit Groningen. ■
Uit rest • Nederlcnd‘/Nordho.rn 
Onbekend • -nn , : •

Totaal aantal bruiden

193 (917°)
4 (, 2%)
2 ( 1%) 

.2 ( 1  %)
M  ( Y%)
. 3 d i % )

6 ( 3 % ), 

2VY  ( 10 0% ) .

Groot •• k a n . de mobiliteit- nog nie.t genoemd worden, maar 
een begin' is er. - . ' ' ' ■

Nieuwleusen, Februari 1987.

E . ten T o o r e n .14.



--- Ak d'ogen dichte doe---

Mug ik veur alle zekerheid even. vrodgen oj bekwaam genog 
bint umme wieder met rni' j met te goan? Ik leut ow bi'j Ap 
en Jenny Kelder achter en ik wete dat 3' moanden 'een helen 
tied is, veerder weet ik dat clip mienselekke zwakheden ow 
niet vrömd bint, zodoende die v r ó a g e .
Het huus, wocr now slager Helmus arg vakkundeg hele bieste 
en varkens in kleine lekkere stukkies hakt en snidt, is een 
slagers-huus sinds m e n s e n h e u g e n i s . Dieks -weet teminste niet 
aans. Iri mien kinderjooren wonnen doar Salomo de Haas met 
zien gezin. Zie hadden veer kinder, Alex, Karei, Leo en 
Martha. Alex wes cl uut huus, zo veer ak mie herinnere, den 
leren veur cdvocóat. Karei en Leo hölpen heer va in de sla- 
geri'jje en Martha was op t 1 p o s t k a n t o o r . Hendek Schuldink " 
was t'er joorenlaank slagersknecht en wat ik zo nog wete 
hef Ap Makkingc, dudelekker e 'z e g , Ap van Z w a n e , er ok nog 
e'werkt en brach t'vleis bi'j de k l a a n t e n . Zie hadden door, 
bi'j de Haas een drukke slageri'jje en deuden ok an export. 
De hele Karkstroate wes zowat ven heer, net c;s new van Itse 
Bakker, vandoor ok "Aronsstege". Umme dat dq femilie de Haas 
jeuden waren, mossen ze in n'oorlog enderduken. Zie bint de 
ienegen uut Ommen die de verschrikkelekke vervolging van hun 
volk overleefd Hebt deur niet on de oproepen van dq Duutsers 
te voldoen'. Zie begrepen t'bettér en weren minder goédge- 
l e u v e g . En zo göngén der volle', muar,kwamen der maar n 'paar 
weer terugge, De rest van n ' oorlog zat een slager Mcssipr. 
in heer z a a k .énóhuus umme met' de bevrijding van Ommen het 
veld weer te r u m e n . Zow dat stuk oversloan en wieder goan 
met noa de grote dag daw weer vri'j kwamen? De femilie de 
Haas kwaamp direkt noa n'oorlog weer terugge en zetten heer 
slageri'jje voort, maar noa enkele joaren gönk Leo in Win- 
terswiek een grote e x p o r t - s l a g e ri ’jje begonnen en'Kerel trok 
noar Amsterdam, woar'e now nog-worit. ■ • -
Twie mekcre opvolgende-K r u k k e r t ' s ‘kwamen en dcarnöa kwaamp 
Helmus en zoas t'lik blif den hier hog wel een' posie. - 
Noast Helmus hef t'café- dat e r  'now' stiet al een hele riëge 
van oversten der schenkers e 'Hdd ; Bats Sierö is n 'eersten 
den m i ' j* heugel. D e h 3störf jong èn-zièn vrouwe zetten cie zaak 
deur, bi'j e'stoan deur o.a>«Jan Hassink. Beiden waren vro- 
lekke en gezellege kerels en ontelbaar bint de verhalen 
over wat in die tied_zich doar ofspöllen.
Everhard volgen zien va op en wie van.oons kan em Everhard 
Siero niet meer veurstellen. 15.



Achter t ’schap, maar minstens zo volle as dirigent van 
de Knollentrekkers was'e gezichte bepoalend veur een 
groot stuk Ommen, Muzikaal töt en met en t'was een genot 
umme met em umme te goan. Jong, vol te jong volgens 
oonze moatstaven, maar wie bin'e w i *j , gönk ok Everhard 
en leut Riek achter met heer kinder. Noadat "mevrouw" 
Siero, joa ik bedoele Riek want den giet m i 1j veurbi'j 
en dan zeg'e "dag meneer M a k k i n g a " , em terugge trok 
kwaamp Henk Hulsegge (of zaten der nog meer tussen?). 
Maar den Henk Hulsegge verkochen de zaak zo tussen een 
paar börrelties deur ok al een keer. Veur een bedrag 
dat em een machtegen nacht bezorgen. n ’Aanderen dag 
was'e allinneg een twinteg gulden an börrelties kwiet 
an den koper den em bi'j de bok e'doan had.En toen 
kwamen Ap en Janny op "de Herberg", Van Bats Siero 
of an töt now toe mut t'doar wel gezelleg wezen aans 
göngen ze der niet zo graag hen.
Ej now wel in de gaten luu dat t'vutie veur vutie 
giet want ik had al lange deur daj doar die drie 
moand wachten völle meer as' koffie allinneg e ’had 
h e b t ,
W i *j hadden disse keer maar twie huzen en zo as 
t'leven is, verdriet en schik wont vlak bi'j mekare. 
Volgende keer zow het pand beproaten woar now het 
Chineese restaurant i n ’e vestegd is.
Bi'j leven en gezondheid dan aaltied. '

len april.

Disse dag, joa ien april
mos de winter, ok as'e niet wil
plaaste maken veur de lentegeur
en dat kree'k vandage pas goed deur.
k'Waa t ’ok zat zo zaggies an,
t'bleef maar koald en t'vreur verdan,
maar de zönne was t'er now n'helen dag,
en t'waren ok allemoal b l i ’jje gezichten w a ’k zag.

Het is gien grap al is t ’ien april 
de zommer leek nog o zo veer, 
maör now hoald de winter em stil,

i wQt wi'j nog meer. . . '1 6  1 april 1987.
' D I E N T I E .



Bedrijfsruimte
Boerderij
Bungalow
Café
Garage
Kalverstal
Kantoor
Landbouwschuur
Manege
Pluimveestal
Toiletgebouw
Varkensschuur
Winkel
Woning
Zomerhuis
en nog veel meer....

•  Aanvragen bouw vergunning
•  Ontwerpen n ieuw - en verbouw
•  Premie aanvragen nieuw- en verbouw
•  Aanvragen h inderw etvergunning
•  V riende lijke  tarieven. __■—-
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OMMER AUTOMATEN
Eskampweg 29 - Ommen 

Telefoon 05291-1492

,t Giet ow

O co ijs
Brugstraat 16

goed bij al waij doet

- lekker ijs
- Tel. 1429 - Ommen

Vishandel
BOUWSTRAAT 9 V 
OMMEN

behang-, glas- en 
verfspeciaalzaak
Schildersbedrijf

j. van elburg ommen b.v.
schurinkstraat 22a-24 te lefoon 2441

AUTOSCHADE

C. HUYSMANS
uitdeuken - spuiten - moffelen

Strangeweg 20 -  Ommen 
Tel. 05291-1146

m arkt 3, 7731 db ommen 
te le foon 05291-1141 toestel 33

Café - Restaurant

„Nieuwe Brug”
Reeds eeuwen het bekenste adres 

aan de route Om men - H e llendoorn

Telefoon 05291-1723

A. van LOHUIZEN

voor vers vlees 
rund of varkensvlees 
van eigen slacht

Kerkplein 8 
N ieuwelandstraat 21 
Tel. 1457, Ommen

SLAGERIJ

ELEKTRO - TECHNISCH BUREAU

H. TIJHUIS B.V.
Voor al uw e lektrische insta lla ties van 
nieuw-, verbouw en onderhoud enz.

Ommen - Tel. 05291-3768-1622

v.d. Kolk
een naam die k linkt 

als een

KLOK
Sandbergstraat 8 

Ommen, Telefoon 1416

,l/éat</a^e#ce

^icuM e/ie#

Hebt U uurwerken, sieraden of brillen 
te repareren.

We geven hierover gaarne advies.



Exclusieve 
herenmode 

vindt u 
bij:

indriks 
erenmode

Brugstraat 32, Ommen

EIGENTIJDSE MODE VIND JE IN
BOETIEK

"I
y ie u u u e

9 | « p

Varsenerpoort 13, Ommen.

GOED ZIEN, EN ER GOED UITZIEN MET EEN BRIL 
VA N „OLDEMAN”

Kwaliteits monturen met kwaliteits glazen van oa 
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. 
OPTICIËN - OPTOMETRIST

Oldeman
Varsenerpoort 9 - Ommen

TflKmnnb
om m en
IJZERHANDEL

Dr. A.C. van Raaltestraat 26

ommen 
varsenerpoort

HET
GOEDKOOPSTE
ADRES
MET
HET
GOEDKOOPSTE 
ADRES 
MET OE 
SNELSTE 
SERVICE

Uw warme bakker 
Onze specialiteit 

Ommer Möllenbrood
BAKKERIJ

M. KOGGEL
Hardenbergerweg 10 - Tel. 1389

6******STE R R E N  SPECIALIST 
1e*RENZO LAN Dl LPG installaties voor 

alle auto’s vanaf f 1250.- 
2e*CONAC AKKU’s 
3e*UITLATEN
4e*GABRIEL SCHOKDEMPERS gratis kontrole 
Standaard, Heavy Duty en verstelbaar 
5e*RBS-TREKHAKEN met type goedkeuring 
6e* APK KEURINGSSTATION

*  KLAAR TERWIJL U WACHT
*  GEEN AFSPRAAK NODIG
*  VASTE PRIJZEN
*  GEEN VERRASSINGEN
*  ALLES INCLUSIEF ARBEID EN BTW
*  1 JAAR GARANTIE

Geopend: maandag.- vrijdag 8.oo tot 19.00uur 
zaterdag 8.00 tot 17.00 uur

Hammerweg 1, 7731 AH Ommen, Tel. 05291-6352



WINGELOO-OMMEN

De WoonOase kent geen drempels dus ideaal voor rolstoelgebruikers Dealervano a. Gelderland. Leolux. Artilort. NewSityetc

Dwlngeloo: Entingheweg 15, tel. 05219-1318. Donderdag koopavond. Maandag gesloten 
_____________ Ommen: Balkerweg 22A, tel. 05291-3933. Vrijdag koopavond. Maandag gesloten.

V

Wij repareren 
A l l *  m e rk « n  

A U TO ’ S
voor U 
en zijn 

gespecialiseerd 
in

citroën

Autom obielbedrijf
m.c. Bouuumnn
Hammerweg 3-5. Ommen. Teleloon 05291 -6247

OBO: RONDOM VAKMANSCHAP
Ons kompleet leverings-en dienstenpakket

BANDEN BALANCEREN UITLIJNEN
TRUCKBANDEN TREKKERBANDEN

SCHOKDEMPERS ACCU'S UILATEN
LASWERK - AANHANGERS

Uitstekende kwaliteit, snelle montage e n .......een
redelijke prijs!!

h  B M rz trw k l - Oosterweg 2
Tel. 05235-332 
Hsrdenberg - Markt 7 
Tel. 05232-63396 
Ommen - Nieuwelandstr. 1

bondenservice Tei. 05291-3784

voor al uw:

luxe en huishoudelijke 
artikelen

lederwaren  
bijouterieën  

tuinm eubelen  
camping artikelen

WARENHUIS BENIERS
Varsenerstraat 4, Ommen. 
Tel. 05291-1410.

elektroburoH. Tijhuis b.v.
Molenpad 5 - Ommen - Telefoon 05291-3768

Voor al uw elektrische installaties voor 
Nieuw-, Verbouw en Krachtinstallaties.

Bloemsierkunst
ROELIEN POSTHOORN

Harden bergerweg 6a 
Ommen

Telefoon 05291-1143

I bouwbedrijf

H. Bruins
v/h J. T im m erm an & Zn.

h.________________
T

L ._______ .
Haven Oost 17,
7731 GT Ommen 
Postbus 129 
7730 AC Ommen 
Telefoon 05291-1619

Hét adres voor al Uw
*  Fotowerk (met Presto Print kwaliteitsgarantie)
*  Pasfoto’s (direkt-klaar, ook in kleur)
*  Groepsfoto's (bij Uw huwelijksjubileum b.v.)
*  Huwelijksreportages

Bouwstraat 13 - Ommen - Tel. 4170
FOTOBiDRIJF

u / z e m a n

DOOK VAN GILS



AUTOBEDRIJF

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

zonder chau ffeur
Gesloten bestelwagens to t plm 18 m3,

B.E. rijbew ijzen

Haven O ost 18 - Telefoon 1960 

VERKOOP EN REPARATIE

o ff. L a d a  en  Z a s ta v a  d e a le r

gas water
W  VAV/ sanitair en elektra

» »  WOERTINK
ommen - tel. 4900 

onderhoud cv ketels en geisers

R )
RABOBANK 
OMMEN B.A.

deskundig in al uw bankzaken

PACTON B.V.
OMMEN

aanhangwagens
opleggers

AUTOSCHADE

BRUILOFTEN DROPPINGS 
DINÉRS PUZZELTOCHTEN 
KOFFIETAFELS BINGO AVONDEN 
RECEPTIES VERGADERINGEN 
PERSONEELSAVONDEN BUURTFEESTEN

,,de Lindenberg”
Zalen to t OMMEN 
400 personen Tel. 05291-1303

( H e n k  K o g g e l

Ommeresstraat 11 Tel. 1294 
Ommen

Voor al uw Bouwerken:
Weelink’s Bouwbedrijf B.V. Ommen

Kantooradres: Schurinkstraat 21 - Werkplaats: Strangeweg 24 
Telefoon 05291 - 1885 - 1196

w
o


