
SJDE DARDE KLOKKE
Drie moandeleks tiedschrift veur Ommen 

en de Gemienschop van Oll Ommer
Redaktie adres:

Gasthuisstraat 9, 7731 DA Ommen

Radaktlecommlssie:
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

JJ

VAN OLDS OW ADRES 
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V E R Z E K E R E N

grill-crêperie 

"het burgemeesterlje”

markt 3, 7731 db ommen 
telefoon 05291 - 1141 toestel 33

H. BAKKER EN A.A. BAKKER

M a k e la a r s  e n  T a x a t e u r s  

in  o n r o e r e n d e  g o e d e r e n

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

”p e D
Gemaand

Vrijthof 2 7731 CN Ommen

Telefoon 05291 - 2735

TAXI 1724-2200 
Ziekenvervoer Steen

Exclusieve Bruidsstoetverzorging 
Ambulancedienst - Rolstoelvervoer - Uitvaartverzorging 

Texaco Servicestation 
Reparatie-afd. alle merken auto's 

Autoshop - Autowasserette

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

■0-
OPEL

IV IA K K IIM G A  o m m e n

OFFICIAL GENERAL MOTORS DEALER
AUTOBERIJF MAKKINGA B.V.

ERKEND APK KEURINGSSTATION
SCHURINKSTRAAT 36, 7731 GE OMMEN, TELEFOON 05291-2550*



juwelier-opticiën

o ^ m

An’t horloge ken ie de drager 
Kies ow horlogie 

daorömme met zörge
Ommen - Telefoon 1643 
Brugstroate 22

en loat oe roaden 
deur de Vakman!

vosjan
uw adres voor schoenen

Bouwstraat 24 - Ommen - Telefoon 1559

Gedipl. Drogist - Parfumerie 
Schoonheidssalon - Foto-service 
Homeopathie

Ö o e e d ) c v
(EIG. G. HEMMES) 

Brugstraat 23-24 - 7731 CT Ommen 
Telefoon 1414

Schildersbedrijf en decorette

HARRY AALPO L
Gasthuisstraat 50 - Ommen 
Telefoon 05291-1359

Ie kont bej oons terechte veur alle soorten 
zaand en grinte of ai haddigheid omme 
't huus wilt hebben.
Ie dreit mar 05291-2150 b.g.g, 1668 of 
05237-443 en ie hebt ze zo an draad an.

DUNNEWIND - GERRITS
Strangeweg 7 - Ommen.

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

heeft voor U :

o.a. „Regout” borden, koper - tin en aardewerk 
lampe- kappen, glazen en katoen

jL^NAAIM ODECENTRUM

Tan heulers
/  Varsenerstraat 2-7731 DC Ommen 

Telefoon 05291-1313 b.g.g. 2143

FILIAAL -  BREI- NAAIMACHINES

Dalfsen 05293-1337 
Nieuwleusen 05296-3805

WEENINK^Sl
M A K E L A A R D I J  O . G

Onroerend Goed!
05291-1121 m;NVMl
MARKT 32,7731 DB OMMEN ™

wenskaarten wenskaarten wenskaarten wenskaarten wenskaarten ™

bermerstraat 12



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

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

behang-, glas- en 
verfspeciaalzaak 
Schildersbedrijf

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

AUTOSCHADE

C. HUYSMANS
uitdeuken - spuiten - moffelen

Strangeweg 20 - Ommen 
Tel. 05291-1146

markt 3, 7731 db ommen 
telefoon 05291-1141 toestel 33

Café - Restaurant

„Nieuwe Brug”

OMMER AUTOMATEN
Eskampweg 29 - Ommen 

Telefoon 05291-1492

't Giet ow goed bij al waij doet

Oco ijs - lekker ijs
Brugstraat 16 - Tel. 1429 - Ommen

Vishandel

ELEKTRO - TECHNISCH BUREAU

H. TIJHUIS B.V.
Reeds eeuwen het bekenste adres 

aan de route Ommen - Hellendoorn

Telefoon 05291-1723

Voor al uw elektrische installaties van 
nieuw-, verbouw en onderhoud enz.

Ommen - Tel. 05291-3768-1622

A. van LOHUIZEN s l a g e r ij

voor vers vlees 
rund of varkensvlees 
van eigen slacht

Kerkplein 8 
Nieuwelandstraat 21 
Tel. 1457, Ommen

v.d. Kolk
een naam die klinkt

als een
& /i/u u ë rv

KLOK
Sandbergstraat 8 

Ommen, Telefoon 1416

Hebt U uurwerken, sieraden of brillen 
te repareren?

Wij geven hierover gaarne advies.



TRKmnnb
ommen
IJZERHANDEL

Dr. A C. van Raaltestraat 26

Uw warme bakker 
Onze specialiteit 

Ommer Möllenbrood

BAKKERIJ

M. KOGGEL
Hardenbergerweg 10 - Tel. 1389

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

Kwaliteits 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. 
OPTICIEN - OPTOM ETRIST

Oldeman
Varsenerpoort 9 - Ommen

T W E E W IE L E R S P E C IA L IS T
RIJWIELEN
RALEIGH
BATAVUS

BROMFIETSEN
YAMAHA
HONDA

DR. A.C. VAN RAALTESTRAAT 17 y y  OMMEN TEL. 4020

varsenerpoort
v m  l i f t g e *

keukens'
© s m @ a  ïwjL a r a s ®
Specialist in Uitlaten - Accu’s - Trekhaken 

Schokbrekers - LPG-inbouw

Kies milieubewust: 
Rij op LPG

Compleet ingebouwde LPG-installatie Lanen, Hartog. 
Ingebouwd volgens de eisen 1988.

va ƒ 1450,-
en 2 jaar garantie.

|  NU OOK EEN AUTOWASSTRAAT! |



D_E___D_A_R_D_E___ K_L_C_K_K_EJ,____ ___  NR . 71.

Y2Q_Ë£_£e£'a!£̂: • Voor al onze lezers bestemd.

Bij het eerste nummer van de "Darde Klokke" in 1989 ont
ving u een giro-betaalkaart. Velen van u vulden direkt 
de kaart in en betaalden dus daarmee hun abonnement. 
Sommigen vergaten echter daarbij hun naam en adres te 
vermelden. Nu zitten wij met tientallen kaarten waarop 
het banknummer, het bedrog en de handtekening vermeld 
staan, maar geen naam en adres. En eerlijk waar, hoe 
fraai ook uw handtekening is, wij zijn niet dermate 
schriftkundig om daaruit uw naam en adres op te kunnen 
maken. Wij bewonderen de vaak hele mooie krullen en strepen 
met lusjes, maar willen het gestorte bedrag graag op uw 
kaart afboeken. Dankzij de Rabo-service ontvingen wij al 
enige tientallen adressen en ook aan de Girodienst deden 
wij hetzelfde verzoek. Mogen wij degene die nu nog van plan 
zijn de kaart in te vullen verzoeken om naam- en adres en 
handtekening te vermelden zodat er dan ook niets meer 
fout kan gaan. Zij, die dit alles wel deden, en dat was 
gelukkig de grote meerderheid, onze hartelijke dank.
De enige honderden guldens die wij momenteel nog niet op 
de desbetreffende kaarten kunnen invullen zullen, zoals is 
vermeld, met behulp van de bank en de giro wel opgelost 
worden. Wij hebben het maar gewaagd, om in bepaalde ge
vallen, wanneer de handtekening leesbaar was, het gestorte 
bedrag onder te brengen. 'Wanneer zal blijken dat in z o ’n 
-geval door ons een fout zou zijn gemaakt, dan vragen wij 
u bij voorbaat dat uw toorn niet in volle grimmigheid mag 
ontsteken. Even een berichtje aan ons en wij zullen onze 
fout dadelijk herstellen. In nr. 72 van de "Darde Klokke" 
ontvangen zij die niet reageerden opnieuw een giro-kaart 
en dan hopen wij dat alles weer helemaal recht getrokken 
is. Namens de redaktie van de "Darde Klokke"

Dieks Makkinga,
Gasthuisstraat 9 
7731 DA Ommen.
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*** B i ’jdrage over het Beerzerveld.***

ök beenschop .Beerze had..oldtieds .zien eingn-veld.
Heel laank lag het w u u s t ; waor weinug met is edaone. 
Allent wat schaopn ko nn’n daor worrn eteld.
't Was grond, waor de winterkraaien hen bint egaone.

Het veraanderde veur honderd en vieftug jaor.
Toen men deur dit moeraslaand un kanaal hung graamn. 
Met bar zwaor schuppewark kwam die waterweg klaor. 
Deur luu, die hier naor toe van alle kaantn kwöamn.

De venne werd tot törf emaakt en weg evoerd.
Al meer mëënsn bint er an dit kanaal ggon woonn. 
Deurgaons was armoe troef en het lëëmn mangs beroerd, 
bi • j arbeid, die meestal maar amper an kon loonn.

Zo zuuties an worrn er huuzn bi'j ebouwd.
Un gemienschop langs 't water mocht gestaódug greuin. 
Kinders daor geboorn, die later bint etrouwd.
As 'n stevug plaantie wol de jonge buurte bleuin.

Neengtien honderd en iene, jao in det haor, 
kwam er deur zendeling van Alewiek zien streemn, 
in dit Beerzerveld un vriendluk karkie al klaor, 
det an het volk de ollo Waorheid mee wol g e e m n ,

Wat met aandre buurtschoppn meermaols is geschied, 
det gebeurn ök in 't veld van Beerze wat later.
AT vergat de dochter heur olde moeder niet,
toch werd zi'j wel vief keer zo groot, daor langs het

w a t e r .

Vorder wil ik nog vermeldn in mien gedicht, 
dat de Verienigings daor volop kunt floreern.
Waor vëül v r i ’jwillug wark met liefde word* verricht. 
En de "Broederbaand" hoeft ze 't spülln niet te leern 
Det was en kot bericht uut buurtschop Beerzerveld.
Un laand det d'eeuwn deur daor stille lag te wachtn. 
Doch det zich rechtervoort aktief hef op esteld.
Ik hoop dat dizze streek het beste bief betrachtn.

Evert Diek.
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Beerze(rveld ) en Lemele(rveld) binnen de ommen gemeen
schap in de 19e eeuw.

Een bevriende en geïnteresseerde ommenaar gaf me enige 
tijd geleden o.a. een blad van het Hervormde Kerkblad 
om precies te zijn no. 25, d d . 31 oktober 1986.
Daarin vertelt iemand - wie is mij niet bekend en doet 
ook niet terzake ~ uit de Kerkeraadsnotulen van + 1830/
+ 1850.
Het is niet alleen in Ommen zo, dat de Kerkeraadsnotulen 
van de eerste helft van de 19e eeuw wel uitermate beknopt 
zijn. Bijna overal elders doet zich ditzelfde verschijn
sel voor. Meestal wordt volstaan met het vastleggen van 
nieuw benoemde ouderlingen en diakenen, de opbrengst van 
collecten e.d. Van enige inhoudelijke discussie over 
religieuze zaken ontbreekt meestal elk spoor.
De "dagelijkse" gang van zaken wordt door bedoelde auteur 
danook naar voren gehaald. Soms plaatst hij/zij echter 
een eigen commentarieërende opmerking erbij.
In 1848, zo wordt vermeld, houdt D s . van Reen een toe
spraak n.a.v. het overlijden van de catechiseermeester 
Andries van der Poll en wijst op de noodzaak een derge
lijke hulp opnieuw naast zich te krijgen gezien de uit
gestrektheid van de Gemeente en zijn eigen gevorderde 
leeftijd. Wat het eerste betreft merkt de commentator op, 
dat het Ambt wel grote afstanden kent, maar "Beerzerveld- 
en Lemelerveld stelden toen nog niet zoveel voor".
Nu kan men historische feiten verschillend beoordelen.
Dat is juist één van de attracties van Geschiedenis. 
Daarenboven kan men lang en breed strijden over wat 
"zoveel" inhoudt. Het is een nogal vrijblijvende uit
drukking .
Hoe dit ook zij, ik ben zo vrij het met de geciteerde 
opmerking bepaald niet eens te zijn, integendeel zelfs.
En ik zou Ds. van Reen met genoegen steunen willen in 
zijn betoog met de volgende exacte gegevens die een heel 
ander beeld van Lemele(rveld) en Beerze(rveld) midden 
19e eeuw oproepen dan de commentator met het geciteerde 
suggereert. In 1840, dus 8 jaren vroeger, had Ambt-Ommen 
2066 inwoners van wie er onder Lemele(rveld) 466 en 
onder Beerze(rveld) 300 ressorteerden. Dit betekent wel 
dat deze woonkernen 766 mensen of ruim 37% van het Ambt 
omvatten. 3,



Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en dus zal
Ds. van Reen het belang hebben gezien de jeugd
.ook religieus te bearbeiden, ....  ..... ...... .. .

In 1850, dus 2 'jaar later, heeft het Ambt 6 open
bare scholen onder z'h beheer n.1. te Arriën,
Stegeren* Junné,Beérze, Lemele en Gietmen, In to
taal worden er dan 204 leerlingen geteld van welke 
Lemele er 82 en Beerze/Junne 40 of samen 122 .
kinderen onder het (rieten-of pannen)- dak hebben,
Dat betekent wel bijna 60% van alle Ambt-kinderen. :
Zelfs als men de schooljeugd van onze stad erbij - 
neemt, dan hebben de onderwijzers van Lemele(rveld) • , 
en Beërze(rveld) steeds 22% van die kinderen onder . 
de plak. ‘ '

Was het betoog van Ds.van Reen (een catechiseermeester 
naast hem) dus zo ongegrond en betekenden deze woon
kernen toen nog "niet zoveel"? De lezer mag zelf 
z'n mening vormen.
De bovenbedoelde scribent stelt tevens, dat uit de 
notulen "geen enkele klacht over de last der regle
menten (gedoeld wordt op kerkelijk reglement van 1816—T ) 
of.over de grote invloed der Overheid in de kerk" blijkt. 
Nee, dat zal wel niet en ik herhaal wat ik hierboven 
reeds opmerkte over de wel zeer schrale inhoud van
Kerkeraadsnotulen in die tijd en daarop maakt .Ommen 
geen (gunstige) uitzondering.

Zo verwondert mij de commentator des te meer met z ’n 
mededeling dat Ds. van Reen 1 s Zondags "..een goed 
orthodoxe preek" hield. Daar dit niet expliciet uit 
de notulen blijkt (zie boven) is mijn vraag, of dit 
slechts speculatie is dan wel of er preken van deze 
predikant bewaard gebleven zijn waaruit die orthodoxie 
geconcludeerd kan worden. Dit interesseert me in hoge 
mate en niet om een oordeel over deze predikant te . 
vellen, maar wel om mogelijkerwijs andere dan theolo- 
gische/religieuze achtergronden van de Afscheiding in 
.Ommen (mede) op te diepen, ,
Eventuele preken van D s . van Reen of andere bronnen 
zoudp.n mij zeer welkom zijn en dus via dit blad een 
oproep aan de schrijver om me informatie te verstrekken. 
Ik zal hem/haar zeer dankbaar zijn.
4. \



Nu we het toch over deze woonkernen hebben nog het vol
gende toegespitst op Lemele(rveld)..Beide waren niet zo 
florissant. De Burgemeester merkt in een jaarverslag op 
dat in het Ambt alle huizen zijn "van hout, riet en stro", 
In zijn opsomming van ambachtslieden noemt hij timmer
lieden, zelfs tot 10 toe, en 2 tot 4 rietdekkers, maar 
geen metselaars. Van gemetselde huizen zal dus geen 
sprake zijn geweest. Wel noteert hij in 1866 maar even
tjes 14 tapperijen tussen z ’n "schapen". Waar de tappers 
van de Stad nog bijkomen. Reeds in 1849 klaagt onze 
Edelachtbare dar èr weinig»welvaart is, maar wel veel 
drankgebruik, waardoor "de bloei der tapperijen groot is." 
De "romantiek" van de 19e eeuw zal dikwijls letterlijk 
verdronken zijn.
Wel triest, als je je dat zxr'n 140 ja ren---later- realiseert,

Lemele(rveld) is ove’rigens bepaald niet het meest achter
lijke gebied van "Groot-Ommen" geweest en gebleven.
Vele jaren lang was het de enige streek waar van, industri
alisatie sprake wasv In de beetwortel suikerfabriek vonden 
rond 1860 zo'n 200 a 250 mensen seizoenarbeid. Het zou 
interessante gegevens kunnen opleveren, als eens iemand 
na zou gaan, welke families er reeds voordien gevestigd 
waren en welke en hoeveel er door die industrie 'waarvan
daan zijn aangetrokken. Een mooi onderwerp voor eén niet 
al te uitgebreid onderzoek. Beerze(rveld) zou eenzelfde 
onderzoek waard zijn gezien de opkomst van de turfafgra— 
vingen en ontginningen. ‘ : .

Over de steen-, pannen- en tegelbakkerij zijp mij 
nauwelijks gegevens bekend. De Burgemeester noemt dit 
bedrijf(je) ? in 1842 en daarna slechts terloops de 
steenfabriek in 1865. De namen van van Raalte, De Moen 
en Blikman Kikkert waren hieraan verbonden.Heeft iemand 
hierover stukken of nadere gegevens vooral wat betreft 
het begin van de fabriek in Lemele.in z'n bezit ?
Er zijn wel latere stukken hierover.opgediept o , a . uit het 
Stadsarchief van Amsterdam !, maar over het begin tasten 
we in het duister.
Professor te Velde en ik zoeken hier ijverig naar, 
maar tot nu toe zonder resultaat.

5,



Wie biedt uitkomst ?
Voor de goede orde: het gehele ommer archief heb 
ik tot rond 1900 onder ogen gehad. Behalve .het 
genoemde, is er verder niets te vinden.

Tot zover enkele opmerkingen n.a.v. een commentaar 
in het kerkblad. . .

Nieuwleusen, Febr. '89

E,ten Tooren.

--------- -— Verliefd---- ----

Een arg volwassen moer in ’t Glint 
den had ’t knap hoge in 'n kop.
Zeg, "niet dat m i 1j een besten ram niet zint, 
maar met 'n hok vol jongen ek niks op".

"De wereld barst al van de knienen 
en de vri'jheid is m i 'j arg lief, 
w i 1j waren vrogger met zien tienen,
't was niks as armoe en ongerief".

Maar noa een oavend best an de japper 
kwaamp'e een streuper tegen op 't pad.
Den had zo'n groten twieloops klapper,
— "now"I de katte van em hef de butties 'e had.

De moraal:

Al bi'j nog zo verlakkerd en verliefd, 
kiekt aajt dufteg uut ow doppen.
Denk aajt;deur an 't gevoar, asteblieft, 
aans g o a ' j , net as dat knien, noar de knoppen

Di ek s.
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----- HERINNERINGS------

A'k vrogger biej mien va zien volk in Junne vekaansie 
heule, gung ik doar mesentieds op fietse hen.
Maar biej toeren was de reize tussen miene woonp-lase 
Dèèmter en Ommen met de busse. Doalijk noa den oorlog met 
de "kippenbusse", *n vrachwaang ofkomstig van de gealli
eerde legerdump met 'n soortement schaftkeet d'r boom 
o p ’e-timmerd; deur mien va "Prieel" 'enuumd. Wat later 
toen herrijzend Nederland wier wat in de biene krabbelen, 
leupen d'r van dee lange opleggers, de z.g. "Spoorbussen" 
en toeverdan kwamen d'r orginelen met as bezunderheid: 
de motor achterin. Veur mie as jonge van 'n joar of 
dattiene, veertiene was dat een wonder. De chaffeur foe- 
gelen met de pedaals en de poken en wal dree moal vallen 
achter hum kon de motor d'r nie onderhen te doen of te 
loaten wat 'm veurin commandeerd wödden.
't Busstation was biej Hotel Stegeman in de Veurbrugge. 
Noa ankomst in het Stedeke an de Vechte gung 'k vaast 
pandoer doar teengoaver de haltes biej Siero an. Den 
oalen Hein lèèm toen nog. Van mien va mos 'k hum de 
groetenissen oaverbrengen. Hein zaag miej in 't eersen 
'n minnigheid onderzukend an, maar ak dan zee da'k 'n 
zönne van Alex van Seemann ware, was 't bescheid: "Mooi, 
mooi, miejonge, dan w i 1k oe 'n haand geven". Ziene schoon 
dochter Christien geboren Fikkert, de vrouw van Corel 
Siero van 't gelieknamege schildersbedrief, had noar 
mien idee de lakkerste koffie van de wereld. En op de 
meest ongelèèng oongblikken had ziej van dat heerlijke 
voch nog wal 'n smorre op 't vuur stoan.
Half vieftiger joaren zat ik met zönne Bennie van dit 
gastvrieje huus, saamt op de kweekschoele in Hilversum,
'n roemruch aarts-bisschoppelijk internaat, weliswoar 
niet veur lastig opvoedbaren, maar da'w doar zo braaf 
waren as engelties, dat noe ok weer nie. Doar biej Siero 
hoppen ik tevens ome Thé an te treffen, de vriejgezelle 
breur van Corel. Oaver Thé he'k vaker eschreem in dit 
blad en hiej stund model o.a. in miene bundel:
De Petroliekereltjes, benaamd in 't verhaal 
"De Minister".
Noe 'k umsgeliek wat ofdwale:
dee petroliekeerlties bint op heer beurte veur miej inspi 
rerend ewes deur de breurs Spanjer, dee töt wied in de 
Ommer contrei de ölliekannegies kwamen vullen. 7.



Ik heb ze vake esprokken en beware an heer de beste 
herinnerings. . vd-
Ome Thé, doar ha'k lt oaver. Ik krege van hum 
aid wat:
seretten, anstekkers, zakmessen, vulpennen, 't was 
-’n geboren weggever töt e zelmen hoaste nie meer 
hadde as'de kladden an zienen pokkel. Met eing oong 
he'k eziene dat e *n'nieje bokse uuttrdk en ver- - 1 
ruilen veur. rn oalen, smerigen van ’n laandloper 
van. wee ’k alleent de veurname nog wete: Kobus i 
Veur m i e j w a s  Theo Siero ’n figuur den rechstreeks 
’t Nieje Testament in de praktiek brach, 'n soort 
Sunne Meerten, den ridder den met zien zwaard de 
helfte van zienen cape heuw en gaaf dn ’n armen 
drommel den ’t slim koald hadde» Thé was diep 
geleuvig, iene den meer bosschop hadde an religie 
qs an godsdiens dee ummers tot op de dag van vandage 
de hökkiesgeest nog .lange nie te boam is»
Maar goed, de koffié had as vanoalds bes esmaakx, .
’t niejs van'Dèèmter en Ommen was u u t ’ewisseld en 
ik vunge de voetreize noar Junne an, ’n kuier van .
'n  uur * : -■ . 1 . . ■
Noe ’ k : ’ t hebbe oaver ofstaanden: . ’ .
Mien ome Karei (Friedrich Karl 1899-1977} den Junne 
zien hele léèm trouw bleef, kon better vértellén-'as ik 
't ooit leren zal» Van hum de volgende anecdóte:.
"’n Juffrouw uut de stad kampeert op 'n boer in Junne.
Op 'n dag vrög 't méénsej "Hoelang is ’t löpé naar Omme ?" 
De boer zeg: " ’t Zal d ’can liggen, gewoon oaver de weg 
'n uur;.maar a-j dwars deur ’t weilaand goat, ’n half 
uur; en as dé bolle oe doar zot, k u ’.j 't wa reddén 
in ’n ketier l"
D'r is 'n uutdrukking dee zeg: "Met de busse noar de . 
stad dan vernem iéj aaltiëd wat". Magr veur miej was .
1t? "Met de busse noar 't laand, dat schept ’n baand",

.Broos Seemarin, Lemele.

8 .



*****Het olie Héssenspeur*****

Langs de. Vechte lëüp arg lang al un weg, naor 't Westn.
Die uut Duutslaand kwam: *t was het olie Hessenspeur. 
Recht toe, recht an over grond met un grieze kleur, 
waorvan men now nog kan anschouwn enkle restn. .

Over heur reedn iens de koopluu vanuut Hes'sn.
Het :was; un kwiek slag volk, det geld verdienn wol.
Ze vaardn dom verdan en niks was heur te dol.
Met peerde veur de waangs, mangs wel veer of zesse.

Vake was 't un roete veur ruuters en soldaotn, 
as het weer töt 'Véchtn kwamp in ‘t Vechtnlaand.
Dan gunk ter gruwluk toe daor in moeras en zaand.
Menug strieder mus zien lëëmn der bi'j laotn.

Die zelde Hessenweg werd later druk betreedn, 
deur de Hanneke-mi1jjers, ncor Holland op pad.
Deur duutse Peopn, det pik in de mouwr. had, :
Laank gros is deur heur scharpe zende offe -sneedn,-

Deur dit speur kon later ö*k de postkoets v a a m ,
Van Zwolle naor Orrsmn en dan naor Lingn- toe.
Ze wuppn op en d a l e , krek as un kangeroe, ;; 
wanneer in natte tied daor diepe koeln waarn,

Veur 't reiznd volk, det dizze weg passeerde, 
verreezn harbargn,' waor het zich verpoozn kon,
Waor ze het koele bier drunkn uut vat of ton, 
ök urn te ettn, waarn ze van grote weerde.

Veerde dervan, die in het laand van Ommn stunn’n,
"De Hongerugge Wolf" in 't stille Stegerveld; 
twee taveernes "Op de Haar" mut der bi*j vermeld,: 
en nog .het "Zwarte Peerd", det z i ’j in Vassn vu nn’n.

Nów ziéj hierover gien sóldaoth meer marsjeern.
De hesser koopluu met heur waangs vaart niet meec,
Gien Poepn meer, as in de daangn van weleer.
De Postkoets giet daor rechtervoort niet meer passeern.

In *t kreupelholt ligt now gien rovers meer te loern, 
urn trekkende mëënsn teengn de grond te slaon.
En er dan met heur geld en goed vandeur te gaon,
't Wilde Oostn van vrögger wordt now bewaakt deur boern I
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Langs dizze weg verstomde ök *t gejank der wolven, 
Die diepn koomt in heur umgeving niet meer veur,
De loop der tied veraanderde het Hessenspeur.
Het grootste deel deur grint en asfaltteer bedolvn.

Wat restn van die Hessenweg der olie jaorn, 
ligt hier en daor nog net as in de vroggre tied*
Un smal gries monument in oes Ommer gebied, 
ik wëënse dat ze dit nog lange deur magt spaorn !

Evert Diek.

1. Zinvol ?

Eigies, rezienties en pinda's riegen en 'n appelsien, 
alles an de Palmpoasenstok met 'n zw an e,
Veural 't echte gruun muj an 't stökkie zien,
't is prachteg, en zo rap alweer van de ba n e .

De jury hef ow stökkie bewonderd,
dan goa'j achter de meziek an, Ommen deur.
Ieder bekik ow kuunststuk en is verwondert, 
maar woar doej 't eigelek allemoale veur ?

Veur ow kinder, maar ok met de gedachte
M,t Is zinvol", vrogger leup ik d'r zelf ok mee,
't Lik gewoon net of een onzichtbare machte..., 
ow in zien greep hef, en ie reageert gedwee.

Meert 1989. Dientie,
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"Darde Klokke'! verslag uut'e sprökken op de joarverga- 
dering van 22 meert 1989.

Leden van de Gemienschop van d'Oll Ommer.

Zoas al joaren gebrukelek is kom'e w i 1j van "De Darde 
Klokke" ow 't ien en aander vertellen, hoe of de zaken 
reilt en zeilt.

W i 1 j hebt vandage an 'n dag in verschillende laanden 
oonze abonnee's zitten. In Nederland kömp'e van Rode- 
school boven in Groningen tot an Brunssum onder in Lim
burg, maar doarnoast giet 'e noar: Engelaand, Duutslaand, 
Canada, Israël, Zwitserland, Amerika en Zuud-Afrika.
Ie kont zowat van een internationaal tiedschrift proaten 
wat oonze lezers betraft, maar woar ze ok op de wereld 
maagt wonnen, zie hebt allemoale ien ding gemien: Zie 
kómt uut Ommen en bint dat nog niet vergetten en wilt 
4 keer in 't joar de "Darde Klokke" lezen.

Dit joar ew an de van Roaltestroate, an 't huus van de 
femilie Bosscher en Scholten, en in de Gasthuusstroate 
an 't huus van mevr. Scholten, borden loaten anbrengen 
en loaten onthullen. An de van Roaltestroate, woar een 
Theologische schoele was en in de Gasthuusstroate woar 
van Roalte gevangen zat. Ds.Douw van de Gereformeerde 
Karke Vri'jgemaakt onthullen de gedenkplate an de veur- 
malege schoele en Ds.Oppedijk van de Gereformeerde karke 
den an de veurmalege gevangenis. In "de Karn" ew samen 
koffie 'e drunken en sprök een professor uut Kampen,
Prof.Mees v.d. Velde, nog een oald plaatsgenoot van oons. 
Ie sprök zien grote waardering uut dat in Ommen vanuut de 
burggeri'jje de historie levend 'e hoalen worden. Noast 
tientallen goeie reakties waren der ok twie die het as 
een voortzetting van de karkstried zagen, maar veerde ew 
van alle kaanten tot in verschillende laandeleke dagbla
den toe arg waarderende berichtgeving 'e had.

18 Januari 1989, dus nog maar even 'e leden ew een gedenk
plate an'e bracht an 't oalde Gemientehuus umme dat, 26 
joar 'e leden oonze plaatsgenoot Reinier Paping de 
Friesche Elfstedentocht w ö n . Veur de onthulling aw Jeen 
v.d. Barg uut Heerenveen en Evert van Benthum 'e kregen.
As veurganger v.d. Barg en v.Benthum as opvolger van 
Reinier Paping.



Van disse onthulling ew op ien ofkeurende, 
niks as goeie reakties 'e kregen. Van alle kaanten 
töt de T.V. Stad Amsterdam toe, waren ze der en was . 
de belangstelling groot. W i 1 j v a n  de "Darde Klokke", 
denkt Ommen op disse meniere een klein, maar toch 
belangriek stukkie antrekkeleker 'e maakt te' hebben.

Ok dit joar stel'e w i ' j weer een zuiveren Zwane veur de 
palmpoasen-optocht beschikbaar.

Oonze "Darde Klokke" hef in -’t joar ’88 zich weer 
loaten heuren en w i ' j hopt dat dat nog verscheiden joaren 
zo d.eur mag .goan, Öönze commissie, Frouwke. Doezeman, Albert 
v.d.Vegt, Harry Woertink én ik hebt ter aajt nóg bést zin 
in. Louw hoppen dat dat zo b l i f .
En o'pnzje- vaste metwarkers, Evert Diek, Bats van ten Tooren 
doet nog aajt volop heer beste. Dit joar mos'e w i 1j . 
ofscheid nemmen van de heer IJbema den Ommen uutgönk 
en oons as archivaris van de Hervormde Karke joaren 
laank arg belangrieke artikelen gaf. Dan ew nog zo now 
en dan medewarkers an mevr. Knol uut Beerzerveld, mevr. 
Pouwels-Bos uut Oald Bargentheim, Broos Seemann uut Lemele 
en w i 1j hebt sedert kort contakt met mevr. de Ruyter uut 
Beerzerveld, den ok gedichten schrif.
Financieel giet het de "Darde Klokke" uutstekend maar 
oonze penningmeester Harman van Aalderen gaf dl genog 
cijfers en doar wi'k ow dus niet mee vermuujen.
Met het anbod daw ow ok-al in de "Darde Klokke" ‘e doan 
hebt, wil ik mien verslag besluten.
Iederiënej den femilie hef woar ok op dé wereld, kan van 
oons gedoan kriegen d a w e m  doar, ien keer in de drie 
rpoandjde "Darde Klokke" toestuurd1. De pries is hetzelfde
as'ddt’e midden- in Ommen w o n t --- veer gulden per joar----
maar meer mag J

Daank ow. • Dieks.
•• - • i • ' • • • .

' : . : . Dieks Makkinga.
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2. Weerdevol ?

'n Eersten Poasdag loopt oonze kinder bli'j 
met ' n Poas-nettie, vol met lakkers.
Ok 'n ,oald gebruuk en beslist niet ni'j,
maar wel aajt weer ni'j veur oonze kleine rakkers.

~.Eier., eigies, nötten en ok weer 'n appelsien 
van alles word' d :er in 'e doan. :
En dan möj die kinder-eugies zien, 
want later zal dat nettie opengoan .1 - ■

'n Smulpcrti 1 j je , niet te krap, ... . 
ik weet dat zelf van vrogger nog zo bes. .
Joa, vrogger, wat giet die tied toch rap,
't is "weerdevol" en 't Poas--nettie is ok dit joar

alweer 'e wes.

Meert,1989. : Dientie.

Ommen, na de bevrijding van de Franse inlijving.

OMMEN den 26 Jann. 1814.
Wij, Burgermeeste f . de r gemeente ..Omtneb.,.. ge lezen . het ■_ 
besluit van Z.D.H. den Heere Prinse van Oranje Nassau, 
souvereih.Vorst der Verenigde 'Nederlanden van den 
26 December jongslèdén, geïnsedeerd in de Nederlandsche- 
Staatscourant van den 1 en dezer ma.and Ni Art» 2. 
Bepalende, dat op den 5 en dezer maand Januari 1814, 
zijnde de eerste Woensdag van iedere maand, des-avonds 
van zes tot zeven uuren, zal worden gehouden,■i n .alle 
kerken der, onderscheiden Godsdienst gezindheden, een 
plegtig Dank- en. Biduur-, geschikt naar de omstandig
hedenvan tijd en zaken.

In aanmerking nemende, dat schoon„hieromtrent geene 
afzonderlijke aanschrijving is gekomen, egter terwijl, 
ingevolge het Besluit ter invoering van de Nederland- 
sche Staatscourant, de berigten in dezelve gedaan, - 
door de Bestuuren als Legaal moeten worden erkend.

1 3 .



Besluit:
De Leeraren der onderscheiden Godsdienstige gezind
heden in deze gemeente te inviteeren (uitnodigen) om, 
ingevolge voorschreven besluit iedere eerste Woensdag 
in elke maand, tot wederopzeggens toe, de bepaalde 
Bedestond te houden, ten einde vuriglijk Den Aller- 
hoogsten voor den voorspoed der wapenen van onze souve- 
rein Vorst, en de met ons geallieerde mogendheden, als
mede voor onzen geliefden Souverein en deszelfs Door
luchtig Huis, en voor allen, welke in ons land met de 
belangens des Volks in onderscheidene betrekkingen 
belast zijn, te bidden.
Verbiedende wij voorts, ernstig alle uitoefening van 
eenige handen neeringen, Beroepen en Handteeringen, 
gedurende dit Biduur op poene (straf) bij de Wetten 
bepaald.
En zal deze op Zondag den 30 en dezer maand in alle 
kerken der onderscheidene Gezindheden van de predik
stoelen worden afgelezen, tot een ieders narigt. 
(inlichting). De Burgem. voornoemd

Amama Chevallereau.

S.R. IJbema.

3. Zinvol ? Weerdevol ? Joa, Traditie i

Ok zoiets, 't eiertikken midden in Ommen bi'j de Karke, 
volle luu komt en stoat as köppelties bi'j-ien.
Zit er tussen ow eier toevalleg een starke, 
dan win ie zo'n röndtie, dat misgunt ow gienien.

Is het zinvol, vroag ie, joa natuurlek ! 
ieder kömp v r i 'jblievend en hef volle schik.
En 't is weerdevol, dat blik toch overdudelek, 
steeds meer volk kömp of, op 't eier-getik.

Traditie of 'n oald gebruuk, vake zo vertrouwd, 
hoald' zoiets as-te-blieft in ere en in staand.
Dat is mien road en 'k bin nog echt noet oald,
't is weerdevol en zinvol, traditie, 'n oald-gebruuk ? 
't schept zo'n baand 1

Meertl989 

14.

Dient ie .



O' volk, Dieks hef over det huus van tante Geert de veu- 
rige keer in mien "ck d'ogen dichte doe" niet compleet 
e'wes. D *r zat ok neg iene Rozeboom van de Heidemij in.
En veerder ak ’t goed mis dat den oalden Ds.Bakker met 
Jennegien van de Moddejonge 'e trouwd zol wezen. Went dat 
was zien zönne Kl aa s. 'T- is maar goed dat er een grote 
schare met mie hnetlöp, aans zol de geschiedenis geweld' an 
'e doan worden. Hendek Jan LuttikhoT wees mie op mien fou
ten en hef den zelf gien dochter van' de Moddejongês 'e- 
trouwd ? Van Hotel-Café- Garresen heugt mie nog dat Hendek 
Jan Garresen een groten koppel kinder had. Verschillenden 
doarvan bint al lange uut de tied. Derk; Meriens,-B a t s , 
en pas nog is Mans overleden. Ien van'de zusters leeft 
nog, en wont, bk 't goed hebbe, nog in Ommen en ck de 
vrouwe van Derk, mevrouw Garresen-Schoenmaker is, zoveer 
ak het wete, nog goed monter. Volhoalden doar an de 
Ziesserweg, zo'k zeggen. Meriens volgen zien va op en was 
joaren laank, een begrip in Ommen * Een rustege man, den der 
veur weken dat, as 't kon, nooit iene onbekwoam bi'j 
't Zwarte Peerd votkwaarnp. Mensen die al an 'e schotten 
waren kregen niet aans as koffie. "Bi'j 'n acnder onder de 
bolle en hier ofkalven", was 't er niet bi'j. Dat was ok 
de slagzin van Everhard Siero, en doar heulen ze heur an. 
Noa Meriens kwaamp het "Zwarte Peerd" in haanden van de 
fam. ter Horst, en die hebt het dunk mie ok nog een tied 
verhuurd an Hegeman. Doarnoc kwaamp Jan Smit en den temmen 
het "Zwarte Peerd". Ie leut 't ofbrekken en bouwen, wat 
der now stiet'. Ter Stal de begoane grond en zelf boven 
Ter Stal met zien kantoren. De oaldè balken uut 't "Zwarte 
Peerd" zö'lt binnenkort nog weer dienst doen as Anton van 
Jan Wölters ni'jbouw pleegt bi'j de molle op 'n Bouweinëe. 
W i 'j goat now noar de aandere kaante van de stroate woar 
aj tussen Kroamershuus en 't oalde Postkantoor zo'n 
steegie hebt, "De Helling". Vandoor köj zo in de kÖkken 
kommen bi'j de fam.Kroamer en achterin, woar now antiek
handel Zijlstra zit en an de aandere kcantie op 't Zied, 
in 't oalde Postkantoor, Wat doar in de loop van de 
joaren al in 'e zetten hef is niet te beschrieven. Maar 
oónzen Gemienteontvanger Gait Stien hef doar ok e'zetten,
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Huurders kwamen en gungen, maar den Egyptenaar den t'er now 
zit, is arg in trek bi'j oons jonge volk en veerder bi'j 
liefhebbers van apart lakkere dingen zoas shoarmabreudties. 
't Mooie van die luu is daj der gewoon met kont proaten 
en ze ok goed verstoon kont. Boven in dat gebouw hef ok 
al van alles 'e wes, maar vrogger was doar de tekenschoe- 
le met meneer Postma as leeraar. Ok. een begunnend' make
laar den hogerop wol, hef em doar al is 'e vestigd.
Veur geschiedkundege gegevens këj better de boeken van 
Gait Stien opsloan dan as Dieks roadplegen.
Noast het oalde Postkantoor aj het wonhuus en winkelpand 
van Jan Lemmers, 't Was een krudenierszake en 'n bakke- 
ri*jje. Maar doarbi'j was Jan Lemmers "Stadswaagmeester".
De hoaken van de schoale zaten nog in de lindebomen an 
de schoapenmarkt, zoas toen ’t Vri'jthof ’e nuumd worden. 
B i ’j verschil van mening over al of niet een "onderpon- 
der" gaf Jan Lemmers, as beiedegd persoon, een bindende 
uutsproake* Zie hadden maar ienen jongen 'en dat was 
Horman den now in Ziesse w o n t . Horman had al heel vrog 
een auto e n .as jongs moch'e w i ' j mangs met em met noar 
'n Hessenweg woar ze ok nog een boerdeti1jje hadden en 
varkens heulen.1 Die mochen wi ' j dan helpen voeren.
Van Harman kreeg ie dan ok zo now en dan een segrette.
Dat was in die tied dat 't eigelek nog neudig was dat 
ze cw de broekspiepen van onder dichte bunden aj roken.
Met Sunterkloas was 't er bi'j Lemmers ok. schieten en 
sjoelen umme toaj tcaj en sukela sunterkloas. Noa 
't overlieden van de olde lüu verhuren Lemmers het pand 
an Bonne Pa pi ng. Van de luu die der boven ’e wont hebt 
heugt m ’ij Willem Takman nog het beste umdat in die tied 
der is braand b i ’j de buren was en de mensen Willem Tak
man zien spullen er al uutsjouwen met alle naregheid doar- 
an verbonden. Cor Freke zit er al een best aantal joaren 
en wi *j hopt der nog een besten zet bi'j. Noa Bonne's ver
trek is der een baby- en kleuterkledingzaak in 'e kommen, 
"Ahcy". Tot an vandage an 'n dag zorgt ze dat oonze bluu- 
ties van kinder niet ongekleed langs de stroate zwarft.
De volgende moal hop ik ow noar Wicherscn, Truun en zo 
veerderde schoapebmarkt over, te lonten goan. Tegen die 
tied he'k misschiet^ ok wel weer te heuren 'e kregen wa'k
fout 'e doan hebbe \if vergetten bin.Tö't don. .
16. \ Dieks.



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

DOUWE’S
U  itstekende kwaliteit 

M inimum prijzen 

P  rofiteer hiervan

De Kamp 1 

Tel.: 1184 

Ommen

Geref. Kerk Centrum

„DE KERN”
Met goede vergaderaccommodatie en 
mogelijkheden voor recepties, bruiloften, 

broodmaaltijden e.d.
Voor hoogtijdagen met uw gezin, familie 

en kennissen.

Voor al uw fotowerk !

Foto TER HAAR 
Brugstraat 17
OMMEN Tel. 05291 - 1860

Strangeweg 18 - 7731 GW Ommen - Tel. 05291-1326* 
Telex 42498 - Fax 05291-1344

van der Beek
VOOR INLICHTINGEN EN RESERVERINGEN 
DHR. J. KOK, BOUWSTRAAT 23, TEL. 1206

O
4277

J. v.d.OORT
Groen van Prinstererstraat 23

7731 CJ Ommen

Wijnkoperij & Tabakswinkel
Brugstraat 29 

7731 CV Ommen 
Tel. 05291 - 1713

Sinds 1854 Uw adviseur

LIQUORIST

Voor goe^advies en vakwerk naar erkend

^LLATIEBEDRIJF'Al = GROEN
OMMEN y | Q | >

Eskampweg 23 - 7731 TA Ommen - Tel.: 05291-2203

Lid van de

Vereniging van
Nederlandse
Installatiebedrijven

* Loodgieters
* Centrale verwarming
* Dakbedekkingen
* Elektra
* Gas- en Waterleiding
* Onderhoud CV-ketels



Ommeresstraat 7 
Industrieterrein "De Strangen”
7731 XD Ommen, Tel, 05291-4905
Normaal geopend van 09.00 - 18.00 uur 
Vrijdags koopavond 's Maandags gesloten

CAFÉ - BILJARD - EETHUIS

n t rfHenkal"
Markt 12 - Ommen • Tel. 05291-3543

KWALITEIT IS ONZE REKLAME!

Fa. M.J. ten Hove
Gasthuisstraat 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

•©e JElëiie
VOOR AL UW MEEL EN GRAANPRODUKTEN 
VOLKORENMEEL -  MOLENBLOEM 
PANNEKOEKENMEEL - BOEKWEITMEEL 
MUESLI
KASPER FAUNAFOOD O.A.
PAARDEBROK - HONDEBROK - KIPPENVOER

A.R. WOLTERS
TE LE FO O N  05291 - 4080 -

BUISMAN B.V.
in de Middenstraat no. 16

ook Uw woninginrichter
Telefoon 05291-1546 - Ommen

O M M E N

Voor een gezellig borreluurtje 
gaat U natuurlijk naar 

CAFÉ-BAR

Wol  tr oto kirrr itt br stab koop’tt? ? ? 
Aoto koop ban maar bic’j

i r c - D H n  ^

„k f le r é e r d

JEANET SCHUITEMA Brugstraat 27 O m m e n  is  a l 7 4 0  jo a r  s ta d  !!

service die k lin k t als een klok 
bij

GARAGE /  TANKSERVICE 
ERKEND LPG INBOUWSTATION

VAN AALDEREN
Hamsgoren 25, Ommen. Tel.: 05291-2429

Garage Oostendorp
V A G

Balkerweg 10 
Ommen
Tel. :(05291)3659

Wie anders?



'WINGELOO-OMMEN

De WoortOase kent geen drempels dus'deaai voor rolstoelgebruikers Dealer van o a Gelderland. Leolux. Artifort. NewSityetc

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

Wij repareren 
A L L E  M ER K EN  

A U T O ’S
voor U 
en zijn 

gespecialiseerd 
in

citroën
Automobiel bedrijf

m.c. B o u w m a n
Hammerweg 3-5. Ommen. Teleloon 05291-6247

OBO : RONDOM VAKMANSCHAP
ons kompleet leverings- en dienstenpakket

BANDEN BALANCEREN UITLIJNEN
TRUCKBANDEN TREKKERBANDEN
SCHOKDEMPERS AC C U ’S UITLATEN

LASW ERK - A A N H A N G E R S

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

obo
bandenservice

Bc«rz«rveld - Oosterweg 2 
Tel. 05235-332 
Hardcnberg - Markt 7 
Tel. 05232-63396 
Ommen - Nieuwelandstr. 1 
Tel. 05291-3784

Overijsselse
Coöperatieve

Bouwonderneming

VOOR AL UW BOUWWERKEN
Ommen - Strangeweg 14 - Telefoon 2810

Bloemsierkunst
ROELIEN POSTHOORN

Harden bergerweg 6a 
Ommen

Telefoon 05291-1143

’Veur alles
waar een snoer an zit’

Radio WESTERMAN 
GEWOON GOED

Gasthuisstraat 1 - 3 ,  Ommen

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

Kerkstraat 9,7731 CX Ommen, tel. 05291-4170



AUTOBEDRIJF

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

zonder chauffeur
Gesloten bestelwagens tot plm 18 m3.

B.E. rijbewijzen
Haven Oost 18 - Telefoon 1960

VERKOOP EN REPARATIE

off. Lada en Daihatsu dealer
HET ADRES VOOR UW TUIN !

H aven O ost 4 
O m m en, Tel.: 1382

TUINCENTRUM
MEIJERINK

AUTOSCHADE

Ommeresstraat 11
Ommen

Tel. 1294

- n D A K T E C H N IE K  rV jW O E R T IN K
EEN NIEUW DAK MET
10 JAAR VERZEKERDE GARANTIE
Ja, als wij Uw dak vernieuwen.
Door snelle vakkundige uitvoering, 
gunstige prijzen, ook p.v.c. dakbedekking.

Woertink daktechniek Ommen -  Telefoon 05291-4900

m

RABOBANK 
OMMEN B.A.

deskundig in al uw bankzaken

BRUILOFTEN
DINERS
KOFFIETAFELS
RECEPTIES
PERSONEELSAVONDEN

DROPPINGS 
PUZZELTOCHTEN 
BINGO AVONDEN 
VERGADERINGEN 

BUURTFEESTEN

„de Linden berg
OMMENZalen to t

400 personen Tel. 05291-1303

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

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

wo


