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Sinds 1908

VAN EERTEN’S 
BOEKHANDEL

VOOR
V E R Z E K E R E N

U BENT TOCH NOG GETROUWD IN HET 
OUDE GEMEENTEHUIS VAN OMMEN???

Café-Brasserie
met grillspecialiteiten

„het burgemeestertje”

Markt 3, 7731 DB Ommen, tel.: 05291-56138

H. BAKKER EN A.A. BAKKER
Makelaars en Taxateu rs 
in onroerende goederen

Kantoor Vrijthof, Telefoon 51032 
Privé: Stationsweg 17, Telefoon 51665

Vrijthof 2

Telefoon 05291 -52735

7731 CN Ommen „ D e D a i
-----  drie moandel

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

Kwaliteitsmonturen met kwaliteitsglazen 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. 
OPTICIËN - OPTOMETRIST

Oldeman
Varsenerpoort 9 - Ommen

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

OFFICIAL GENERAL MOTORS DEALER
AUTOBEDRIJF MAKKINGA B.V.

ERKEND APK KEURINGSSTATION
SCHURINKSTRAAT 36, 7731 GE OMMEN, TELEFOON 05291-52550*



An’t horlogie ken ie de drager 
Kies ow horlogie 

daorömme met zörge
Ommen - Telefoon 51643 roaden
Brugstroate 22 deur de Vakman!

vosjan
uw adres voor schoenen en reparatie 

Bouwstraat 24 - Ommen - Telefoon 51559

Gediplomeerd Drogist - Parfumerie 
Schoonheidssalon - Foto-service 
Homeopathie

£ o 0 $ r i ) c v
(Eig. G. HEMMES) 

Brugstraat 23-24 - 7731 CT Ommen 
Telefoon 51414

Schildersbedrijf en decorette

HARRYAALPOL
Gasthuisstraat 50 - Ommen 
Telefoon 05291-51359

Ie kont bej oons terechte veur alle soorten 
zaand en grinte of ai haddigheid omme 't 
huus wilt hebben.
I dreit mar 05291-52150 b.g.g. 51668 of 
05237-443 en ie hebt ze zo an droad an.

D U N N E W IN D -G E R R ITS
Strangeweg 7 - Ommen

ANTIEK & CURIOSA
STEGEMAN

Gasthuisstraat 11 - Ommen - Tel. 05291-51815

N A A I M O D E C E N T R U M

Varsenerstraat 2,7731 DC Ommen, tel. 05291-51313

WEENIHK ̂
M A K E L A A R D I J  O . G .

Onroerend Goed!
05291-51121

MARKT 32,7731 DB OMMEN »
HS

drukkerij
bermerstraat 12 
7731 cz ommen 
tel. 05291-51351 elpé-wenskaarten elpé-wenskaarten elpé-wenskaarlen



□ 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

J. DIJK architect
tel. 05291-51969 ommen

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Tel. 05291-56013

Behang-, glas- en 
verfspeciaalzaak

S c h ild e rs b e d r ijf

j. van elburg ommen b.v.
schurinkstraat 22a-24 telefoon 52441

OMMER AUTOMATEN
Eskampweg 29 - Ommen 

Telefoon 05291-51492

’t Giet ow goed bij al waij doet

AUTOSCHADE

C. HUYSMANS
uitdeuken - spuiten - moffelen

Strangeweg 20 - Ommen 
Telefoon 05291-51146

Markt 3, 7731 DB Ommen 
Telefoon 05291-51141, toestel 33

Café - Restaurant

„Nieuwe Brug”
Reeds eeuwen het bekendste adres 
aan de route Ommen-Hellendoorn 

Telefoon 05291-51723

OCO ijs - lekker ijs
Brugstraat 16 - Telefoon 51429 - Ommen

V is h a n d e l

TELEFOON 05291-51354

ELEKTRO  - TEC H N ISC H  BUREAU

H. TIJHUIS B.V.
Voor al uw elektrische installaties van 
nieuw-, verbouw en onderhoud enz.

A. van LOHUIZEN s l a g e r ij

voor vers vlees 
rund- of varkensvlees 
van eigen slacht

Kerkplein 8 
Nieuwelandstraat 21 
Ommen, telefoon 05291-51457

Ommen - Telefoon 05291-51622-53768

v.d. Kolk
een naam die klinkt 

als een

KLOK
Sandbergstraat 8 

Ommen, telefoon 51416
^ u u ie /ie jo

Hebt U uurwerken, sieraden of brillen te repareren ? 
Wij geven hierover gaarne advies.



Z J J )  R a b o b a n k  O m m e n

<ö
Den Lagen Oordt 10, tel. 05291-59700
Bijkantoor: Lemele, Lemelerweg 68, tel. 05723-1366
Geldautomaten: Den Lagen Oordt 10 en Brugstraat 11

T A K m A n *
om m en

IJZERHANDEL 
Dr. A.C. van Raaltestraat 26

ommen
varsenerpoort

TWEEWIELERSPECIALIST
R IJW IELEN
RALEIGH 
BATAVUS

BRO M FIETSEN
YAMAHA
HONDA

DR. A.C. VAN RAALTESTRAAT 17 OMMEN TEL. 54020

Exclusieve ,r 
herenmode \  

vindt u 
bij:

indriks 
erenmode

rugstraat 32. Ommen

S pecia list in U itla te n -A c c u ’s -T rekhaken  
S chokbreke rs- LPG -inbouw

Kies milieubewust . 

Rij op LPG

Compleet ingebouw de LPG-installatie Landi. Hartog. 
Ingebouwd volgens de eisen 1988.

vanaf f 1450 incl. BTW

en 2 jaar garantie

NU OOK EEN AUTOWASSTRAAT
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Veur alle dudelekheidl

Op de joarvergadering van de Gemienschop van Oll'Ommer 
kwaamp de vroage noar veuren hoe de verhoalding - 
Gemienschop en Darde Klokke - eigelek was.
Het blik dat er aajt nog leden van de Gemienschop bint 
die denkt dat 't hetzelfde is. W i 'j hebt uutiene'ezet 
dat sedert 1971 De Darde Klokke, zoas 'e now verschient, 
een op zichzelf stoand orgaan is. Wel verwant deur of- 
komst, maar op uutdrukkeleke wille van het Bestuur van 
de Gemienschop, financieel helemoale zelfstandeg.
Dit is dan ok vaste 'e leg in de notulen indertied.
Umme dat'e w i 'j vake markt dat de leden van de Gemien
schop, maar ok de abonnees van De Darde Klokke doarmee 
sukkelt, ew in dit stukkie het gironummer van de Gemien
schop van Oll'Ommer op e'nömmen woar aj ow lidmoatschop 
dus mut betalen, en dat is :
Gironummer 3996288 t.n.v. Penningmeester Gemienschop van 
0 1 1 'Ommer. Harman van Aalderen zal ow daankbaar wee'n 
aj ow lidmoatschop, as 't effen kan met een verheuging, 
op dat nummer wilt storten, ok met 't oge op het 40- 
joareg bestaon dat de Gemienschop in 1991 hopt te vieren. 
De Darde Klokke, den dan 20 joar oald is, wil noast de 
Oll'Ommer ok veur 4e aandere ommer mensen beriekbaar 
wezen. W i ' j goat uut van: iederen bewonner van Ommen is 
een Ommer en kan en mag zich op de Darde Klokke abonneren, 
as 'e wil ! De giro-en baanknummers van De Darde Klokke 
bint:
Bi'j de Rabobank: 34.89.05.904 en
b i 'j de Giro_____ : 30.43.554,- e n .doar köj ow abonne
mentsgeld op storten, al dan niet met een verheuging 
umme ow waardering uut te drukken,

W i 'j hopt in 1991,met Moe Gemienschop, samen oonze 
jubileums te vieren,

Veur de Darde Klokke,
Dieks Makkinga.
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Over leeftijden en ge zi QQeQ„i2_~2Ë_2lH!I]!:!2.l

Toen m'n stukje over genealogie in het vorige nummer van 
ons tijdschrift nog maar goed en wel was verschenen, trok 
een geïnteresseerde lezer me aan-m'n jasje. En wel naar 
aanleiding van wat ik had geschreven over leeftijden die 
men vroeger bereikte. Deze zouden belangrijk hoger liggen 
dan ik had beweerd.
In ommer gezelligheid en goed overleg hebben we dit pro
bleem 'uitvoerig doorgepraat. Hét eindigde met het ver
zoek zo mógelijk hierop nog eens nader in te gaan.
Een dérgelijk vriendelijk verzoek kun je niet weigeren. 
Temeër daar er wel eens op minder vriéndelijke manier 
wordt gereageerd. Tegen reacties uiteraard geen enkel 
b e z w a a r o o k  niet tegen critiek, maar dan wel op een 
behoorlijke wijze en ... gemotiveerd, d.w.z. met aan— 
voeren-van bewijsgronden en niet met slagen in de lucht. 
Naast het onderwerp leeftijden kwam ook het kindertal 
per echtpaar aan de orde. De stelling was: Grote gezin
nen met tien en meer kinderen, zouden geen uitzondering 
zijn geweest. Gp beide punten gaan we graag nader in. 
Eerst-, de leeftijden, en zoals het een goed Ommer be
taamt, houd ik me bi j "de éTchte Ommer en ga dus aan de im
port voorbij. Als criterium heb ik de volkstelling van 
1849 genomen en de- originele Ommer eruit gepikt. Mannen 
en vrouwen zijn apart genoteerd.
Het volgende staatje rolt er nu uit:

Mannen: Vrouwen:

Leeftijd Aantal Percentage Aantal Percentage
0-9 1 26 21,9 127 22,1 :

10-19 127 22,1 92 17,4
20-29 89 15,5 75 14,2
30-39 70 12,2 62 11,7
40-49 63 11,0. - 73 1 3,8
50-59 53 9,2 . 57 10,8
60-69 26 4,5 34 6,4
70-79 19 3,3 16 3,0
80-89 2 0,3 3 0,6 .
90-e.m. 0 0,0 0 0,0

T otaal 575 100,0 529 100,0

Zonder enig commentaar zegt zo'n staatje niet veel. 
Daarom dus enkele opmerkingen.
2 .



Midden 19e eeuw blijken er dus geen ommer mannen of 
vrouwen te zijn die 90 of meer jaren tellen. De tach
tigers mdken nog niet 1% vol. Verder ziet het er gezond 
uit voor de toekomst van de Ommer, want de basis omvat 
meer dan een vijfde van de totale bevolking, dus er mag 
groei verwacht worden. Dit komt ook uit in latere jaren 
en gaat door tot circa 1880. De laatste twintig jaren 
van de 19e eeuw krijgt Ommen een stevige tik-mee von de 
landbouwcrisis 'in die jaren. Dit is ook te zien in een 
overschakeling van landbouw en veeteelt, dus gemengde 
bedrijven, naar een zich meer toeleggen op veeteelt. 
Onze stad groeit dgn naar de grootste veemarkt van de 
omgeving. In het staat je hebben we de bevolking per 10 
jaar ingedeeld. Meer gedetailleerd zou zijn in 5 jaar. 
Dan kunnen de 0-14 en de 60-plussers van de anderen ge
scheiden worden met het doel na te g a a n _hoevelen afhan
kelijk zijn van wie de kost moeten verdienen n.l. de 
15—59 jarigen. Zo'n tabelletje levert hetvolgende beeld
o p :

Leeftijd.

0-14 15-59 60 e.m. totaal:

M. 205 323 47 575

V. 169 307 53 529
t o t . 374 630 100 1104.

In %i 33,9 57,0 9,1 o o o •

Dit geeft aan dat bijna 60 % van de bevo1king moest 
zorgen voor het onderhoud van zo'n 40 % en van zich
zelf. Hgt geeft ook aan dat het Stadsbestuur^geen ver
grijzing behoefde te vrezen, immers, tegen één oudere 
stonden.drie aankomende verzorgers.
Zoals bekend, worden vrouwen vandaag gemiddeld z o ’n 6 
jaar ouder dan mannen. . ,
Deze tendens zit er ook reeds in 1850 in.
De vrouwen van 40 jaar en ouder nemen de overhand, 
terwijl in de leeftijd van 20-39 jaar het omgekeerde 
het geval is. Te zien is dat kinderen voortbrengen 
niet ontbloot was van overlijdensrisico's .
Nog een ander aspect. Uit statistieken blijkt dat 107 
jongens tegen 100 meisjes worden geboren.
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Hoewel het hier niet over geboorten gaat, blijken de 
verhoudingen ook op dit punt "normaal" te zijn, nl.
575 mannen tegen 529 vrouwen. De sexe-ratio komt dus 
uit op 107.69 tegen 100.00,
Een gewoon volkje dus, die oll' Ommer.
Onze gesprekspartner haalde ook de grote gezinnen 
naar voren. Ik heb ze nauwelijks kunnen ontdekken op 
z o ’n 1700 gezinnen die ik in m'n kaartenbak heb ver
zameld. Tussen 1765 en 1889, dus 125 jaar, heb ik er 
slechts 2 gevonden.met elk 12 kinderen. Wat opvalt is, 
dat het ene gezin Rooms-Katholiek en het andere Gere
formeerd was. Beide kerkelijke richtingen staan er 
voor bekend, dat zij de grootste gezinnen hadden,
Hoe zat dit bij de volkstelling 1849, dus een moment
opname? Vanzelfsprekend waren er echtparen die op zo'n 
moment (nog) geen kinderen hadden. Dikwijls vormden 
zij dan ook nog geen eigen gezin, maar woonden b.v, 
bij ouders in, al bleven sommigen er bij inwonen.
In het volgende maken we geen. onderscheid tussen : 
hoofdbewoners en inwonendenV- We vonden het volgende 
resultaat: • -

Aantal AantGl echtparen Kinderen
kinderen a b s . in % a b s . in %

0 42 21 .4 — ' — -
• 1 29 14.8 .29 6 . 2

2 40 20.4 80 17.0
3 27 13.8 81 17.3
4 - 25 1 2 . 8 1 0 0 21 .2

• 5 19 8.7 95 2 0 . 2
6 ‘ •••- ‘ - 12 6 .1  . 72 1 5.3
7
. * . . •

2 ■ 1.0 14 3.0

Totaal 196 99.0 . 471 1 0 0 . 2

Duidelijk is, dat een kindertal van 7 op dat moment
het hoogste was en slechts voorkwam in 1% van de 
gezinnen, 75% van de kinderen hadden één of meer 
speelgenootjes., maar hooguit vier. Van die grote
gezinnen is op dat ene moment dus beslist geen sprake. 
Herhaald zij nogmaals, dat het hier gaat om de autoch
tonen, dus echte Ommer gezinnen.
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Uit de gemaakte berekeningen per 1850 valt nóg iets te 
zien nl. de grootte van de gezinnen. De hoofdbewoners 
plus de inwonenden leveren gemiddeld een aantal van 
4,4 personen op inclusief het ouderpaar, zodat het ge
middeld kindertal op slechts 2.4 per echtpaar bedraagt.
De conclusie uit het vorenstaande mag zijn, dat midden
1 9e eeuw *
a) een leeftijd boven 80 jaren sporadisch voorkwam en
b) het Ommer gezin niet groot was. i
Over gezinnen en huishoudens in onze Stad in het verleden 
is nog wel meer te vertellen. Dat komt dah een andere

keer. N'leusen, febr. 1990,

E. ten Tooren,
**** * *, ***

Van de heer H.Gerrits uit Den Burg op Texel, 
kregen wij het nu,volgende artikel en we laten 
d e z e , geboren Ommer graag aan het woordl 
Wie volgt? Dieks. •• -

***

Beste Dieks, Den Burg, Texel. 28-1-'90

In vervolg op ons telefonisch gesprek en nadat je mij 
de betrokken "Darde Klokke" hebt toegezonden, (waarvoor 
nog mijn hartelijke dank) zend ik je hierbij mijn 
ervaringen van die bewuste datum, de 6e april 1945.
Het is niet veel, maar mogelijk komen, er reacties op 
of weet iemand meer over de gebeurtenissen tijdens dat

vuurgevecht. ^  siu £t met een vriendelijke groet,
. Herman Gerrits.

6 april 1945.

Na het lezen van de "Platproat" in de Zwolse courant van 
20 december 1989 over het stukgeschoten verkenningsvoer
tuig op de Stationsweg in april 1945, belde ik de schrij
ver -van het artikel, Dieks Makkinga. __.

Naar aanleiding van dit gesprek zond Dieks mij "De 
Darde Klokke" toe met het artikel van de heer H.Stegeman 
uit den Ham over dezelfde gebeurtenis en hij verzocht 
mij in een bijgaand schrijven één en ander van mijn er
varingen op papier te zetten.
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Voordat ik mijn relaas van vrijdag, 6 april 1945 op 
papier zet, moet ik eerst vermelden dat ik al menig
maal argwanend naar een mitrailleurnest in de tuin 
van burgemeester Nering Bögel had gekeken. Ons huis 
(Hammerweg 6, waar nu d© familie Mariens woont:). Iq q 
namelijk precies in de vuurlijn van dit mitrailleur
nest .

Dit verklaart dat ik tijdens het vuurcontact, dat 
zich gedeeltelijk voor ons huis afspeelde, meer in de 
kelder zat dan boven.

's Morgens klonken er harde knallen bij het station, 
waar Duitse soldaten naar ik meen springladingen aan
gebracht hadden op de assen van de daar nog staande 
spoorwagons, om deze onbruikbaar te maken.

Van de kant van de Steile Oever of van Nieuwe Brug 
klonk geschutsvuur dat langzaam naderbij kwam.

Ik was alleen thuis. Mijn verdere familie had de 
wijk genomen naar hotel "Het Zwarte Paard" en ik was 
bezig mijn potje te koken op een vuurduveltje.
Om brandgevaar bij een eventuele voltreffer te voor
komen, heb ik het vuur eruit getrokken in een zinken 
emmer en naar buiten gegooid. ,

Het geluid van de tanks kwam dichterbij en ik in
stalleerde me in de kelder. Het verkenningsvoertuig 
was al voorbijgereden, toen een tank voor ons huis 
hevig vuurcontact kreeg met een Duitse schutter die 
zich waarschijnlijk in hotel Ppaing verschanst had.

De kogels ketsten af op de ronde kop van de tank 
en ketsten naar alle kanten weg. Op een moment hoorde 
ik de tank voor ons huis het bericht naar achteren 
doorgeven: "The tank is burning" (De tank brandt).

Daarop vloog ik naar boven om te kijken of ik het 
goed verstaan had en ik zag inderdaad rookwolken uit 
het voertuig komen dat even voorbij de bakkerij van 
Hengelaar tot stilstand was gekomen, nadat het was 
getroffen door een "Panzerfaust", die aan de zijkant 
van de bakkerij was afgevuurd.

Direct daarna stond hotel Paping in brand, waar
schijnlijk in brand geschoten om de schutter aldaar 
te verjagen.

Toen ik een ogenblik later weer uit de kelder kwam 
en naar buiten keek, stond daar een Duitse soldaat die 
zich had overgegeven met de handen achter het hoofd
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tegen de muur van het woongedeelte van de Monania— 
suikergoedfabriek van de familie de Graai . Nadat de 
tanks in zuidelijke richting teruggetrokken waren, 
bleek dat de soldaat daar ter plaatse was doodgeschoten.
Hij is later door Duitse soldaten naar Ommen gebracht.

Toen ik later bij het vernielde verkenningsvoertuig 
kwam, zag ik aan de linkerzijde een gat dat daarin ge
brand was door de "Panzerfaust"■ Over de heining ncast 
de weg hingen wat half verbrande uniformstukken.
Van het afvoeren van de levende en dode manschappen van 
het verkenningsvoertuig heb ik niets gezien of gehoord, 
totdat ik door de in de aanhef genoemde artikelen hier
van op de hoogte kwam, _ _
Mijn waarnemingen zijn lang niet volledig, maar mogelijk 
komt een ander bij het lezen hiervan op de gedachte 
eigen ervaringen op papier te zeiten,
Tot slot hoop ik dat de onthulling van de gedenkplaat 
daar ter plaatse een eerbetuiging zal zijn aan onze 
Canadese vrienden die daar gevallen zijn.

Herman Gerrits^

PIET STUIVER , _ ' Q_SALLAANDS__BART JE^ •

Waart oe d'rveur d e 1j voort nie zegt vani Piet Stuiver? 
Nooit van eheurd. Want duzenden hebt d'r van 'm ewes en 
ziej bint d'r nog I Hiej heurt biej de soorten van 
Dik Trom, 't Drèèntse Bartje en Merijntje Gijsen.
Piet was net zu'n smeugeltie, alleent hiej köttelen 
rond in oonze eing Ommer contreien. Hiej had 'n breurtie 
wèèn können van iene Broos Seemann den ziene grootoalen 
in Junne wonen, 'n oomzeggertie van Karei den doar op 
"Weidmann' s He il” oftewel. "De Witte Delle" uut de tiedl rak 
in '77 Den'Broos, noe 56, enuumd noar zien oavergrootv<a<St 
Ambrosius Sonnenschein, hef hiel vake in Junne en de 
belendende pecelen net as Piet Stuiver deur bos en belt 
egangeld, onderdoems nie wetend dat e in de voetstappen 
gunk van Pieter Jansen met de schuulname Aar van de 
Werfhorst, noe 83 joar en woonachtig in Wassenaar•
Disse schriever hef op " 't Rottenklooster" te Junne zien 
bekendste roman eschreems "De Grote.Stille Knecht".
Ziene novelle "Twee Rode Reeën" spolt zich in en noa den 
oorlog of noabiej de stuw. 7,



T'rugge noar Piet Stuiver. Toen Broos Seemanr.j er. det 
b i n 1 k g e l e u f k  zeirn. nog schoelmeister was op !t Lerr.e- 
lerveld, hef e stomp vergetten ‘m an de gangbare^peda
gogische- en didactische regels te holden, zo drök was 
e met ’t vertellen benaam oaver 't jongchie Piet Stuiver, 
Biej umtrent alle vakken dee ’t lesreuster veurschreef 
wödden !t keerltie an ehaald. Zelfs ’t dreuge leren van 
de toafels raken d'r wat sappiger van. As ik veurmoalige 
pupillen enteeng komme, vroagt ze miej nooit hoè as 't 
miej giet, maar hoe as ’t met Piet is. Lange hebt ze 
miej an de kop ezeurd; schrief oons de belèèmnissen van 
det Pietie 's op. Dree joar t ’rugge bin ’k d ’r pas met 
begunnen, in ’n streek-orgaon met 4000 wekkpiijkse 
exemplaren. Op 17 meert j.1. was ?n selectie van de  ̂
oflèverings te boek esteld en op 'n grote ïeestoamd in 
de Roalter bibliotheek prissenteera; "De Wereld van 
Piet Stuiver" es n r , 13 in de Salland-serie van uutge- 
verieje G u l d e m o h d R o a l t e  . _
Disse Piet Stuiver, zomaar 'n name al kump ;den bie: oons 
veur, h e ’k 't zelfde geboortejoar met 'egeem as ’t 
miente: 1934. Volle van w a 'k 'm loate metmaken h e ’k 
zelm belèfefd en dee soep is ebönnen met !t mezena van 
’t mark: fantasie. Namen bint hier en doar ■ ve raander-d-.- 
De oorlogstied en de vrindschop met de bewoonders op.de 
qdellijke villa te Be'erzè spölt in Piet zien leem • ’n' 
gewichtige rolle. Afijn, wiej hebt noe ok ‘n Dik, Bart je 
en Merijntje. Achterop ’t bukie stièt 'n foto van Piet, 
maar hoe langerder a'k d'rop kieke deste méér raak ’k 
an 't twiefelen of hiej 't noe is of de'k 't zelm binne. 
Maakt feitelijk ook nie wat uut. Moch iëj ’t bukie 's 
in hane krieng, volle wille d'rmet. En as 't oe nie 
anstiet, is ‘t aid nog barre geschikt d ’r 'n dompendé 
toafel met stille te krieng. g roos seemann, Lernele^

**+** **+** **+** *■*+** **+**

TESTAMENT, , .. ..
Van de heer Henk Breukelman kregen wij indertijd een 
groot aantal zeer lezenswaardige stukken ter publicatie 
in onze "Darde Klokke". De heer Breukelman, afkomstig 
uit H e e m s e , woont al jaren in Ommen, thans aan de 
Haarsweg 63 en één van zijn hobby’s was, het nazoeken 
van oude archiven. Wij hopen na deze publicatie nog 
meerdere malen van zijn, "nalatenschap", stukken door 
8 .



hem boven water gehaald, te plaatsen„  ̂ _
Uit dit testament blijkt hoe de familie Spanjert op^ en 
aan het Bijlenhuis zijn gekomen, nl. door erfenis» Het 
Bijlenhuis stond, waar nu Blokker aan de Varsenerpoort 
is gevestigd en de hof lag achter de huisjes aan de Gast
huisstraat waar het laatst de heer H. Makkinga en de fam.
Boer woonden» 1 - ' , . , .
De naam Spanjert roept bij de oude Ommer uiteraard dxre.<x 
herinneringen op aan Spanjert’s Dieks en Jansen- Span=- 
jert's Dieks was in zijn tijd een begrip in Ommen als 
dichter» We hopen t.z.t» nog eens op deze;figuur uit de 
Ommer geschiedenis terug te komen. Hij beschreef het _ 
Bijlenhuis in éëri van zijn gedichtjes als .naast- het huis 
van Abrams nageslacht, nl. de Joodse Synagoge, die stond 
waar nu de Blauwe Sjop staat, Dieks, •

Testament van Harmen.. Mensipk 
smit tot Ommen en sijn Vrouwe»

ïck Joan Westenberg wegens hoger Overigheijt in der tij» 
Scholtis van Ommen en den Ham, Certxficere hier m e o e , dat 
voor mij en keurnoten als waren Gerrijt Henrix Struijvinck 
en Derk Teunissen Boomhuis in dezen Eds G e r L sijn gecom- 
pareert ende erschenen Harmen Engberts Smit voor de brugge 
tot Ommen en Lisabeth Luicassen des selfs Vrouwe, beijde 
gaende staende en aesönt van lichaam soo als uijterlijck 
gebleken, sijnde sij compte Lisabeth Luicassen geadsxs» 
teert met Gerrijt Henrix Nijenhuis tot Archem als haren 
in desen gekosen ën toegelaten momboir, verklarende uijt 
dese werelt niet te hébben willen scheijden voor dat in 
navolgende manieren over haar tijdelijcke na te laten 
goederen hadden gedisponeert, om alle verdeiltheden 
soo tusschen haar kinderen na hun doot soude kunen ont- 
staen, soo veel mogelijck meede voor te komen; vooraf 
haar beijder zielen Gode en dode lichamen ter eerlijcker 
begroeffenisse aanbevelende, voorts malkanderen reci^- 
proce over ende weer over, den eerst stervende den 
langstlevende nominerende ende instituerende°tot 
Universele Erfgename van alle hare wederzijsse na te 
latene goederen; Vervolgens naa hun Beijder doot 
nominerende ende instituerende tot hun Erfgenamen 
van alle na té laten goederen haar drie nabenoemde -j 
kinderen off der delver descendenten bij representatie, 
suen invoegen hier navolgende;



te weten, dat haar oudste zoon Engbert Harms of des 
descendenten eeuwiglijck ende erfiijck sal genieten 
ende beholden haar Huis, Smitse en het Scheurtien, daar 
eghter aan en tegen over gelegene hoven, met alle in
boedel des huises, rack en gereetschap als meede het Vee, 
en generaliter al 't geene na hun beijder doot daar in 
en op mogte worden bevonden; niets uijtgesondert, voorts 
het stucke lants op den Stapelborg tot Archem en hun 
aanpart aen de Tiende uijt Stenverink tot Junne; en dan 
de geregte halfscheijt van de Veeneslagen in de boer
schap Varssen en de Stadt Ommen gelegen; Dat haar tweede 
soon Luicas Harmsen of des selfs kint of kinderen als 
dan erflijck sal of sullen genieten en beholden hun 
Huis ’t Bijlen-huis genaemt met annexhof binnen Ommen 
naast het armen huis staende ende gelegen, voorts een 
stucke lants in de Laer-ackers, nog een stucke lants op 
het rodt, item een stucke lants in de Oldeslagen, item 
drie stuckjes agter de Meule in den Esch, en dan nog de 
twee gorentjes in de Laer—cckers te samen onder de 
jurisdictie der Stadt Ommen gelegen mitsgaders de andere 
halfschijt van de Veeneslagen in Varssen en de Stadt 
Ommen gelegen; Ende dat haargslte beijde Soons daar van 
an hun Doghter Geesien Harms getrouwt aan Henrick Span- 
jaert of haar descendenten sullen uijtkeren ende betalen 
elk twee hondert vijftig car. gulds alsoo te samen een 
somma van vijf hondert car. gl. an geit, mits dat de 
soon daar an ieder pro quoto een seste part of te samen 
een derde part sullen mogen decorteren en aftrecken tot 
voldoeninge van des Doghters aanpart in de schulden soo 
als dan tot laste des boedels sullen worden bevonden, 
de overige twee dardendeien der schulden sullen door de 
soons elk half worden betaalt: Ende vermits het onver
hopelijk soude kunen gebeuren, dat eene of meer harer 
kinders of kintskinderen dese hare dispositie kwame te 
querelleren, omdat haar na doode van de eerst te ster— 
vene van hun beijden niet wort gemaakt, of ook omdat 
wilden sustineren dat haar dese verdelinge nadelig 
mogte wesen, in sulken val institueren zij Testateuren 
die sodanige in de ligitime portie of portien soo na 
regte is behorende, sullende het overige hunner nalaten
schap de andere vredige kint of kinderen of descendenten 
auressers.
Al 't welke Compten duidelijck voorgelesen sijnde,
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verklaarden haar onderlinge vrije uijterste wille te 
wesen, begerende dat na haar doot sal effect sorteren 
't sij als Testament Codicil, Gifte ter Saake des doots 
ofte onder de levendigen, of sodanig anders als best na 
regte sal kunnen en mogen stant grijpen schoon eenige 
verder nodige solemniteiten hier in sijn geomitteert.
In kennisse der waerheijt heeft hij Comp^ selfs en 
Luicas van den Marrienberg ten versoeke Van de selve 
voor haar Oompje en haar Momboir desen neffens mij 
Scholtis ondertekent en voor haar tesamen gesegelt. 
Geschiet den 18den September 1709.

was met verscheiden handen ondertekent 
J.Westenberg Heermen Mensijnck Smijt

Scholt Luicas van de Marrienberg.
1709 L.S.

* * * * * * * * *  * * * * * * * * *

--- h e t  o m m e r  l i e d ---  ■

In het vorige nummer van "De Darde Klokke" n o , 74, vroe
gen wij inlichtingen omtrent de dichter van het lied dat 
door de heer Bril is gezongen en op de plaat werd ge
bracht. Als vermoedelijk dichter werd de heer J.Jonink 
genoemd. Van verschillende zijde'kregen wij tips binnen. 
Ook bezitters van het plaatje boden aan het te komen 
beluisteren. Maar de heer Kelderman uit de Varsener— 
straat hier in Ommen, maakte aan alle speculatie's een 
einde .
Het "Ommer" lied is overgenomen van e.en in Zwolle, 
sinds 1937, bestaand lied op muziek en al. Het lied staat 
in Zwolse sketsjes opgenomen. De .heer Kelderman, lang 
geleden bakker bij Zunnebeld in Zwolle, zong daar !

" O wat is het fijn
een Zwollenaar te zijn"
en . r

" mijn wiegie steund in de
drie trommelties-stege". - ■ >

Het woord Zwollenaar is gewoon Ommenaar geworden en de 
drie trommelties-stege werd Karnemelk-stege.
En toch bedenken wij alle belangstellenden die aan de 
telefoon hingen of in de pen klommen voor inlichtingen.
In Jt bijzonder de heer Kelderman die uiteindelijk de 
oplossing aandroeg. nipks



De Poort van Ommen. r'

De ofgelopen januari-moand leup ik met vrouwe en kinder 
achter in ’t Loar, i n d e  buurtè woar vrogger de dikke 
denne 'e stoan hef. Noa.een posie 'e kuierd te hebben, 
kwamen w i ’j bi'j de baanke van Frans van Elbörg.en ik ■ 
dache, alweer 13 joar 'e leden dc'w ofscheid mossen ’• 
nemmen. van dissen rasechten O m m e r • Onwillekeureg 9°dt 
ow gedachten dan noar vrogger ofdwalen. Ik heb em leren 
kennen toen 'e met Trui nog an.'n Vri'jthof wonnen, 
darteg joar 'e leden, zelf was ik toen nog zo'n kwa
jongen. Van em ek praktisch alle in de buurte van Ommen 
veurkommende vogelsoorten 'e leerd. Zo ok de Wielewaal, 
een gel—zwarten vogel den in de mei—moand uut Afrika 
over kömp umme hier te bruu'n. Mien neve Arie, dat is 
der iene van Diene van Zwier Kampman, nuumt ze geile 
kraaien, Veur 't eerste heuren ik ze toen 'k met Frans 
van Elbörg op 'n Achtermars in Junne leupe, He, zeg'e,
"ik heure de wielewaal", kiek doar vlög 'e boven de 
poorte van Ommen. Ik keke en zaag em vliegen, die geile 
kraaie,prachteg roepend zien territorium verdedegend. 
Frans, vreug ik, wat is dat, de: poorte van Ommen?
Kom mien jongen, ie g  'e, ik zal ëm ow loeten zien.
W i 1j leupen vanof 'n Achtermars noar de even veerder 
gelegen stoefdunen, toen aw der bovenop steunen zaag ik
noar beneden kiekend een of*e sneden oalden arm van de 
Vechte woar de raanden veurnamelek waren begruujd met 
struken en bomen. Recht vëuruut zaGg ik tot mien ver
bazing deur een smalle deurgaank over de Bo,llemoate en 
den belt van Anton v.d.Vegte, Onrvnen leggen:. Dit is now 
de poorte van Ommen mien jongen', zè Frans.
Disse ontmoeting met mien eerste wielewaal en de ̂ <■ 
poorte van Ommen, bin'k nooit meer vergetten en ieder 
joar heb ik, net as die geile kraaie uut Afrika, 
achter in de mei-moand de trek noar disse unieke plekke, 
't Meeste is 't zelfde 'e bleven. De Bollemoate en den 
belt van Anton v.d.Vegte legt er n o g , Ommen ok nog, . 
alleent niet zo mooi meer as darteg joar 'e leden.

Bert Takman.
Orvelte, 1 februari 1990. =====,=======
tel.no. 05934 - 374.
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45 JAAR V R IJ»

Jt Kruus is zwoqr .. . . . (Meimoand '40) ' ' .1 :-

Mooi boerenhuus met zien • ....... ■.
zulvergries reet, • ;
Veurjoar, de-j volop - ... - .
rcndumme hier zeet, . ■ . ... .
«t Lacht oew temeute uut 't jonkgroune blad. . ,
1t Vee in de weide vret volop zich zat.
Weèlde veur buten ... i-rv.... --------------- -
huus veul iej sit zeer: ; • . : ,
*n Stcmhoalder störf deur :
‘het moordend geweer .... : - ■■■..l- ■

■^t Höffien veurr 't huus lig 
der kaant en vol fleur, '
Bleuiende bleumpies van . ' V’ . ' : .
völderlei kleur. . ‘
Régen en zunne hebt zégen ebrach,
't Gros zit vol bleumpies van alderlei slag.- 
'n Blaankwitten Meideuren ' 
bleuit an den sloot,
Meie viert fees, mar ... de 
jpnge is dood •••• . .

Rondumme too heur iej 
_ veugelgeluud,

't Fluit en het sjilpt, alle 
beume kump 't uut. ' • •
Fees is 1t, ‘t is veurjoar, de 
veugel zint bliej,
Jonkheid ... de jonge is der 
noew neet meer biej ....
Wied in de vrömde is 
argens zien graf .... .
,'t Kruus is zoo zwpar ....
mar Gods wille dee 't gaf •••• Johanna van Buuren

uit: Zunnebloomë (1979)» 
Twents-Geïderse

. v , • Uitgeverij Witkam Hengel



Geachte lezers_en_lezeressen.

Er zijn nog steeds verschillende vragen omtrent de 
steen die nu is !ingemetseld in dp .bijkant van het klok
kenhuis, daarom van ons een 10 jaar oud artikel van de 
hand van wijlen mijn broer Martend, die dit schreef voor 
"Het Nieuws uit Ommen'.'. Het blijkt dus dat de steen nog 
steeds in de belangstelling staat vandaar dit artikel in
deze Darde Klokke. Dieks. :
Het Mysterie van een^gevelsteen^ '

Ommen. Sinds kort prijkt in de zuidelijke wand van het 
Stadsklokkenhuis aan de Brugstraat in Ommen de oude 
gevelsteen van De Kat, De Uil en De Muis. Een steen, die 
uit 1766 daterend, afkomstig is van een helaas afgebroken 
huis aan de Brugstraat. Wij hebben er vorige week al één 
en ander over geschreven, maar het raadsel van deze steen 
blijft onopgelost. Het opschrift van de steen luidt: (aan
gepast aan het huidige taalgebruik):
"O, Uil Gij doet mij Onrecht 
De Muis is mij toegelecht, ,

Ja, Kat Gij moet weten
Ongegund brood wordt meest gegeten".
De steen was voorzien van een opschrift waarop stond ver
meld dat W .Lindenhovius die steen had. aangebracht. Op de 
steen zelf stond, en staat ook nu nog, het jaartal 1766.

Rondom deze steen en het opschrift is in het aan histo
rie rijke Ommen een legende geweven. Of misschien ook wel 
een waar verhaal, dat moeilijk valt te ontrafelen. Dat ver 
haal wil dat twee artsen, die gelijktijdig in Ommen wa
ren gevestigd, terwijl er eigenlijk maar voor één van hen 
emplooi was te vinden, elkaar de klandizie betwistten.
Het opschrift van deze steen zou uiting geven aan de tri
omfale gevoelens van de arts die de meeste klandizie wist 
te trekken. Er zijn twee mogelijkheden ten aanzien van de 
personen waarom het hier gaat# Op de oude begraafplaats 
aan de Dr.van Raaltestraat liggen begraven, volgens graf- 
opschrift:

Abraham van de Horst 

Gemeente Geneesheer te Ommen.
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Geboren 24 september 1813 
. Overleden 17 mei 1865 

en . .• >
. W.Lindenhovius

Geneesheer dezer Gemeente 
Overleden 22 juni 1872
46 jaren oud. ., .

Dokter van de Horst was dus 52 jaar toen hij stierf en 
dokter Lindenhovius werd slechts 46 jaar. Het wil mij 
voorkomen dat dokter Lindenhovius zich na dokter van de 
Horst vestigde. Hij moet in 1826 geboren zijn en was.dus 
13 jaar jonger dan dokter van de Horst. Blijkbaar heeft 
hij nogal succes gehad en zijn oudere collega de klanten 
afgesnoept. . . , _ .
Vandaar het opschrift dat dokter Lindenhovius liet aan
brengen boven de ingang van zijn huis aan.de Brugstraat, 
waar nu juwelier Oegema is gevestigd. W.Lindenhovius is 
dan de Uil en Abraham van de Horst de Kat. Ook de graf- 
opschriften wijzen daarop. Dokter van de Horst blijkt 
zich Gemeente Geneesheer te noemen. Op het graf van 
W.Lindenhovius staat een iets vagere aanduiding, n.l. 
Geneesheer dezer Gemeente. Dat zou iets ruimer van bete
kenis kunnen zijn, maar misschien ook niet, en is Linden 
hovius na het overlijden van van de Horst in 1365 nog 
Gemeente-arts geweest.
De arts B.W.Camstra, die van 1865 tot 1869 als opvolger 
van Van de Horst in Ommen was gevestigd, is hoogst
waarschijnlijk niet in het geding. Hij vertrok na 4 
jaar praktijk in Ommen, en komende uit St.Anna Parochie, 
weer naar het Friese Sexbierum. Of deze laatste arts 
Gemeente-arts is geweest ? Ik zou het niet kunnen zeggen 
Hij genoot wel de gunst van de toenmalige Burgemeester 
Bouwmeester en van Baron van Pallandt van Eerde. Des
ondanks leverde zijn praktijk geen bestaan op. In "De 
Darde Klokke" nr. 5 en 6 heeft de heer G,Steen al eens 
één. en ander over dokter Camstra gepubliceerd, aan de 
hand van een dagboek dat door diens dochter werd bijge
houden .
Mij dunkt dus dat dokter Van de Horst de Kas was en dok
ter Lindenhovius de triomferende Uil, die bij de komst 
van dokter Camstra de meeste en beste "muizen" al had 
gevangen,
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Blijft dan nog het raadsel van het jaartal 1766, dat niet 
kan kloppen met de naarn van W.Lindenhovius die. er onder 
stond. Deze arts leefde slechts van 1826 tot 1872. Ver
moedelijk had Burgemeester Knoppers gelijk toen hij- 
bij de officiële overdracht enkele maanden geleden in de 
burgemeesterskamer van het Stadhuis- de mogelijkheid te 
berde bracht dat dokter Lindenhovius de steen elders heeft 
gekocht met jaartal en al, Op het richeltje dat nu verlo
ren is gegaan, moet hij dan zijn naam hebben laten aan
brengen.
Blijft ook de vraag nog hoe lang de familie Lindenhovius- 
uit Den Ham afkomstig- in het huisje op de hoek Brugstraat/ 
Kerkplein heeft gewoond. Vermoedelijk niet vóór het jaar 
1800, toen dat huis naar ik meen, nog eigendom was van de 
Hervormde Gemeente. Zoals ik al eerder in dit blad
heb geschreven, ben ik van mening, dat daar in de Middel
eeuwen de Pastoors van de toenmalige Katholieke Parochie 
van de Heilige Brigida hebben gewoond en daarna de predi
kanten van de Hervormde Gemeente. Zeker nog in de 17e eeuw 
toen dominee Bosschier daar woonde en zijn dichterlijke doch
ter Machteld daar werd geboren. De geschiedenis van dat 
huis laat ik even rusten, in de hoop dat de heer Teun 
Wouterse van Cinda - Mode, het mij beloofde opschrift aan
brengt op het Dominees Poortje, dat in 1614 nog Wehmeport- 
gen heette en waar dominee Westenberg in dat jaar de bur
gemeester van Ommen met een stok sloeg. Voorlopig volsta ik 
met allen die de Ommer Bissingh 1980 bezoeken te vragen 
zich even voor de hoofdingang van de Hervormde Kerk aan de 
Brugstraat op te stellen, Aan de linkerkant zien zij dan de 
steen van De Kat, De Uil en De Muis en zij kunnen dan her
denken dat de Hertog van Alva daar- naar alle waarschijnlijk
heid - passeerde toen hij in de 16e eeuw in Ommen naar de 
Kerk ging om de Heilige Mis bij te wonen.

Deurdat dit artikel ok vÖlle te maken hef met oaldheid 
van Ommen en bewonning van oald ommer, kömp er disse moal 
gien "Ak d'ogen dichte doe".

Martend Makkinga.

Redaktie.



Brood, Gebak, Koeken en Koekjes uit de beste grondstoffen bereid 
dus prima kwaliteit, vroeger en nog steeds bij:

DE ECHTE WARME BAKKER

bakkerij MAKKINGA

DOUWE’S
U itstekende kwaliteit De Kamp 1
M inimum prijzen Tel.: 51184
P rofiteer hiervan Ommen

OBO: RONDOM VAKMANSCHAP

Voor al uw fotowerk!

Foto TER HAAR 
Brugstraat 17
OMMEN tel.:05291-51860

ONS KOMPLEET LEVERINGS- EN DIENSTENPAKKET

BANDEN BALANCEREN UITLIJNEN
TRUCKBANDEN TREKKERBANDEN
SCHOKDEMPERS ACCU'S UITLATEN

LA S W E R K  -  A A N H A N G E R S

Uitstekende kwaliteit, snelle montage en . 
een redelijke prijs!!!

Beerzerveld - Oosterweg 2 
Tel. 05235-332 

^  Hardenberg - Markt 7 
Tel. 05232-63396 
Ommen - Nieuwelandstr. 1 

b a n d e n s e r v ic e  Tel. 05291-53784

E t i f le x
H O L L A N D

Strangeweg 18, 7731 GW Ommen 
Tel. 05291 -51326*, Fax 05291 -51344 

Telex 42498

4277

J. v.d. OORT
Groen van Prinstererstraat 23

7731 CJ Ommen DIERENSPECIAALZAAK - HENGELSPORTCENTRUM
Vrijthof 1 - 7731 CN Ommen 

Telefoon: 05291-54972

Voor goed^advies en vakwerk naar erkend

^M-LATIEBEDRIJF

Eskampweg 23 - 7731 TA Ommen - Tel.: 05291 -52203

Lid van de

Vereniging van
Nederlandse
installatiebedrijven

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



O M M EN
tel. 05291-54905
ingaande maart 1990

1  h o o g e v e e n  1DICK DE L 4H IG E 1 o m m e n

' (Ind.lerTBin "De Wieken") / - >  1 ( 1  u 1 / (Ind.terrein "De Strangen") = 1B Telefoon 05280-75289 “ f l n & l f  1 . . .  I 
v  • SANITAIR en TEGELS . alleenin  ommen j  

Geopend : m aandag 13.30 - 18.00 uur, d i t/m  v r  9.00 - 18.00 uur, za 9.00 - 17.00 uur, v r koopavond ^

CAFÉ - BIUART - EETHUIS

n t PiSZZkÏ&I
Markt 12 - Ommen - Tel. 05291-53543

KWALITEIT IS ONZE REKLAME!

Fa. M.J. ten Hove
Gasthuisstraat 12
Telefoon 51176

Uw adres voor diervoeders, aquarium, tuinzaden 
hengelsport, meststoffen enz.

STOFFEN IN ALLE SOORTEN EN PRIJZEN
Ook voor Koorkleding, Bruidsstoffen enz. enz. 
is dit het juiste adres.
Wij knippen alles naar maat.
Knopen, ritsen, patronen, bandjes in a lle  soorten. 
Kniekousen, sokken, dames-panty’s in alle soorten en 
maten

STOFFEN -KLEINVAK - KOUSEN

„Arnërpoort v. Raaltestraat 1 - Ommen

%0

RADIO EN TELEVISIE

m . d u n n e w in d
Dr. A.C. v. Raaltestraat 12 - Tel. 51658 - Ommen

RADIO - T.V. - STEREO RECORDERS - KOELKASTEN 

WASAUTOMATEN - EIGEN TECHNISCHE DIENST

MOLEN

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

A.R. WOLTERS
TELEFOON 05291-54080 - OMMEN

BUISMAN B.V.
in de  M id d e n straa t no. 16

ook Uw woninginrichter
Telefoon 05291-51546 - Ommen

Vooreen gezellig borreluurtje 
gaat U natuurlijk naar 

CAFÉ-BAR
Wol ie ow klere in de stad koop’n ? 

Vlow hoop dan maar bie’j

J-jerberfi"
JEANET EN HANS

ó
Brugstraat 27 Ommen is al 741 joar stad!!

service die klinkt als een klok 
bij

GARAGE /  TANKSTATION 
ERKEND LPG-INBOUWSTATION

VAN AALDEREN
Hamsgoren 25, Ommen Tel.: 05291-52429

GEACHTE LEZER(ES)
Ingaande maart 1990 komt voor elk 
abonneenummer een 5, tot die tijd het cijfer 
dus nog niet draaien.

Redactie „De Darde Klokke”



WIECHERS WOONOASE IWINGELOO-OMMEN

De WoonOase kent geen drempels dus ideaal voor rolstoelgebruikers Dealer van o.a. Gelderland. Leolux, Artifort, New Sity etc.
Dwingeloo: Entingheweg 15, tel. 05219-1318. Donderdag koopavond. Maandag gesloten. 
Ommen: Balkerweg 22a, tel. 05291-53933. Vrijdag koopavond. Maandag gesloten.

Wij repareren 
ALLE MERKEN 

AUTO’S
voor U 
en zijn 

gespecialiseerd 
in

Automobielbedrijf
m.c. Bouwman

citroën
Hammerweg 3-5, Ommen, tel. 05291-56247

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 INLICHTINGEN EN RESERVERINGEN 
BOUWSTRAAT 23, TEL. 05291 -51206 

b.g.g. 05291-52071

Voor al uw:
luxe- en huishoudelijke artikelen 
tuinmeubelen 
camping artikelen 
lederwaren

SPEELGOED

^ p a m i i u x
varsenerstraat 4 - ommen - tel.:05291-51410

Overijsselse 
Coöperatieve

Bouwonderneming
V O O R  A L  U W  B O U W W E R K E N
Ommen - Strangeweg14 - Telefoon 52810

Bloemsierkunst
ROELIEN POSTHOORN

Hardenbergerweg 6a 
Ommen

Telefoon 05291-51143

’Veur alles
waar een snoer an zit’

RADIO WESTERMAN  
GEWOON GOED

Gasthuisstraat 1 -3, Ommen

Het adres voor al Uw
* Fotowerk (met Presto Print kwaliteitsgarantie)

* Pastoto's (direkt-kiaar, ook in kleur)

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

Huwelijksreportages ...—"'ViAv/rOL1̂ -

Kerkstraat 9, 7731 CX Ommen, tel. 05291-54170



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 05291-51960

VERKOOP EN REPARATIE
off. Lada- en Daihatsu dealer
HET ADRES VOORUWTIJIN!

K l o k k e ”
ldschrift— — TUINCENTRUM 

MEIJERINK

Haven Oost 4 
Ommen 

Tel.: 05291-51382

AUTOSCHADE

n k  K o g g e l

Ommeresstraat 11 - Ommen - Tel. 51294

DE STADSKELDER
van der Beek sinds 1854

Uw warme bakker 
Onze specialiteit 

Ommer Möllenbrood

Bakkerij

M. KOGGEL
Hardenbergerweg 10-Tel. 51389

Sm» "' 4

BRUILOFTEN
DINERS
KOFFIETAFELS
RECEPTIES
PERSONEELSAVONDEN

... T
DROPPINGS

PUZZELTOCHTEN
BINGO-AVONDEN
VERGADERINGEN

BUURTFEESTEN

11de Lindenbergi i
Zalen tot OMMEN
400 personen Tel. 05291 -51303

Voor al uw Bouwwerken:

Weelink’s Bouwbedrijf B.V. Ommen

Kantooradres: Schurinkstraat 21 - Werkplaats: Strangeweg 24 
Telefoon: 05291 - 51885 - 51196

w
o


