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VAN EERTEN’S 
BOEKHANDEL

Grill-Brasserie
„het burgemeestertje’'
☆  terras aan de vecht
☆  grillspecialiteiten
☆  buffetten en recepties
☆  gast in eigen huis

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

H. BAKKER EN A.A. BAKKER
Makelaars en Taxateurs 
in onroerendegoederen

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

Ommen

PLUKT U DE
VRUCHTEN AL  

) VAN DE VELE 
UNIVÉ- 

VOORDELEN?

U N T V E
Univé Midden-Overijsscl

Vrijthof 2 - 7731 CN Ommen Tel. 05291-52735 
Smidsweg97-7441 EL Nijverdal Tel. 05486-19908

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

A U T O B E D R I J F  M A K K I N G A  B. V .
Het autocentrum in uw omgeving voor:

OPEL m i Mobil APK
keuring
station

VOORDEUG OPEL HUREN

S churinkstraat 36, 7731 GE Ommen, Telefoon 05291-52550 - Fax 05291-56912



f  \  juwelier opticien

vosjan

An’t horlogie ken ie de drager 
Kies ow horlogie 

daorömme met zörge 
Ommen - Telefoon 51643 en oe roaden
Brugstroate 22 deur de Vakm an!

ANTIEK & CURIOSA
uw adres voor schoenen en reparatie 

Bouwstraat 24 - Ommen - Telefoon 51559 STEGEMAN
Gasthuisstraat 11 - Ommen - Tel. 05291-51815

Gediplomeerd Drogist - Parfumerie 
Schoonheidssalon - Foto-service 
Homeopathie

______^

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

Telefoon 51414

S ch ilde rsbed rijf en decore tte  .

HARRY & JEROEN
AALPOL

Gasthuisstraat 50 - Ommen - Tel. 05291-51369

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.

DUNNEWIND-GERRITS
Strangeweg 7 - Ommen

Varsenerstraat 2, 7731 DC Ommen, tel. 05291-51313 
Burg.v. Bruggenplein7,7721 AZ Dalfsen,tel. 05293-4747

W E E N I N K ^ Ï Ï )
M A K E L A A R D I J  O .G .

MARKT 32, 7731 DB OMMEN

^drukkerij
Ivleijerink

DALFSEN
Bloemendalstraat 3 
Tel. 05293-2512 
Fax 05293-2736

OMMEN
Bermerstraat 12 
Tel. 05291-51351 
Fax 05291-53612

De juiste kijk 
op
drukwerk!



STIJLVOLLE KEUKENS .. 
NATUURLIJK BIJ

Industrieweg 70
(Ind.terrein "De Wieken")
Telefoon 05280-75289 “an%K) SANITAIR en TEGELS* «alleen in ommen

| G eopend: 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

Bimo

Veldkampweg3,7731 HL Ommen 
Telefoon 05291-51043

OMMEN
tel. 05291-54905

KWALITEIT IS ONZE REKLAME!

Fa. M.J. ten Hove
Gasthuisstraat 44 
Telefoon 51176

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

REISBURO

EESIN K  ommen

Markt 4 - Postbus 71, 7730 AB Ommen
Telefoon 05291-56805 - Fax 05291-56825

RADIO EN TELEVISIE

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

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

v.d. Kolk
een naam die 
klinkt als een

KLOK
Sandbergstraat 8 

Ommen, telefoon 51416

Horlogerie
Opticien
Juwelier
Hebt u uurwerken, sieraden 
of brillen te repareren ?

Wij geven hierover 
gaarne advies.

B U IS M A N  B .V .
in de M iddenstraat no. 16

ook Uw woninginrichter
Telefoon 05291-51546 - Ommen

Vooreen gezellig borreluurtje 
gaat U natuurlijk naar 

CAFE-BAR

„ k

JEANET EN HANS

Bermerstraat 15 7731 CZ Ommen Tel.05291-52829

Brugstraat 27
Ommen

meer dan 740 jaar stad

fo ic irL d a ld e re n
^  I  garage en tankservlcegarage en tankservlce Hamsgoren 25 

7731 EX Ommen

Erkend LPG-INBOUWSTATION 
Tankservice ook met pasjes betalen

Het adres voor al uw:
- Fotowerk (met Kodak kwaliteit in 1 dag klaar)
- Pasfoto’s (direkt-klaar, ook in kleur)
- Groepsfoto's (bij uw huwelijksjubileum b.v.)
- Bruidsreportages

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



£ : 'ti AUTO TOTAAL CENTER ’̂ /oCOo S ï S S ©
■ -,L ■ . .■ - /  - ; ..;. ■ -
Specia list in U itla ten -A ccu 's -T rekhaken-S chokb reke rs-LP G -inbouw  
Tevens A u tom a tische  W asstraat 
A U TO R IJD EN  KAN NU GOEDKOPER

V oor al uw  o n de rh oud  en A P K .-ke u rin g  G egarandeert goed ! TEL. 05291-56352

1 1 T flK m n n b
ommen

IJZERHANDEL 
Dr. A.C. van Raaltestraat 26

TWEEWIELERSPECIALIST
RIJWIELEN
RALEIGH
BATAVUS

BROMFIETSEN
Y A M A H A

H O N D A

DR. A.C. VAN RAALTESTRAAT 15 v  OMMEN TEL. 54020

ommen
varsenerpoort

AUTOSCHADE

C. HUYSMANS
uitdeuken - spuiten - moffelen
Strangeweg 20 - Ommen 
Telefoon 05291-51146

Rabobank
Meer bank voor je geld

Den Lagen O ord t lO, O m m en  
Tel.: 05291-59700

Lem ele rw eg  68, Lemele 
Tel.: 05723-1366

G e ld a u to m a te n : Den Lagen O ord t ÏO en Brugstraat 11 te O m m en

1
Bouwbedrijf 

lll^l'lïi1 BRUINS
Ommen 05291-51619

liftV fA T i llftCreft
keukens

Schurinkstraat 32, 7731 GE Ommen 
Postbus 17, 7730 AA Ommen 
Tel. 05291 -51280 b.g.g. 05291 -51876



Met de verschijning van deze uitgave hebt U alweer het 
vierde nummer Van "De Darde Klokke" van dit jaar ontvan
gen. En al duurt het nog een paar maanden voordat het nieuwe 
jaar zal zijn dangebroken, toch willen wij alvast prettige 
en gezegende Kerstdagen toewenden en natuurlijk willen wij 
eraan toevoegen een goede en voorspoedige jaarwisseling.
De Bestuurs- en Redaktiecommissie, Mevr. F.Doezeman, en de 
heren D.Makkinga, A.v.d.Vegt en H.Woertink hopen dat wij 
samen met U als lezers elkaar nog vele jaren in onze "Darde 
Klokke" mogèh "ontmoeten". Wat betreft onze aktiviteiten 
kunnen wij u meedelen dat wij op het 11-Aprilplein een ge
denkplaat hebben laten aanbrengen die de gedachtenis aap. _  
Herman v.Aalderen en Johannes Makkinga, welke beiden bij 
de bevrijding van Ommen hun leven lieten, in onze herin
nering laat blijven. Zonder enig verder;vertoon is de plaat 
aangebracht, dit op verzoek van de betrokken familie's.

Abonnementsgeld. ...
Een klein aantal van onze abonnee's ontvangt bij deze 
"Darde Klokke" een akcept-girokaart waarmee wordt aange
geven dat zij over het afgelopen jaar de verschuldigde 
contributie nog niet hebben betaald. Zie. pijl op de kaart* 
De administratie van ons blad wil graag het jaar 1992 zo 
volledig mogelijk afsluiten en stelt het op prijs uw over
schrijving zo spoedig mogelijk te kunnen ontvangen.
Bij voorbaat alvast bedankt voor uw medewerking.

; • Adm. de "Darde Klokke"
' . ’ ‘1 JC'" '" "  : .. ; ...V;vr"i.



Hoë verknocht zijn/warsn wa aan onze voornemen^?.,.. (,il
De geboorte van een jonge spruit geeft naast andere moge
lijke problemen ook dat van hoe gaan we dat schepseltje 
noemen. Veelal ziet men in geboorteadvertenties een (fa
milienaam en daarbij: We noemen hem/haar zo en zo. En 
dan verdwijnt de soms eeuwenoude in de familie overge
ërfde voornaam om alsnog te worden Kim, Vanessa, Merce
des enz. enz. Leuke modenamen die de oude namen op de 
achtergrond dringen. Want het is toch ouderwets om aan
gesproken te moeten worden met de naam van Jan in plaats 
van John of met Dieks (Hendrikus) in plaats van Henry of 
Harry. Dus doen we mee aan de internationalisering c.q. 
verengelsing van voornamen. Staat beter en 't kind zal 
er gelukkig(er) mee zijn, althans volgens de ouders.
Ook in onze stad is die modernisering doorgedrongen. Het 
oude laten we het oude en we gaan over naar Anouchka enz. 
Onze ouders/voorouders dachten daar anders over. Mogelijk 
ook doordat zij niet heter wisten. Slechts een gering 
contact hadden zij met die vreemde buitenwereld en dus 
bleven ze hangen aan het oude en vertrouwde. Je kunt het., 
conservatisme noemen, maar ook kun je er een heel ander 
element in ©ntdekken n.1. eerbied voor het voorgaande, 
verknochtheid aan dat voorgaande.
Conservatisme - letterlijk bewaren van hetgeen destijds 
bestond - is natuurlijk niet altijd aan te bevelen. Maar 
soms ook wel. Donk ik aan naamgeving. Wat heeft het voor 
nut bij naamgeving niet conservatief, maar zgn, progres
sief te zijn ? Waarom niet de band met het voorgeslacht . 
bewaard ? Als dat wel gebeurt, zijn ouders/grootouders 
dikwijls erg gelukkig. Waarom hun dit onthouden ?
Misschien is hot een sterk historisch bewustzijn, maar 
cis geboreo orrtmer stel ik het altijd nog op prijs een 
echte ommer voornaam te dragen die in de 17e eeuw en waar
schijnlijk reeds vroeger door een voormoeder werd gedra
gen. Ook de naam van m'n vader (Hendrik) is via de familie 
Konijnebelt tot in de 17e eeuw na te sporen. Dikwijls ver
sprong het per generatie. . . ■ -
Het geven van een voornaam zal ook destijds wel eensprdble 
men hebben opgelevord. Soms zie je, dat opa van de man bij 
de eerste geboorte wordt vernoemd, maar ook dat oma van 
de vrouw deze eer geniet. Een vast patroon heb ik er niet 
in kunnen ontdekken.
2 * •»



Maar vast staat wel dat in meer dan 80 % van de ge
boortes vernoeming plaats vond. Gezien hst vasthouden 
aan het verleden ligt het voor de hand dat dezelfde 
voornamen veelvoudig terugkwamen. Dit deed zich ook voor 
wanneer een kind was overleden. Het volgende kreeg dik
wijls, opnieuw zijn voornaam of werd er aan toegevoagd.
En als de vorige echtgenoot overleden was en er her
trouwd werd ? Werd dan bij de geboorte de vorige echt
genoot in de naamgeving herdacht ? Hertrouwen, althans 
door de man, vond nogal een5 plaats. Door de vrouw veel 
minder. Herdenking door vernoeming ? Of negeren doordat 
andere factoren voorrang genoten ?
Een beperkte poging iets over de naamgeving in onze Stad 
vast te leggen heeft tot het volgend© resultaat geleid 
over de jaren 1765 - 1914. Vóóraf nog enkele opmerkingen. 
Dubbele voornamen zoals Jan Hendrik en Gerrit Jan kwamen 
zeer veel voor. Om de zaak niet al te ingewikkeld te ma
ken heb ik deze gesorteerd op de eerste voornaam, dus 
Jan n  Gerrit. Opvallend is trouwens dat die dubbelen 
veel meer bij Jongens dan bij Meisjes voorkwamen. Sommige 
namen kwamen in meer dan één vorm voor b.v. Janna, Jansje 
Jantje en Jennigje» Vooral de laatste was z é é r talrijk. 
Dergelijke variaties heb ik bij elkaar geveegd. Zo ook 
Hendrik, Hendriekus, of Dieks en Herman, Hermannus of 
Mannus. Jan en Johannes, hoewel verwant, heb ik wel uit 
elkaar gehouden, ook bij de vrouwen. Nog een beperking 
n.1. tot alleen de echte ommer m.a.w. tot kinderen uit 
gezinnen waarvan het huwelijk te Stad-Cmmen plaatsvond 
en minstens óen ouder aldaar was geboren. Hierdoor laten 
we allochtonen buiten beschouwing en bezien we alleen on
ze echte Ommer voornamen. .
Welke voornamen Waren nu schering en inslag ?
Hendrik, Jan en Gerrit en de daarvan afgeleide vrouwe
lijke vormen n.1. Hendrika, (Hendrikje), Janna/Jansje en 
Gerridina/Gerritdina spanden de kroon. Gevolgd door Her- 
man{nus)/Mannes en Johannes/Jannes. Even anders lag het 
met Albert(us). Laatste kwart 18e eeuw kwam deze op de 
zesde plaats, ook bij de meisjes (Alberta/Alberdina).
Maar térwijl Albert bij de jongens bleef, werd bij de 
meisjes plotsklaps de naam Aaltje/Aleida gegeven, hoe
wel deze voordien nauwelijks voorkwam.
Een reden hiervoor heb ik niet kunnen ontdekken.



Het r&sultcdt van het onderzoek van enkele duizenden voor*» 
namen over 1765 - 1914 geef ik weer in een tabelletje,

voornamen mannen: ' : ;
Hendrik Jan Gerrit Hermannus

tijdvak aantal % aantal % aantal % aantal %

1765-1914 365 18,8 362 18,6 271 14,0 120 6,2

tijdvak Johannes Albert
1765-1914 aantal % aantal W

119 6,1 109 5,6

Aantal
jongens 
1 942.

voornamen vrouwen
tijdvak Jannigje Hendrikje Gerridina Johanna

1 765-1914 aantal % 
3 2 9 18,4

aantal '/* 
316 17,6

aantal 
292 16

% aantal 
,3 111

Aaltje Hermina Aantal
tijdvak 

1765-1 914
aantal 
111 6,

% aantal 
2 54

%
3,0

meisjes
1793,

Tussen haakjos: Het-verschil tjussen aantal jongens en meisjes 
is een normaal verschijnsel. Er worden tussen 104 en 103 
jongens togon 100 meisjes geboren» Hior is de verhouding 
108.31 jongens tegen 100.00 meisjes.
De lezer ziot dat in het oude Ommen do helft van da kindo- 
ren Hendrik(jo), Jan(nigje) of Gerrit(dina) als naasn kroeg, 
een dordo van dé jorsgons Hermannus, Johannes of Albert, ter
wijl oen zesde doel van de meisjes daaraan verwants namenikroeg. ' ' ■
Ook -de overigo voornamen waren veelal dezelfde zoals Roelof, 
Dork, Willam, maar haalden geon van allo zo’n 'nogs score 
als de genoemde. ,
Verknochtheid aan hst bestaand©,. het•eigene"dn vertrouwde , 
blijkt hier duidelijk uit, Dsze koor tot zover. 0® rest be
varen we voor do volt keer. Nw.Housen Aug.E92 £.t.Tooren,



1. Zachtksns luid het avondklokje ? ...
Alles ligt ter rusten neer. > -
Vogels zingen treurige liederen f „
Het zonlicht daalt in *t Westen noer. (bis).

2. Achter in het stille klooster
Zusters in een lichte dracht : "
Zij verplegen daar de lijders 
>die gewond zijn daar gebracht, (bis).

3. Bij ; de deuren staan wijd open - . .
Ën een zuster die trad in. , ...... .. ,
Met èen jongeling op haar armen
die nooit weer ten strijden ging. (bis). c ■

4. Bij de beenen afgeschoten
en daarbij zijn linkerarm. i ■
Want hij had zo trouw gestreden
voor zijn dierbaar Vaderland. (bis).

5. Achter in het stille klooster 
klopt een droove moeder aan:
Ligt mijn zoon hier zwaargewond ?
Gaarne zou is tot hem gaan l (bis).

6. "Arme moeder", sprak de zuster,
"Och, uw zoon hij ieeft niet meer. _____
Al zijn lijden is geweken
hij stierf voor zijn land en eer", (bis).

7. In de kamer aangekomen
Nam zij *t witte doodskleed qf.
En in tranen stortte zij neder 
Delf voor hem en mij een graf.

8. Op het kerkhof ligt begraven 
Eenen moeder en haar zoon
En nu strijden zij voor eeuwen 
Ja voor eeqwen voor Gods troon, (bis.)-

Uit: Versjes uit het schrift van Jantje Volkerink..

Het Klckjo.

5.



het boerenlèèmn tussen_1_91_8_en_1_945******
2. Bi1j oes in de buurte. .
Het veebeslag op het bedriet van mien olders was 20 onge
veer het gemiddelde van det der aandre boeren in oeze 
buurte. Det geilen ök veur de oppervlakte grond. Sommug- 
gen hannen meer laand en konnen zo meer bieste hollen, zo- 
as Jan Bijker en Albert van Spieker. Maar der wctrer» ök 
met minder, Deurdet in de eerste jaoren nao.de maoblisao- . 
sietied kunstmest nog niet in gebruuk was, waren de boeren 
veur de opbrengst van grös en aandre gewassen ofhankeluk 
van het kwantum dierlukke mest van eingen bedriet. Enkelen 
huren in de zommer ien of twie percelen grös op stam in de 
Schaans veur heujwinning. Aanderen brachten op 1 mei ien 
of meerjaorugge kalver naor de pinkenweide van Hennik 
Priens, die naost het laand van mien olders lag. As ze het 
goed deden en ternins drachtug waren eworren deur beur vri'j- 
jeri'jje met de bolle, die der bi'j leup, kon dot later ver
meerdering van inkomen gemen, deur meer.melk of verkoop.
Op alle ongeveer veertug adressen van de Vinkenbuurte wo
nen toendertied veehollers, die boerden op gemengde bearie— 
men van grös— on bouwlcand. Ok luu as bakker—winkelier 
Jaansen, caféholber Haasies, fietsenmaker Jan Tempelman en_ 
boorentummerman Hennik Bouwman, hannen er laand en vee bi'j. 
ZUls de böömenmeister van de schoele had naost zien grote 
gruuntetuun, un stellegie kippen en knienen.  ̂ _
Verder waren er verscheidenen, die er wat bi'j verdienen, 
die enkele daangen in de wekke uut hen warksn gungen of.in 
drukke tieden grotere boeren heur krachten ter beschikking 
stelden. Tieme Wiend vervoeren de daur koopluu van de boe
ren gekochte biggen naor de markten in Ommen en Möppelt. 
Aorend Wiend schreef stukkies in kraanten. Oeze naoste^ 
buurman Hennik Westerman varen de melkwaangsn naor Ni'jluu- 
zen en hUld temens toezicht op Priens zien pinkenweide. 
Wagenvoort bracht daagluks bussen met melk naor de bötter- 
fabriek an de Balk. En bi'j Hennik Veerman koj oen haor 
laoten knippen veur un stuver.
Det de melk van de bieste naor twie febrieken gunk, was 
historisch zo gegreujd. Luu, die van Ni’jluuzen uut, hier 
waren komen wonnen, blemen de fabriek an de Ommerdiek 
trouw . Zi' 3 , die van aandre st reken in oé:2è-buurte un 
laandbouwbedrief hannen esticht, keuzen meestal veur de 
Balk.
6.



Det was ök het geval met verschillend© aandre dingen, al 
had Ni’jluuzen de meeste antrekkingskracht. Temeer umdet 
het zowat naost de deure lag. Al.waren ze offisjeel m g e -  
zetenen van Ambt-Ommen en vanof Jan. 1923 van de met 
Stad-Ommen saamgevoegde grote Gemiente Ommen, in het le
men van alledag zengen heur det weinug. De stad lag wied 
vut van heur beddestè&n.
Lange deur hannen vrögger de meeste kiender naor de schoe- 
le in 't Oostende egaone, en pas in 1908 kwam er an de 
Klooniediek un eigen gebouw veur onderwies. Deurdet un 
jaor eerder de Rood van Ni'jluuzen had besleuten gien 
kiender meer uut aandre gemienten op heur schoele toe te ,, 
laoten, wordden het Gemientebestuur van Ambt-Ommen edwun- 
gen urn in dizze buurte zülf un openbare schoele te bouwen,. 
Maar vülle meer deed de Ommer Raod dan ök niet. An de 
weengen, allemaol smalle zaandweengen, besteden zi'j gisn 
andacht. Net zo min an de ofwatering, die nog lange bar
slecht zol wein. .. .
Het was veur de mlènsen in oeze buurte hard warkeh veur uri 
karug bestaon en zovülle moogluk gericht op zülfveurzienirtg. 
Toch kwaamp het haoste nooit veur der er iene feliet gunk. 
Veur zover mi' j bekend i;s det allent gebeurd met boer 
Buis, in het begun van de jaoren twintug. Die worren deur 
zien schuldeisers annepakt en zien hele hebben en hollen 
zol hum, wat ze nuumt, "van onder de konte vut" verkocht 
worren. Wat later stund er in de Dedemsvaartsche Courant 
al un advertèensie waorin notaris Bloem te Ommen bekend
maken, det op un bepaolde mennigsten in café Haassies diens 
boenderi’ j je innezet en 14 daangen later "onder de hamer"
kwaamp. . ••• ; .. .• • .. . ,.
Maar wat wil het geval.
Op de aomend van de dag dat dit in de kraante stund, 
sleungen de vlammen hoge bömen het dak van het woonhuus 
uut. Umtrent de oorzaak is toen heel wat offekletsi-. Al 
gauw ernao had de volksdichter van de buurte zien vassie
al klaor: Buis' zijn huis

' stond »s middags in de krant, ~ :
en 's avonds in de brahd ! ■ .

In 't algemien waren de onderlinge verhaoldingen tussen de 
rnèènsen vri’ j goed, on echts burenruuzies kwamen wéinug 
veur. Was er mangs toch ongenuungen dan gunk het meestal
Över het water.

7 .



Wanner un boer zien sloten schone had.'*'© maakt ©n iemand 
wat wiederop niet, dan kreeg die in un tisd van langduruggs 
reengen daor last van. Zukke toestaanden dri*jden dan wel 
ies uut tot "watergevechten" en un enkle keer kwaamp de 
veldwachter uut Ommen er an te passé,
Wa’k nog emen zengen wil! Naor de openbare schoei© in 
disse buurte heb ik drie jaor hennegaone. Vanof 1 April 
1923 mus ik echter van miën olders de lange reize maken 
naor de Christelukke Schoele an de Balk. Over de totaal 
zeumenjaorugge schoeltied heb ik vanof begun 1986 uutvoe- 
rug elke drie maond eschreemn in "De Blikopener", het blad 
veur de bejaorden.

Evert Diek.
*#**##* ******* * * * * *

GAII__SI I EN. }
Brach'e wi'j ow in no. 84 van de "Darde Klokke" van het hen- 
goan van Harman Oldeman op de heugt©:» now, enkele moanden 
later mut'e w i 'j ow vertellen dat ok Gait Stien is hen e 5- 
goan. Ie worden veer in de tachteg en deur doofheid en 
slechtzien al joaren laank erg belemmerd umme nog wat te 
doen. Gait Stien was een begrip in Ommen den, ik zol zeggen, 
een leven laank de geschiedenis van Ommen hef vast’e leg. 
Verschillende boeken kwamen van zien hap,nd uut, al dan niet 
verlucht met foto’s. Maar ok was’e de allereerste redacteur 
van het in de viefteger joaren verschietend tiedschrift de 
"Darde Klokke". Dat was een lösbladeg huusorgaan van de toen 
pas op e'richte "Gemienschop van Oll'Ommer", woar’e ok as be 
stuurslid an metwarken, -
Wi' j zölt em nooit vergetten word' vake 'e zeg bi'j het hen- 
goan van iemand, maar dat bestiet in dit geval niet, want 
aj over de geschiedenis van Ommen proat, proat ie over Stien 
zien wark.
Wi1j hopt dat de Gemiente Ommen zien gedachtenis zal eren 
deur der een stroate noar te numeh. Want met- een variant op 
een bekend sprekwoord zol ik zeggen: "Wie zien verleden ,niet 
eert, is zien toekomst niet weerd". ,
Mevrouw Stien, kinder- en kleinkinder wens'e wi'j volle 
starkte toe* .. '' . .

Redaktie "Darde Klokkè".
8.



Boeken gevraagd. .
S B S S S S S G c S S K K S X S S S S S K S X t S :

Van mevr. Diny Hoekman-van Elburg,
Meidoornplantsoen 14 , .: -
6706 DC Wageningen, > r . . .

kregen we de vraag naar de deeltjes 3 - 4 - en 5 uit de 
serie "Brieven van- en aan Betje Boerhaaven" geschreven 
door J.Veenhoven.
Ze bezit de 7 deeltjes "Dagboek van Betje Boerhaaven" wel 
Als iemand de gevraagde 3 boekjes heeft, zou zij ze graag 
willen lezen.
Boeken gevraagd.

De boeken van L.Penning waar hij over de boerenoorlog 
schreef ?
Wij zoeken o.a. de Wessels-serie maar ook het boek 
"Pieter Maurits", schrijver onbekend.
Wie heeft ze te leen of weet waar ze nog zijn te 
krijgen ?
Gasthuisstraat 9
7731 DA Ommen. .

, Red.**************************

Al meerdere moalen kreeg'e wi'j as Redaksie 't verzüuk 
is wat van de dichteres Johanna van Buren op te nemmen.
En dat doed'e wi'j dan bi'j dissen met volle wille kön'e 
wi'j der bi'j zeggen. Dit is uut haar boek verzamelde 
gedichten De Beukenallee blad 522.

In de Beukenallee 
gungen 'soavends der twee 
arm in arm, haancf in haand 
Zachgies oaver het zaand.
En zee kussen mékde,
en de ziedene blae .
van de Beukenallee 
lispeln allemoa mee.

9.



En door wodden van trouwen, 
van huusgezin bouwen 
Eproat deur dee twee 
in de Beukenallee, -
Toew de moane mooi Scheen»•■• 
Want zee wussen zidh een'i
Het léven schreef wieder, 
zee trouwen, die twee, 
het begun was ewes 
in de Beukenallee. .
Het zuiver hef eers al 
eer beiden esierd,
Noew hebt ze de gollene .
brül'fte evierd.
Dus langer as vieftig 
Joar is t’al eleen, 
in de Beukenallee toew 
de moane mooi scheen.....
Het léven schreef rimpels,
*t Brach zörge en zeer,
Gebögen gestalten,
gries hoar en zo meer.....
Mar de Beukenallee is 
nog net as weleer, . ,
As de stcimme eets dikker, 
de blae misschien meer.
In ds Beukenallee 
Goat der 's oavends weer twee 
•t Is de kleiniönne met . .. , 
een leef derentien det , 
urn het joawoord hier dee, 
in de Beukenallee.
En weer kust ze mekae_ 
en weer ruüsget de blae. . • 
en de moane lacht mee . 
met dee twee in d 'allee . ;
En woer mennige keer 
zut allichte nóg weer 
d ' oal© Beukenalïée " v
Zoo de leefde van twee iw.v 1



Want de leefde lèèft voort 
tusschen beiderlei soort 
en de Beukenallee 
geet ne eeuw nog wel mee.

Johanna F.van Buren.

M A R I _E_T E_N !|J j L 5 - ï J L I
Mar iet mos nog zeuventiene wödden toen zi-j 'n kleinen 
kreeg, 't Dorp was te klein. De vader onbekend, jao, want 
of 't d'r achte of dattiene waren, Mariet had ze niet e- 
teld. Dus was 't dorp feilek te groot. .. .
Cp 'n doer was d'r eindelek iene zo vrindelek Mariet de 
mantel der vergetelheid umme te slaon en det was de tied. 
Ven de maensen had zi-j eerder nie wat te verwöchen. Zeis 
onder de vaente dee bi-j heer ’n vinger in de pap ehad 
haddent waren d'r dee hardop schaande van heer praoteen.
't Is onderdoems lange verleden. Veur schrievers is zun 
onderworp nie zo interessaant meer en zo jao, dan bint. 
ze benauwd veur olderwets uut-emaakt te wödden. Zeis 
'n terrein as de tegenwoordege abortus, echtscheiding en 
hemofilie is zo kot of 'emeid det d'r weineg meer te 
grazen valt. _
Mariet is later nooit gqon trouwen en hef heer oke nis 
'n twiode of dadde kind op de hals ehaald. Was zi-j veur
altoos genezen ? t<
Is zi-j veurgood ziek ? Weo zal 't zeng. Jao goed, 't dorp 
zal 't zeng. As ’n gemienschop, klein of groot, iegaal 
cover 't ze1de smiespelt, zit d'r altied waorheid bi-j.
Maar de wieze van det kronkeleg praoten is grof van zoer 
plezeer met aandormans naregheid. En det verschiensel is 
jammergenog oke wier niet an mode.vaast—eknupt,
Wat Mariet angiet is d'r spraoke van ’n positieve urn- 
slag in hoegedaoneg de maensen tegen heer ankiekt. ’t Is 
wal pas van de leste jaoren, maar alla, better late as 
nooit. Op de tillevisie-reclame löp' al ’n hiele schof 
’n spot van de moeder dee net zo dunne is as heer dochter» 
Beide hebt volle van menare en liekt omtrent aeven old 
deur 'n bepaold soort margarine op de snees stoëtète 
doen, deur mien maot Herreman Sparreman van ’t Platte Bel- 
tien altied weer waangsmeer enuurnd.

1 1  .



En zo geleidolek an rakon 91 dl>’rp d 5r gr©ut3 op ook zun 
twietal to habben: Mo riet en hoor dochter Marlet.
Disse zommor verschenen zi-j in de recreatie voldors.
En zi'j wedt evraong $m verbouwde en niejo winkels te 
openen, nee, nia bi-j oons maar zun tien, twsnneg kilo
meter uut de buurte.wal met de trond dot doe winkels 
kousovoetsnd dichtorbi-j komt.
Stiot *t duo toevallog in de supermarkt, dan ncnvt 91- 
getal van klandisie csvonties schielek toe* Hoer anv/e- 
zegheid trekt in allo geval meer as hoeneer d'r kraen- 
tenböllegies of maondvorband veur noppes wodt vot-egeven 
Toch blieft d ’r nog ogen van vrogger op de moeder en de 
dochter gericht. Bint zi-j twio droppen water ?
D'r schalt alles niot ah, maar dén ienen druppel is 
'n traan en dén aanderon 'n parel in de dauw.

Broos Seemann.

Op bladzijde 8 van dit nummer schreven wij ©on kort -in 
memoriam - over onze overleden plaatsgenoot de heer 
G.Steen. Wij plaatsen hierbij nu een gedicht van hem op 
genomen in de "Darde Klokke" van maart 1958 no.2:

DE DIKKE DENNE. .
Al joar'n stiet'© as wachter op zien pos, 
met uutzich' over weiland'n en akkers.
De boom'n urn 'm hen liekt kleine stakkers, 
hie is de grote heerser van 't bos J
Zien takk'n stekt as arm'n naor de luch.
Krom en verdreid, en dedr mekaar' 'evrosseld.
’n Doeve hef d'r boov'n in 'enösselt 
De kraai'n rust' t'r eev'n in de vluch.
Zien grieze bas begint al lös te laot'n * 
en 't ongedierte hef,t'r naor zien zin.
'n Paqrtie kraste d'r de naam'n in, 
as z'op de baanke hadd'n zitt'n praot'n.
Al jaor'n stiet'e zo allenig door 
maar ienmaol zal ook um de bieie raak'n 
en braandholt van zien stamm' en takk'n maak'n.... 
Dan zölle wi'j um miss'n, jaor op jaor:
De dikke denne, achter in ut Laor. g tSteen.12.



!!Ak ei'ogen dicht© doe ! "

Of het an de warme zommer 'e legen hef of an de vakaan- 
siedrukte,dat weet ik niet, maar Dieks hef op zien leste 
"Ak d'ogen dichte doe" gien op- of anmarkingen ’e had 
toen 'e uut de Walstroate opklump noar de pastorie van 
Ds.Bruuns. Dat ok aandere doomnee's zoas ds.van Heyst, 
Emmerzaal en Ds.Bloemsma der 'e wond hebt is zeker wel 
bekend. Dat Willem van Ds.Bloemsma nog zo goed in mien 
geheugen leg is zeker an het feit te wieten dat'e zo 
graag as jongen, meereed met de vuilniswagen woar Jaap 
Huusman indertied achter het stuur zat.
Bi'j ien van die ritties zeg'e: "Ik wol dat mien va ok 
op disse wagen reed dan kon ik mooi aaltied met em mee", 
’t Was toen zo'n jongen van een joar of vieve. Van mevr. 
Bloemsma heugt oons nog dat ze bi’j de warme zommerdagen 
oons met een glas limonade an 't hekke veur de pastorie 
laven. Zo köj zien dat 't woar is wat ze aajt zegt, de 
mooie dingen verget ie niet.
Now goa'w noar de aandere kaante van de Karke noar 'n 
hoek van ’t Vri'jthof en de Bouwstroate umme oonze tocht 
voort te zetten.
Onbekende dichters waren bi'j de kachel of ’t heerdvuur, 
veur mien tied, vrogger gangs Ommen van huus tot huus 
te goan en dat op riem te zetten. Flarden van die ge
dichten bint nog over 'e bleven, zoas: "Truun, Truun, 
wat mut dat beduun die köttels weg te kruun ? Loat ze 
maar leggen zie bint van oonzo biggen", - en dan te 
vervolgen bi’j de buurman "Pardon, hier wont Wicherson. 
Now, bi’j de Wichersons, don in mien kihderjoarn doar 
wonnen, begon.'e w i’j disse koer.
Geert Wicherson was een vëuranstoand man. Ie had op den 
hoek, woar now de bloemenwinkel is, een krudenierszaak 
en bakkeri'jje. lo had 3 kinder, 2 jongs en 1 magie.
Gait hölp em in do bakkeri'jje en was dus vsurbestemd 
em op te volgon. Koos, den minder begaafd,was, zoas ze 
det now riuumt, on dan kwaamp Aaltie den later mat Jan 
Timmerman ’e trouwd is on now nog 'op 'n Bouwende bi'j 
heur dochter en schoonzdnns, tusson Schuddo on Martend . 
Dunnowind wont, Nódd'at do oalda luu uut de tied waren 
'e komman nömp Galt Wichorson da zaak over. Later ver- 
koch’o do zaak an Galt v.d. Albino Kampman, den er een 
Sparzaak in vestegsn.



Toen Kampman de zaak overdaad an san bloemist, hef den, 
dunkt mi'j» het Koetshuus- der noast bi *g an *e trökken.
Dat koetshuus was van de Garrits op ’t Zwarte Pserd der 
tegen over. Doar warken Otterman:, de vader van Jan., Berend- 
jan en Hendek, die later, noa op verschillende plaasen in 
Ormen ’e wond te hebben, W a r  da Dante vertrokken umme 
doar te boeren. Van den Otterman is bekend dat*© nogal 
brommereg andeud. Aj ©m vreugen;"Otterman, wat wi’j wor— 
den a j groot bint ?, ie was klein van stuk, dan ■ jffewaomp 
zien antwoord*. "Kok-sjaansen doomnee!" Woarumme die 
wens noar de harderstaf bi’j d© "Koks©janenwas em. niet 
in ’e geven deur haat, Want ie had un vrouwe uut di© karke, 
woar'e goed mee kon. Het zal em wei-makkelek in de mond e ’- 
legen hebben. Ie was bi’j de Garresen- stalknecht, Noa dat 
Koetshuus aj de bakkeri’jje van Verheyen, woqr HendelvCpr- 
nelis uut huus kwaamö, Den bakker Verheyen numen ze "de 
Krukke", En w é é r mut ik ow op de vroags woarumm© het ant
woord sc^uldeg blieven, Maar';11 was zo in’e börgerd dat de 
stege der noast der nog noar ’e nuumd word’,
Van die bakker Verheyen was ien van de jongs, Hendek, van 
plan pestoor te worden, ie leup al in de kleren die der 
bi’j heuren en veraanderan toen van gedachten en g ö n k b i 1j 
de douane, " ’t Kan verkeren , zè Srederode. Later nömp 
Marman Jutten de zaak over, behalve de oald© bi’jname.
Doar zal’e wel niet rouweg um wss'n denk ik. En now zit 
Harman en de vrouwe in de van Laarstraat©, en zien zönne 
op de zaak, Of den ok al weer: veur ©en "troonopvolger ■’ hef 
’e zorgd, is mi’j niet bekend, maar ’t is zelf nog oen 
jongen kerel den der op een machteg mooi punt zit -in een 
hele mooie zaak, _
Dat er in ’t huus ernoast, woar 'now Hendrieks Bemtooom wont, 
Hendek Jan Garrssen wonnen heugt mi’j weineg van, Wel dat 
er later een oalden ds. Goris wonnen den later Achter de 
Geuren een huus leut zetten.
Van den oalden ds, Goris is bekend dat’© iedere wekke bs- 
zuuk kreeg van zien jongen collega, ds. de Graaf, dsn ©m 
dan allerlei ni'jgies mos vertellen. .
Toen ds. ds Graaf em veur de eerste keer vertellen dat de , 
Gereforrrseerden een ni’jje karke göngen bouwen, kresg*e te 
heuren; "Oh, dat interesseert mij niets". Den oaldsn doomnee 
zal zien dag wel niet ’© had hebben*-

14.



Noa 't overlieden van ds. Goris haf zien dochter der 
nog joaren 'e wond met heur huushoaldster.
Ok Gerrit DifHJS v. Elburg hef t'er nog ’e wond.
En toen kwaamp Hendrieks Bemboom, den er now nog 
won t .
De volgende keer hop ik bi'j Chris en Geertie 'n draad 
weer óp te pakken. Ie mut ow met mekare maar zo lange 
vermaken in de neij-schoele van die beide vrouwluu.
Bi'j het "Pardon hier wont Wicherson", en dat van 
"Truun" ak het over flarden van die oalde beriemde 
rondgaank. Van 'n Bouwende is mi'j bekend dat ze 
dichten:
"Bosvolks Ap gaf Sloat Jan een klap, dat Dieks van 
Steven steund te beven".
Wie weet nog meer van die "flarden" toe, zet ze op 
pepier en geeft ze mi'j, misschien heb i'j der'nog meer 
van.
En ak argens mis mee wad, loat van ow heuren !

"Roken". .

Verboden te roken
Ie ziet 't steeds moer 

en roken is slecht
dat is mi'j bokend ■

echt woar luu, ik’ denke steeds weer: ^
"•t Is ongezohd, en zunde van iedero cent".

Maar ik kan 't niet loaten, .. :
’k bin te slap 

'k geve 'n slecht veurbeold
dat geef ik toe. - .

Togen mien kinder zog ik:
"Zot nooit dan stap
en nemt veural gien veurbeeld an ow moe". 

Sept. 92 — Dientie.



* * ■ *

Braandend zadnd
en nergens wat te etten 

Zwarte mensen en kinder 
* zint in grote nood.

God kon dat laand en volk 
gewoon wel vergetten,

Want zie göat bi'j honderden gelieke dood.
En*overal wördt

zwoor en hard 'e vochten 
en overal wordt

zwoar en hard 'e redeneerd 
Maar zie, die overal 

noar etten zöchten 
blieft gunter leggen

dood, en uut 'e teerd.
Urn

*■
Wi’j ziet het "

veur de televisie zo gebeuren 
en oons giro— of baankbukie 

mag echt wel is in rood 
Zow der iene met 'n flink getal 

uut können scheuren ?
Of denke wi'j:

Zie goat toch allemoale dood ?
. 5© pi. 5 92— ’ ...

I O M A u I E. . ***
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Brood, Gebak, Koeken en Koekjes uit de beste grondstoffen bereid 
dus prima kwaliteit, vroeger en nog steeds b ij:
DE ECHTE WARME BAKKER

1Brood- en Banketbakkerij
Kruisstraat 2, Ommen, Tel. 05291-51561

ten Brink ebrood- en banketbakkerij

D O U W E ’S
U itstekende kwaliteit 

M inimum prijzen 

P rofiteer hiervan

De Kamp 1 

Tel.: 51184 

Ommen

foto Cfter Haar
Brugstraat 17 - OMMEN - Telefoon 05291-51860

OBO: RONDOM VAKMANSCHAP
ONS KOMPLEET LEVERINGS- EN DIENSTENPAKKET

BANDEN BALANCEREN UITLIJNEN
TRUCKBANDEN TREKKERBANDEN
SCHOKDEMPERS ACCU'S UITLATEN

LASW ERK - AANH ANG ERS .

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

Beerzerveld - Oosterweg 2 
Tel. 05235-332

£  ^  V  M  V  Hardenberg - Markt 7 
Tel. 05232-63396

- Ommen - Nieuwelandstr. 1
bandenservice Tel. 05291-53784

Het hotel-restaurant 
in Ommen waar 
kwaliteit en versheid 
voorop staan.

Tel. 05291-51141

0 T E L 
R E S T A U R A N T

0 E

Etiflex
H O L L A N D

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

Telex 42498

’DE MOESPOT’
T iedschrift van ’t verbond van Neer- 
Sasse D ia lectkringen, boordevo l d ia lect 

van heel Overijssel en G elderland.
Aj meer wilt weten: Redactie veur Salland 

Wim Lubberding, Botlek 49, 8032 CC Zwolle

Voor goed^advies en vakw erk naar erkend

M-LATIEBEDRIJFf lP A C MV l t W E f l i
OMMEN

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
□ Bedrijfsruimte
o Boerderij •  Ontwerpen nieuw- en verbouw
□ Bungalow e Aanvragen bouw- /  hinderwetvergunning
□ Garage •  Vriendelijke tarieven
□ Kantoor
□ Landbouwschuur

^  g? uiaa#' eerv
r  ,

icca & /vyA '

Dr. A.C. van Raaltestr. 6 
Tel. 05291-56013

™ g J. DIJK architect□ Zomerhuis
□ en noc^eehrieei^ te l. 0 5 2 9 1 -5 1 9 6 9  om m en

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Behang-, glas-en ii 
verfspeciaalzaak

S c h i l d e r s b e d r i j f  // . - “  / /

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

OMMER AUTOMATEN
Eskampweg 29 - Ommen 

Telefoon 05291-51492

V oor verse K IP , vers W ILD  en 
G E V O G E L T E  naar poelier

SCHOEMAKER
M iddenstraat 21, Ommen.

’t G iet ow  goed bij al waij doet

OCO ijs -  lekker ijs
Brugstraat 16 - Tele foon 51429 - Ommen

Café - Restaurant

N IE U W E  BRUG
’n Omme(n)tje W aard * 

Landgoed-restaurant

DE K LO M P

A. van LOHUIZEN s l a g e r ij

voor vers vlees 4K». ..
rund- of varkensvlees f
van eigen slacht J  '

Kerkplein 8 
Nieuwelandstraat 21 
Ommen, telefoon 05291 -51457

Cents STATIONSWEG 24 
7731 AX OMMEN 
TEL. 05291-56050

tu incentrum  D ijk
aanleg en onderhoud van tuinen.

Rotbrinksweg 1 - 7731 TC Ommen - Tel. 05291-51783 en 52404

U vindt bij ons o.a.: ☆ vaste bloemplanten
☆ Coniferen
☆ Heesters en bomen
☆ Meststoffen en potgrond
☆ Gazongraszaden en zoden
☆ Sierkeien en potten
☆ Groente- en bloemzaden
☆ Bloembollen en perkplanten

Wij doen voor u o.a.: TUINAANLEG - BEPLANTING - ONDERHOUD 
SNOEIEN - ADVIES en ONTWERP 

VAM en FLORABELLA PRODUKTEN, TURKENBURGZADEN



A _
Topform

'meubelen

Dealer van o.a. 
Artifort, Leolux 
en Gelderland

W lËCHËRS™ " W OQNOASE
Dwingeloo: Entingheweg 15, 05219-1318, Donderdag koopavond. Maandag gesloten. 
Ommen: Balkerweg 22a, 05291-53933. Vrijdag koopavond. Maandag gesloten.

*
CITROËN

erkend
keurings-

bedrijf
APK
lid

BOVAG
auto

officieel C itroën-agent

autobedrijf
M .C . B O U W M A N
Hammerweg 3-5, Ommen 
Tel. 05291 -56247

Geref. Kerk Centrum

‘DE KERN’
Met goede vergaderaccommodaties 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 
campingartikelen 
lederwaren en

SPEELGOED

i m m i i u x

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

Geef Auto Veurink uw fiat

\ A
Haven Oost 20 

Ommen 
Tel. 05291 -56080 

b.g.g. 05291-51231 
APK-KEURINGSSTATION

REPARATIE EN ONDERHOUD VAN ALLE MERKEN AUTO’S

u t o  
e u r i n k

‘Veur alles
waar een snoer an zit’

RADIO WESTERMAN 
GEWOON GOED

Gasthuisstraat 1-3, Ommen

V ish a n d e l

varsenerstraat 4 - ommen - tel. 05291-51410

Tel. 05225-3249

U vindt ons elke donderdag, vrijdag en 
zaterdag op de markt (bij de supermarkten). 
Tevens dinsdag op de weekmarkt.



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 ADRJS VOORUWTUIN!

Haven Oost 4 
Ommen 

Tel.: 05291-51382

TUINCENTRUM 
MEIJERINK

rd e  K lo k k e ”
leks tiedschrift_______

AUTOSCHADE

n k  K o g g e l
Ommeresstraat 11 - Ommen - Tel. 5T294

van der Beek
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OM M EN isinds 1854

Koggel
Uw warme bakker .
Onze specialiteit Ommer Möllenbrood

Varsenerstraat 3 - Tel. 56262 
Hardenbergerweg 10 - Tel. 51389

, , d e  i ^ i n d e n b e r c f "
/■>>
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BRUILOFTEN
DINERS
KOFFIETAFELS
RECEPTIES
PERSONEELSAVONDEN

DROPPINGS
PUZZELTOCHTEN
BINGO-AVONDEN
VERGADERINGEN

BUURTFEESTEN

Zalen tot 
400 personen

O M M EN
Tel. 05291-51303

Uw vakantie is bij voorbaat geslaagd op 
BUNGALOWPARK „HOGE HEXEL”,

Wierden, Overijssel.

Voor reserveringen, niet op zondag
WEELINKS REKREATIE
Schurinkstraat 21,7731 GC Ommen tel. 05291-51885


