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Van de redaktie.
sssiaassassasaa»
Geachte iezers(essen), en adverteerders,
Ommen, 1 januari 1994,
Aan het begin van het nieuwe jaar 1994 
wensen wij U als redaktie* en Bestuurs
commissie van De "Darde Klokke" een 
gezegend en heilzaam nieuwjaar.
Maar w ij wilien vooral ook on2e dankbetuigingen uiten voor 
de grote trouw, die de lezers van ons blad door de ja ren 
heen betonen, Ook onze adverteerders willen wij hierbij 
vooral niet vergeten.Dankzij hun medewerking komt De 
"Darde Klokke" al tientallen jaren bij onze lezers(essen) in 
de bus.Niet allen in Ommen, of in Nederland, maar waarook 
ter werel waar "ommer volk" woont, kan hij/zij De "Darde 
Klokke" toegezonden krijgen. En dat dit ook gebeurt, 
vertellen wij U vol trots, De "Darde Klokke" gaat naar: 
Brazilië, Amerika, Canada,Zuid-Afrika, Israël, Engeland en 
Duitsland. Onze groeten gaan naar al die goede bekenden, 
die in die "vreemde" landen wonen. Ter afsluiting van deze 
nieuwjaarswens 1994 plaatsen wij een nieuwjaarswens uit 
1954, 40 jaar geleden., maar toch nog zoveel overeen-' 
komsten.
Namens de Redaktie- en Bestuurscommissie:

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

„ J p e  D a r d e  K l o k k e ’
. drte ffiöM ëkks, tfedschrfft M . s  o



OLDE JOAR 1953 (Nf’J JQARSWÊNS 1954)

Weer een jaor van zorg en traonen, 
van ellende ert narigheid.
Maar ok van bli'jschop en van vreugde, 
verdween met drie en vieftig in de grote ©wegheid. 
Drie en vieftig, nog maar pas an 't lopen, 
bracht ons de grootste ellende mee, 
toen de eilanden, ginds an onze kusten 
worden verslonden deur een woeste zee.

Heel ons volk vleug toen te wapen 
en gunk vechten met den ploert, 
den al zo volle honderd jaoren 
aftied op onze polders loert.
Niet iederiene kon helpen graven 
en ginds de dieken dichten gaon. 
Maar iederiene gaf zien gaven 
en deed, wat mos 'e daon.

Ook ons Ommen gaf zien gaven,
Auto’s worden daod’lijk vot ’ebracht.
in de karken worden saam' '©beden
veur de mensen in nood, urn starkte en kracht.
In die nood was heel oons volk weer iene, 
Ommen vergat zien veet'n.zien olde en ni'je haot. 
Samen kwamen ze aflemaoie in de biene 
zo kwam volle goeds tot staand, deur kwaod.



Waorumme mut aileene Sn nood en bange dagen 
of wanneer ons verkeert in stried, 
verschillen in karke en parti'jen zo vervagen, 
en gewoon, bi’j vrede niet ?
Drie en vieftig op de voete volgen 
is veur mi’j ’n onmeugeiijkheid.
't Zol tevëiie van veer en vieftig vargen, 
eb daorumme doe ik ' t varder in de rappigheid.

Toen de schoeie op 'n Bouwende 
vol, onder slopers baanden, en ook de gevelstien, 
waren ‘t de ofde ommer den ’m redden, 
en zorgen dat ook ’t naogesiacht ‘m nog kan zien. 
Dat ook de toekomst en niet alleen ‘t verleden 
de Gemienschop van OirOmmer an ’t harte giet, 
bewees de opgerichte spoituun met haar leden 
den in veer en vieftig vaste dreit en stiet

Veur ’t eerste sedert mensenheugen 
hef d’ommer Jeugd samen Sunterklaos 'evierd. 
i*j kÖnt 't geleuven, want 't is gien leugen, 
dat is een winst die drie en vieftig siert.
Zo mut het blieven gaon, wil hier in Ommen 
'n frisse wind wei'jen deur een frisse stad.
Anders is d'r kans (ik zie ’t er weer van kommen(, 
dat margen weer 'epraot wörd van "dat gat" I

Samen warken, Ommer, samen,
Ko'w volle en grote dingen doen, a'w w ilt
Gaot dat allenig niet be-amen,
maar laot een warklust ons bezielen, die niet stilt
O p' t ogenblik, dat drie en vieftig veurbi'j is
eh veer en vieftig nog jong en ni’j is,
wenst de Gemienschop van Oli'Ommer an 't begin
een gezegend jaor veur ow en ow gezin.



Domene's, Pastoor en Borgevader, met de Raoden 
die ow bi'jstaon,. . ...
dat 't ow in Kark en Stad besturen toch maar goed 
mag gaon.
Wi'J wenst dit ais het hier geboren geslacht, 
en wenst dit niet allmnig, maar ’t is ook bedacht.
Laot !t Volk var? Ommen an de Vecht® 
zien csaorcf en woord bewaren, want dat is rechte. 
Samen warkers. met ieder die de goeie weg wift gaon, 
en d’aanderen an de kante iaoten staon.

(De Nachtwacht) DfEKS.

Het onderstaande artikei plaatsen wij met toestemming 
van en dank aan mevrouw A.fVI.M. ten Tooren-Smit te 
Baarn, uit de nalatenschap van haar overleden echtge
noot, Mr.Dr. E.ten Tooren.

Op t f¥!ay 1759 hebben Jan Veithus (Velthuis) Swijsen 
en sijn Huisvroue Eefse Jansen verkogt an Rijkeit 
Kramer ende sijn Huisvroue AeltienRgejofs, haar huis 
an den Kerckhoff tussen de behuisinghe van de 
Secretaeris, Senior Joan Friesendorp en Christoffe! 
Luttekes voor somme van 550 Caroii guldens, te 
betalen op huiden eene somme van 250 guldens en !,t 
restant ad. 300 guldens over een vierde jaer van dato 
deeser af te reekenen. En voorts op de naevoigende 
conditiën, als te weten dat de voorschr.koopers sullen 
geholpen ende verpligt sijn het kamertjen so in dit huls 
is, nae de seyde yan de geseyde Secretaeris huis, te 
moeten vergrooten of verlangen ter selven wijtte ais het 
nu sij, tot sp lankalsde keukenis, ende su|x door regt 
uytgaende meure, beginnende van deese kamertjes

H.



deure tot an de midden meure. Vervoigherss in dit 
kamertjen te maakers eene Sedsteede, schoorsteen
mantel om te cunnen stoocken, alsmeede een deure 
daerin om daar buyten op den Kerckhoff te kunnen 
gaen. Sullende voorts dit kamertjen door haer 
Comparanten cunnen ande mooghen worden bewoont
tot de Dood van de tankstleevende van haer beyden 
toe, etude sulx vrijende sonder Huire of schattinghe te 
betaeien. ais sullende sij Comparanten alleenigh 
geholpen sijn de Verpcndinghe, contributie en "t 
Vuirsteeöengeit op dit huis liggende te voldoen van den 
jaere 1758, sonder verder iets, ais Roemende dien nae 
alle Belastinghe welcke thans op dit huis liggen, of 
vervolghens gelegt mogten worden, nevens het 
noodighe onderholt van dit kamertjen met den SOsten 
penninek ende overdragt tot koopers last, beholdende 
verkooperen voor het iaeste vryheyt om jaeriyx in "t 
agterbuis of op de dele van dit huis so veel turf ende 
honde of holt te mooghen leggen ais voor een jaer 
teverbranden benoodigt sijn,
Verplightende verkooperen sig om bey de betaelinghe 
van 'laests term yn Cooppenninghen op tyd 
voorschr.van dit huis overdraght, onder reserve van 
deese bedingsten, te willen ende moeten doen in forma, 
Waerop erscheenen Rijkelt Kramer ende syne Huisvroue 
Aeltien Roeioffs voorneemt tutore marito, ende hebben 
de Coop van ’t gemeite Huys in allen deesen op 
voorschr. Conditiën in voughen gemelt, aengenoomen 
ende in minderinghe van opgem. Coop
penninghen op heeden an voorn. Vercoopers in Judicio 
betaeit eene somme van twe hondert en vijftigh 
Car.guidens; segge 250,-.
Des ten Waerheyts oirconde in deese door ons 
Borghemeesteren geteeckent.

Actum Ommen den 1sten May 1759

Herman Bosch,
Frederick Smit.



7. Het veurjaor vreug veul aandacht»

In meert» de lentemaand, kwaamp de tied um het bouwlaand 
kiaor te rnaken deur bemesten, ploegen en eggen.
Eerst veur de verbouw van haver, die dan met de haand 
breed warpug worren uutezi'jd en goed inne-egd. Al gauw 
gevolgd deur het potten van eerpeld, Twee of meer leupen 
b i *j dit sekure wark achter de ploeger an, met in de 
linker haand un ummer met potgoed meesjouwend, um met de 
rechter, z o ’n vieftug centimeter uutmekaar, telkens un 
eerpel an de losse bouwvore in het zaand te drukken, alle- 
maol op dezelfde hoogte. Deur dit um de aandere vore te 
doen, kwamen de piepers op rijen te staon met ök vieftug 
centimeter onderlinge ofstaand.
Vervolgens waren de mangeIworte 1 an de beurt© zo teengen 
half april. Het kiaorliggende laand worren egaal liek- 
esleept en deur middel van un zUlfgernaakte strepentrekker 
zowel in de lengte as in de breedte van rechte, ondiepe 
geulties veurzien. Op de kruuspunten ervan worren un aan
tal zaodties licht in de grond edrukt, op un ofstaand van 
veertug b i 'j veertug c e n t i m e t e r . Nao opkomst worren de 
pollegies uutedund, zodaonug det er iene bleef staon, die 
groot worren m o g ,
In dizze maorid kreeg het gros alweer un grune kleur en de 
boeren begrepen det ze now de rikken um het weilaand in 
arde mussen rnaken. Kapotte rikpaolen gungen zi'j vervangen 
deur n i ’je en waor neudig, het stikkeldraod strak etrökken- 
Tussen d e b e d r i e m e n  deur was Ök de gruuntetuun flink be
mest ©n espit, waarin mien moe op bedties gruuntezaod uut- 
z i ’jjen en sjalotten in de grond drukken, op un apart 
stukke potten mien va de bewaarde geile botte r k n o l l e n , die 
h i ’j veurig harfst b i ’j het trekken selekteerd had, met as 
doel door later zaad van te winnen en det te gebruken nao 
de oogst van de rogge, in augustus.
V e u r  de bieste kwaamp begun mei de verlossing van het un 
half' jaor laank vast ebunnen te wein tussen de stalpaolen. 
Naor het koelaand gebracht spr.ungen ze daor eerst as dollen 
rond, mar al gauw daorop deden zi'j zich tegoed an het 
jonge, malse, grös, det heur bliekbaar better smaken as het 
taaj e h e u j .
De' verlaoten stal- kreeg un grote schoonmoakbeurte.
ê.

Boerenleemen tussen 1918 én 1945 (vervolg).



De muren worren bestreken met witkalk en het onderste 
stuk met kootteer. Hetzelfde geschiedde met de peerde- 
stal en varkenshokken. .
Nao dit karwi'j trokken de boeren naor het wuuste veld, 
um daor törf en plaggen te stikken. Over dizze bezug- 
heid hop ik un apart stukkie later trug te komen.
Mien moe had het um dizze tied druk met de kippen- 
ofdeling. Zi'j zetten brödse kippen elk op meestal 15 
eier, met de bedoeling de gevleugelde schare van jong 
lemen te veurzien. Drie wekken mussen de anstaonde moeder- 
hoenders stille bliemen zitten en dan kwamen er kleine 
kukens uut de eieren. Elk veurjaor weer un prachtug g e 
zichte as het jonge spul achter de klokke a n , rond schar
relen op het arf. Van de kukens moggen later de henne- 
gies bliemen um as legkippen heur lemen nuttig te maken. 
Het overgrote deel van de haanties was gien laank lemen 
bescheuren. Die kwamen nao enkele maonden, geslacht, in 
de zundaagse soep terechte of worren verkocht an un kip
penboer die ze metnaamp in de benne, veurop op zien fiet- 
s e . Hetzelfde lot trof olie kippen, die de leg uut hannen. 
In de maond mei gungen de week- en harschille bomen de 
grond in en.temens boerenkool,- en a n d i e v i e z a o d .
De eerpels en mangels, die al dudeluk regelden op 't- 
laand, worren nog ies un paar keer o p n i ’j eschoffeld.
De stried tegen het roet bleef deurgaon. De rogge gunk 
bleujen en wolken stoefmaal zwemen over de akkers.
De bleujmaond mei deed elk jaor zien naam alle eer an. 
Pinksterbloemen en dotters langs de sloten, peerde- en 
botterbloemen in 't gröslaand en tussen het koren blauwe 
tremse en geile ratelaars. De bomen en struken now alle- 
maol weer in blad en de vruchtbomen prebeerden met heur 
zachtrose en witte bleujsels de bi'jjen te lokken.
Het boerenwark gunk in juni regelmaotug verdan.
De eerspels kreengen de leste beurte deur ze met un anvul- 
ploegie tot kleine rillen an te eerden, waor ze arg dank
baar veur waren. Al gauw begunnen dan ök de veurbereiding 
veur de grote slag, um van gruun gros blaank heuj te m a 
ken. Het heujrpam en de touwen worren nao ekekken, en de 
assen van de waangen nog ies ekstra s m e e r d . De geried- 
schoppen veur de heujbouw in orde emaakt en de zende 
startklaor ezet, of better gezegd, in de schure op 
ehangen, in afwachting van de langste dag.



W a ' k nog zengen w o l : In het veurjaor,- det - vol le • aandacht" 
vreug van het boerenvolk, trok ik 's morrens vake al veur 
dag en dauw er op uut naor het wuuste veld met zien hoog
ten en zien plassen, det lag zudeluk van oes laand. Dan 
gung ik op zuuk naor eier van kieften en grutto's, van 
wulpen en enten. Dan klom ik in de bomen naor de nösten 
van aksters en kraaien, van doemen en Vlaamse gaaien.
W a t  was dan de Vinkenbuurte veur m i 'j un mooie buurte !

Evert Diek.

Geachte l ezers(e s s e n ).
Uut dezelfde uutgave van "OONZE VOLK" 
van H.Boer, Echt een paar verhaalties 
leven 'e greppen bint. .

ok dit 
die zo

s .

ve rhaal 
uut het

De Juffer van de seksboerderij .

Wubbegie wol mit de bus hen Assen urn bosschoppen te doen. 
Heur getrouwe e c h t g e n o o t , J a n s ,  had nog an-ebeuden urn mit 
de auto te gaon, maor dat had ze of-ewezen. Ze wol hum 
niet aachter 't gat hebben."k Weet wel hoe dat giet" zee 
ze, "dan loop ie een tree aachter mij an en um 't half 
ure krieg ik de vraoge, wanneer bi'j nou es klaor ?".
Ze zul het zölf wel bekieken dan was ze heur eigen baos. 
Jans had daor wel vrede mit, ze kwam vahzölf wel weer en 
nooit later dan beslist neudig was, daor had hij gien 
klachten over. - '
Zo was het ok die middag toen ze klaor was, meuk ze haost 
um de eerstvolgende bus te nemen, aans müs ze weer een 
ure waachten. Wel ontdekte ze bij de halte dat de bus 
arg vol was. Toch maar proberen. ’t Vol mit, aachterin 
was nog net een stee vrij waor ze zitten kun. Ze leup 
al in de richting, toen ze opiens bleef s t a o n . Ze ont
dekte dat ze naost dat vrouwmeinse mus zitten, dat in de 
seksboerderij woonde bij heur in 't dorp. Maor geliek 
bedachte ze zuch en leup deur. Wat gaf het ook en dan 
der bij, ze wol ook niet staon de hieie weg. Een geur 
van parfum stroomde heur integen toen ze dichterbij 
kwam. Mit een "Goeiemiddag" guhg ze naost heur zitten.
Ze groette hiel beleefd weerumme. Feitelijk waren ze ' ~ 
vrömden, ze kenden mekaar cliënt van anzien, meer niet. 
Dat meuk het wel even moeilijk, aj hielemaol vrömd bint,



kuj oe gewoon stille holden, moor nou.,... ja, daor zat 
ze wel ’n betie mit. .
En aj wat zeggen wilt, waor moej over praoten ? Ie kunt 
het mit zukkend ok niet over •t wark hebben. Allent al 
bij dizze gedachten scheut Wubbegie hoost in de lach, 
maor ze hol gauw de haand veur de mond. Ze kun wel vraogen 
of ze ok hen de stad ewest was, daor stak niks in en dat 
dee ze. Ja dat was zo en ze kreeg een hiel verhaal te 
heuren over wat ze in het dorp op ’t gebied van cosmetica 
niet kriegen kun en waorveur ze naor de stad mus. Ziezo 
dat was rond. Volgende onderworp. Wubbegie knupte er an 
vaaste dat z o ’n reizie ook wel mooi is, dan bi'j der es 
even u u t . De juffer die ondertussen mit lippenstift het 
anzien prebeerde te verhogen, was het daor wel mit iens, 
maor zo vertelde ze: "As het druk is krijg je er geen speld 
tussen, dan kan ik beslist niet Weg." Wubbegie zat weer 
mit de haand veur de mond. Ze kun der toch ook niet ope — 
lijk um lachen, dat sleut toch nargens op.
De eerstvolgende kilometers weur der niks e z e g d . Wubbegie 
vund dat feitelijk ook niet wat en zöchte een aander onder
worp, dat ze maor moeilijk kun vienden. Ze zöchte in heur 
tassie en vund een rolle snuup. Ze beud het vrouwgie iene 
an en die maakte daor gretig gebruuk van, mit de opmarking 
dat ze graag snuupte en dat er bij heur vake trakteerd weur. 
Wubbegie geleufde dat drekt.
Hè, joh, wat is 't toch wat aj mit zulk volk in de bus zit, 
ze kreeg het er warm van.. De juffer bliekba-or o k , want ze 
deed nog twee knopies los vanheur b l o u s i e , .misschien wel 
um an te geven, hoe groot het verschil was tussen heur 
beider dracht, Wubbegie keek hen buten en ontdekte dat ze 
al mooi opscheuten. Wat ’n ge'lok, ze vund het toch zo moei
lijk um mit z o ’n vrouw een gewoon gesprek te voeren.
Dct geheimzinnige gedoe. Of zul z o ’n vrouw hielemaol gien 
geheimen hebben en der gewoon over kunnen praoten ? .
Ze wus het niet en zé wol't ook niet weten.
Weer verstreken lenige kilometers- wel beeld maor gien 
geluud. 't Vrouwgie zat ondertussen wat an ’t haor te 
doen, een weelderige massa, keurig op-esteuken en Wubbegie 
maakte de opmarking dat ze een mooie bos haor had. De 
juffer bedaanKte veur 't compliment en zee dat ze twee keer 
in de weke naor de kapper gung umdat ze 't niet zolange 
mooi kun holden i.v.m. heur wark.



wubbegie brak het zweet u u t. Toen ze der hoast 
warendee ze nog een poging veur ies gewoons, en 
v/reug "Heb ie novv een fietse staon bij de bushele, 
want ie woont noga! wat aachterof ha ? "Nee," zee ze, 
"ik heb helemaoie gien fiets". "O", zee Wubbegie in 
heur onschuld, "dan moej dus tippelen ?". f/iitien 
bedachte ze dat dit ok weer zo"n verkeerde 
uutdrukksng was, maor jao, - "t was ter uut.
"Och ja", zee ze, "dat zijn we wei gewend". Nog ien 
keer verscheut Wubbegie van kleur toen de juffer bs"j ’ 
't ofscheid zee: "Nou, tot ziens dan, en dos de groeten 
aan uw man".

H.Boer.

2. Un Waterweg wonen eg ra men.

Veur omstreeks honderd en tachtug josren , 
kwaamp der, ondaanks un boel bezwoaren, 
un knaaf, van Hasselt noarA one to t staand. 
Dwars deur het zompug, wuusie vennelaand.

Het was Van Dedem, die zich stark reu ren, 
die met man en macht det leut gebeuren, 
Bar zwoar karw i’j  hef de Baron voltooid, 
al worren h i" j e r zu lf gaans deur berooid.



Zien Voert deed un groot gebied ontsluten, 
de Klokke van koerast© kon gaon luden. 
Doar, in het veur die tied zo stille veld 
werd rap un boel bedrievugheid emeSd.

Vol lever gangen ze ok an !t werken,
In de Arjer en Stegerder Marken.
Deur deel, det toen nog Amt-Ommen was. 
woar ik in olie kronieken van las.

In die daangen vul er vuil© te bekseken, 
want warsout die Voart kwamen er wieken, 
veur torfofvoer kwamen die goed van pas, 
in dit brok van ’t old Boertanger moeras.

En in dl© Voart moggen scheples varen, 
woarin acht sluuzen veur ’t schutten waren, 
now kon men met de venne an de slag, 
die doar ai eeuwen Saank te greujen lag.

EVERT DIEK.



SOMS SPREKEN STENEN.

Enige maanden geleden schonk de heer G.Veneberg een Bentheimer stenen
drempel aan de Oudheidkamer. De drempel kwam in zijn bezit toen hij in 1965 de 
huizen achter dé N-H. Kerk sloopte. Op de plek waar nu "Vakantievreugd" haar
kantoor heeft, stond in een grijs verleden de eerste schooi van de Chr, 
Afgescheiden Kerk van Ommen, gesticht in 1880.
En voor die schooi iag de steen die Veneberg aan de Oudheidkamer schonk.
Later werd de school naar het Bouweinde verplaatst en is pas geieden met "De 
Kardoen” gefuseerd, en ook de oude van Raaiteschool staat nu ieeg, wen op de
nominatie om te verdwijnen.

Die srteen bracht mij op het idee om een oud verhaal over een andere steen eerts
opnieuw te beschrijven.
Het betreft de steen die voigens oude verhalen ai eeuwenlang op de hoek van de 
Gasthuisstraat en van Raaltestraat ligt. Volgens dat verhaal heeft de Arrierpoort
op dl© steen gedraaid.
Mej. Dina Poertier kocht in 1973 het pand van dhr. Dokter die ar een markthal in 
had. Ze besloot haar nieuwe zaak de "Arrierpoort” te noemen , en opende deze 
zaak op Woensdag 26 februari 1977.
Maar, voordat het zover was, kwam de Gemeente Ommen op het onzalige idee de 
steen te verwijderen vanwege de weinige ruimte die er was, en maar een betonnen
paal op die plaats te zetten.
Winst ongeveer 20 cm. meer zijruimt® en een vergrote kans het pand van iViej. 
Poertier te beschadigen,
De steen werd weggehaald en naar het terrein bij de Oudheidkamer gebracht.
Mej. Poertier diende onmiddeiiijk een klacht in, en eiste haar eigendom terug. Ook 
uit de emmer burgerij kwam groot verzet, een protestbrief van wei 80 ommer 
handtekeningen ging naar het Gemeentebestuur. De bewoners van de Bouwstraat, 
Gasthuisstraat, van Raaltestraat en vele anderen tekenden en bioc dat de steen op 
zijn historische piek teruggebracht moest worden.
Het toenmaligs raadslid M.MAKKINGA, stelde in de Raad de kwestie aan de orde. 
B en W besloten, na veel aarzelingen, en na iange tijd, aan de eis te voidoen.
Maar wat bleek toen ? De steen was verdwenen !



Aanvankelijk werd er wat lacherig over gedaan, maar nadat een opzichter van de 
Gemeente, na dagen speurwerk en nachleiijke controles, uiteindelijk op het 
Gemeentehuis moest melden dat de steen echt was verdwenen, zat men daar met 
het geval in de maag. Toen ook nog de kranten zich met deze affaire gingen 
bemoeien, werd dit alles ais een blunder ervaren.
Een der Wethouders zegde toe dat als de steen teruggevonden zou worden, hij op 
zijn oude plek ieruggeiegd moest worden. Maar waar was deze steen nu eigenlijk ? 
Midden in de nacht hadden een aantai hem bij de Oudheidkamer weggehaaid en 
naar de Wolfskuil gebracht om hem daar in de tuin van een bekende te begraven. 
Toen bleek dat hef Gemeentebestuur in feit® was gezwicht, werd hij, eveneens bij 
nacht, weer naar Ommen teruggebracht, en in de schuur van siager van Aaideren 
aan de Tuinstraat opgeborgen.
Toen Burgemeester Knoppers in eigen persoon toezegde dat de steen op zijn piek 
terug zou komen, werd deze op de dag van opening van het winkelpand per grote 
shovel, met de Muziekvereniging voorop, naar da nieuwe zaak gebracht, en op de 
stoep voor hei pand geplaatst. Er kwam een groot bord achter met de woorden: 
Mej.Poortier, staakt ow getier, ow stien is hier i .
De steen werd met bloemen versierd, en ook werden er bloemen naast geiegb. Mej. 
Dina Poertier had een zaakopening zoals niemand eerder. De Burgemeester kwam 
mei beide Wethouders, en meer dan 400 bezoekers bezochten de nieuws zaak. 
Iedereen was tevreden.
Het rechtsgevoel van de ommer burgerij was tevreden gesteld. Mej Poertier had 
een faniasiich gevoel, en het Gemeentebestuur was "uit de nesten".
Ais bijzonderheid wil ik nog dit vermelden, dat onder het pand, tegenover de 
Arrierpoort en waar nu videobanden te huur zijn, als hoeksteen in de fundering 
eenzelfde steen is gevonden ais bij mej.Poortier ligt. Deze werd in die jaren bij 
graafwerzaamheden ontdekt.
Veel informatie ontvingen wij dankzij een keurig bijgehouden piakboek van 
Mej.Poortier, die nog steeds druk in de weer is in haar zaak Arrierpoort!

DSËKS.

H



HIER VOLGT NU HET GEDICHT "STIENEN SPREKT".

Mien lieve tied, doar leg ik eindlek weer, 
zo as in die joaren van weleer, 
tussen 't eigen volk, op mien eigen stee 
zie kriegt mi'j hier ok niet weer vot met vree !

Op mien leeftied in zo'n rommel karre, 
ik vund een schaande en meer dan barre, 

en dan doar maar zo in ‘t gros e'kwakt. 
dat hef mien stienen harte wel e'knakt.

Ie kont ‘t geleuven op mien ere>woord, 
ik vuul'n mie echt verloaten doar op n'Oord.
‘k lage zo veilig bi’j disse braven, 
bi'j die molle gapt ze as raven.

‘k Heb de deure van ow poorte dragen, 
met plezier e'doan, en zonder klagen, 
dan heur-ie der toch bi'j luu, woar of niet ?
Doet mie dan ok niet weer zo'n groot verdriet I

O, volk van Ommen, loat mi'j hier leggen, 
zegt dat an die luu die 't hebt te zeggen, 
aj dat van die heren gedoan kont kriegen, 
za'k rusteg wee'n, en veerder keihard zwiegen I
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AK D'ÖGEN DICHTE DOE

De veurige keer leut ik ow bi'j de fem.Schottert echter, en ik hoppe dal 
ow doar een bettie vermaakt hebt,
Aiies wat doarveur neudig is, hebt de mensen bi'j flessenvoi in huus, 
en ik hoppe ok daj ow netties gedragen hebt, De veurige keer, en dat is 
metiene ok ai veurig joar, teupen wi'j doar samen. Wat giet de'tied toch 
hard. Joa, nog aiiemoaie een gezegend 1994 toegewenst.

Vcih Sets Kampman. IV5evr.de Jong. kreeg ik te heuren dat zie rmnstens 
10 joar eerder noar ‘n Hamsgoren was verhuusd, Bets, nemt mie het * 
niet kwoalek, maar met die oaide huzen kwaamp Gait stien niet altied 
in ’t reine, veura!, as ze dan ok nog dubbel fcewond waren ’e west.
M,en tar,të Egberdine hef der ok nog 'e wond en dat had ik toch matten 
weten.
Bets had nog een mooi verhaairie over n'oaiden den bi'j kudden Gait 
achterin kwaamp en dan ze: “Gaidtie, mien jochie, heb i‘j ow draankie 
a! e'had ?“ En dan gongen ze samen noar Bonne Stork, halen doar een 
moatie draank en sleugen dat achterover. Lappen, numen ze dat.

Die oaide meneer Smith. woar ik niet voile van wusse, was 'etrouwd 
mei Bonne Stork en een ome van Jan en Wim Smith.
Noast het huus van de femielie Schottert steund vrogger, vlak an de 
stroate, het huus dat ok al dubbe! bewond was. Tot an 1930 wonnen er 
de tene heifte G.Schonewilie en an de aandere kaante de eiaenaar 
G.W.Koers, den het pand In dat joar an de Griffermeerde Ka'rke 
verkochen. Die karke steund tot die tied een heel stuk terugge en kon 
deur een betrekkellek nauwe gang beriekt worden, in 1931 worden 
onder leiding van Ds.W.de Graaff de karke ‘e bouwd zo as e der now 
stiet; veur die tied was er onder de Griffermeerden verschil van 
mening over de plaaste van de te bouwen karke. De iene groep wol op 
de oaide plaaste bouwen, maar de aandera groep, onder anvoering 
van oaideriing Munneke.wol de karke hebben woar now Jan Beniers 
zjen zaak hef in naaimesienes an de van Roaltestroate. Toen de koop 
van Koers deur gunk, was het pleit beslecht en kwaamp de holten 
noodkarke an de van Roaltestroate en de nij'je grote karke an "n 
Scuweinde, op zien oaide stee. Dat ok Gait Stien niet onfeilbaar was 
bewis zien verhaal over de oaide Wheeme an ‘n Oordt.

/ n
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Ie lot in 1944 Ds.Coienbrander nog in de oaSde pastorie wonnen, maar 
Ds.Koppe, den in 1938 in Ommen kwaamp, vanuut Het Groningse 
Wagenborgen, trok in 1938 ai in de ni'jje pastorie an de van 
Roaltestroate.
Dat Dieks dat better weet as Gait Stien zit hier in, dat den Ds.Koppe 
een dienstbode met bracht doar vandan woar Dieks ai meer dan 50 
joar met e'trouwd is, O, now, en dan weet ie wel woar aj ern vandan 
mossen halen en weer hen mossen brengen, maar dit Is een 
ziedsprong, den niks met de Bouwstroate te maken hef.
Wie goat weer wieder.
Noast de karke steund het kosterhuus met doaran 'e foouwd het iokaai 
zeg maar: Mini-Jeugdgebouw. Doar kwamen de Jongeüngs en magies- 
verenigingen bi'j mekare, de ciubs, de zang- en muziekvereniging. 
Doar waren de catechisaties an de lopende baand en worden verga
deringen 'e noaien en zeifs uutvoeringen.
En ai dan even rekkent dat tussen het Kosterhuus en “ t lokaal maar 
een haifstiense mure was, dan koj ow bi'j benoadering veursteiien, wat 
die mensen ‘e leden hebt. Wat decibellen ? Doar hadden ze toen nog 
nooit van ‘e heurd, Aj aliinneg ai rekkend dat het Gemengd Koor van 
de Lofstem al een tred meer dan 100 leden had. En dan in de 
concourstïed, aajt maar w eer! Vrouwtje is haar poesje kwijt of windjie 
waar heen jakker je nou ai weer ? Now. dat zal de femielie Martens ok 
niet 'e weten hebben maar wel 2 uur iaank 'e heurd hebben, joa, van 8 
tot 10 uur. Veurcf nogt een dubbel mannen kwartet te hebben beuren 
bolken. Later kwaamp doar ok nog Soü Deo Gloria bi'j. Onder de 
bezielende iaiding van Jan Kroon spoflen die op ienen savend 32 
stukken of marsen. En de femielie bleef der wonnen en heer kinder 
gongen naar de zang- en muziek umrna ‘t lawaai nog tot grotere heugte 
op te voeren. En Martens en de vrouwe kregen der ok nog 6 kinder 
woarvan der iene nog aajt op de Lofstem metzsngt, Mans, hie is deur 
de Koninginne koninklijk onderscheiden. Nee niet umme dat lawaai, 
maar geiieke metG.J.tóakkinga uut de Evertsenstroate, veur 50 joar lid 
en bestuurslid van de Lofstem. Now, dan hef den Souwe Zijistra een 
neme! op aarde bi'j toen vergelekken. As ©ouwe en Atje dat lawaai 
dageleks an 'n kop hadden, weet ik yaste dat ze veurgoed in "t 
Emslaand gongen onderduken.
Noa de olde koster nomp Hendek zien wark over Jong eigefek. voste te 
jong kwaamp'e deur een ongeluk umme 't leven, le worden op'e voigd 
deur Arie Veldman den met zien dochter Ria was 'e trouwd en samen 
vormen ze joarenlaanK het veerde Martensgsstacht 
Blief ie in de Karn mi’j tot de volgende keer opwachten 7 
Goed; maar gedraagt oe i.

i L.



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

B rood- en B anketbakkerij
Kruisstraat 2, Ommen, Tel. 05291-51561

ten förinfa
brood- en banketbakkerij

DOUWE’S
U  itstekende kwaliteit 

M inimum prijzen 

P rofiteer hiervan

De Kamp 1 

Tel.: 51184 

Ommen

Petit-Restaurant
Koffiesalon " U
Ovenverse broodjes en croissants 
Warme en Senioren maaltijden - Salades 
Bittergarnituur (ook voor thuis)

Vrijthof 5c - 7731 CH Ommen - tei. 05291-55261

van kesteren
schoenmode

fo to
ter Haar

Brugstraat 17 - OMMEN - Telefoon 05291-51860

ommen

varsenerpoort

Voor alle stoffen, kleinvak- en hobby
artikelen naar de

Kerkplein 6 - 7731 cs ommen - 05291-51509

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

Tel. 05291 -51141

arriërpoort
Van Raaltestraat 1 - Ommen

Deze bon geeft u éénmaal 10% KORTING op alles!

A. van der Bent
Groothandel In ijzerwaren, 

land- en tuinbouwgereedschappen, 
veeverzorgingsartikelen en machines

Gasthuisstraat 54 - 7731 DA Ommen - 05291-52356

Voor goed advies en vakwerk naar erkend

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



□ Bedrijfsruimte
□ Boerderij 
o Bungalow
□ Café
o Garage
□ Kantoor
□ Landbouwschuur
□ Manege
□ Winkel
□ Woning
□ Zomerhuis
□ en nog veel meer...

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
•  Ontwerpen nieuw- en verbouw
•  Aanvragen bouw- /  milieuvergunning
•  Vriendelijke tarieven

J. D IJK  arch itect
te l. 0 5 2 9 1 -5 1 9 6 9  
fax  0 5 2 9 1 -5 5 4 6 1

o m m e n

G e v e s t ig d  1 -1 -1 9 6 5
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ft’3

imojo een,

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

Behang-, glas- en 
verfspeciaaizaak

S c h i ld 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

Voor verse KIP, vers WILD en 
GEVOGELTE naar poelier

SCHOEMAKER
Middenstraat 21, Ommen.

’t Giet ow goed bij al waij doet

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

Café - Restaurant

NIEUWE BRUG
’n Omme(n)tje Waard 

Tel. 05291-51723

A. van LOHUIZEN S L A G E R I J
voor vers vlees 
rund- of varkensvlees 
van eigen slacht

Kerkplein 8 
Nieuwelandstraat 21 
Ommen, telefoon 05291-51457

’DE MOESPOT’ ,t t
Aj meer wilt weten:

Tiedschrift van ’t verbond van Redactie veur Salland
Neer-Sasse Dialectkringen. Wim Lubberding, De Marke 40,
Boordevol dialect van heel Overijssel en Gelderland. 7431 GD Diepenveen.

TA P IJT TE G E LS  & MEUBELSTOFFERING



Dealer van o.a. 
Artifort, Leolux 

rropfonri en Gelderland

WlECHERS W O O N O A S E
Dwingeloo: Entingheweg 15, 05219-1318. Donderdag koopavond. Maandag gesloten. 
Ommen: Balkerweg 22a, 05291 -53933, V rijdag koopavond. Maandag gesloten.

*
CITROËN

officieel Citroèn-agent

autobedrijf
M.C. BOUWMAN
Hammerweg 3-5, Ommen 
Tel. 05291 -56247

Geref. Kerk Centrum

‘DE K E R N ’
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

Z Z Z F A m i W 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 UtO
eurink

Haven Oost 20 
Ommen 

Tel. 05291-56080 
b.g.g. 05291-51231 

APK-KEURINGSSTATION

REPARATIE EN ONDERHOUD VAN ALLE MERKEN AUTO’S

voor beeld-, geluid-, 
koel- en wasapparatuur cd en cassette

expert
RADIO WESTERMAN

Gasthuisstr. 1-3 Ommen 05291-51406 
EXPERT RADIO WESTERMAN, DAAR WORD JE WIJZER VAN

Vishandel

ommen

Staphorst tel. 05225-3249

varsenerstraat 4 -  ommen - tel. 05291-51410

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



A U T O B E D R I J F

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 
VERKO O P EN REPARATIE

off. Lada- en Daihatsu dealer

'h K.O Pp
|§? W ''«If

a g  *  a  i
•; Tilfe,mm

m:' \nSKH.OHt
Van der Beek omMKis sinds 1854

A V ( ( E R

R 3 K K E N D E M n n n n l
V ER H U IZER S vakmanschap 

zekerheid 
reële prijzen

H .  S te e n  b .v .
Sogenbosstraat 3 - Ommen - 05291-51802

n o g g a

Uw warme bakker
Onze specialiteit Ommer Möllenbrood
Varsenerstraat 3 - Tel. 56262 
Hardenbergerweg 10 - Tel. 51389

f,de ^ i n d e n b e r g "

AU TO SCH A D E .iUÉL 'fydcumoL - 'J'aMjjatÜAUM 
om m en

BRUILOFTEN SPELLENKELDER 
DINERS SWINGZOLDER 
KOFFIETAFELS A LA CARTE RESTAURANT 
RECEPTIES VERGADERINGEN 
PERSONEELSAVONDEN BUURTFEESTEN

Zalen tot 400 personen Tel. 05291 -51303

[ H e n k  K o g g e l

Ommeresstraat 11 - Ommen - Tel. 51294

Uw vakantie is bij voorbaat geslaagd op 
^ l BUNGALOWPARK „HOGE HEXEL”,
IHOGE 1 W ie rden , O verijsse l.

1 hexeiAH  bossen  e n  h e id e  \  Voor reserveringen, niet op zondag
\ j J « S E S H  _) WEELINK’S REKREATIE

De Schammelte 16, 7731 BM Ommen tel. 05291-51885


