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Spaarverzekering ?
Wilt u een duidelijk advies 
over belastingvrij sparen?
Bel ons op of kom even langs!

Univé. Daar plukt ü de vruchten van!
Univé Midden-Overijssel

Pr. Julianastraal 6, 773] GH Ommen, Tel. 05291-52735 
Smidsweg 97. 7441 EL Nijverdal, tel. 05486-19908

VAN OLDS OW ADRES 

Sinds 1908

VAN EERTEN’S 
BOEKHANDEL

Port betaald 
Ommen

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

Tel. 05291-55550

H 0 T E L muüUNi
O M M E N

2-icim, tN  ER GOED UITZIEN MET EEN 
BRIL VAN „OLDEMAN”

Kwaliteitsmonturen met kwaliteitsglazen van o.a.
ZEISS en RODENSTOCK

Steeds up-to-date in

H. BAKKER EN A.A. BAKKER

Makelaars en Taxateurs 
inonroerendegoederen

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

de nieuwste technieken en 
glassoorten

Wij geven U deskundige 
voorlichting en bepalen 
door oogmeting, 
oogonderzoek en 
tonometrie uwjuiste bril. 
OPTICIËN - OPTOMETRIST

Oldeman
Varsenerpoort9 - 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 om geving voor:

Mobil■©-
□PEL /B K J

riMTZZM

APK
keuring
station

VOORDELIG OPEL HUREN

Schurinkstraat 36, 7731 GE Ommen, Telefoon 05291-52550 - Fax 05291-56912



juw e lie r - opticiën

Brugstraat 22 
7731 CT Ommen 
Tel. 05291 -51643

A n ’t horlog ie  ken ie de drager 
K ies ow  horlogie 

daoröm m e m et zörge 
en loat oe roaden 
deur de Vakm an!

vosjan
uw adres voor schoenen en reparatie 

Bouwstraat 24 - Ommen - Telefoon 51559

Gediplomeerd Drogist - Parfumerie 
Schoonheidssalon - Foto-service 
Homeopathie

i to * H td )C V
(Eig. G. HEMMES) 

Brugstraat 23-24 - 7731 CT Ommen 
Telefoon 51414

Schildersbedrijf en decorette

HARRY & JEROEN

AALPOL
Gasthuisstraat 50 - Ommen - Tel. 05291-51369

CAFÉ - BILJART - EETHUIS

/ / t 7)C2ZkÏaI//

Markt 12 -  Ommen - Tel. 05291 - 53543

aannemersbedrijf M. van der Vegt

ommen 05291-53747

NAAIMODE
CENTRUM

Dr. A.C. van Raaltestraat 29 - Ommen - 05291-51313 
Burg. v. Bruggenplein 7 - Dalfsen - 05293-4747

i VERKOOP
KOOPADVIES

TAXATIES
VERHUUR/BEHEER

NVM HYPOTHEEKSHOP
VERZEKEREN

VSIEEHINKMAKELAARS
ra
IÏJ.YK) Ommen, Markt 32 Tel. 0S291 -51121 /55074 Hardenberg, lage Doelen 1 b. Tel. 63689/60104

OMMEN • HARDENBERG

K /Ie ije r in k

DALFSEN OMMEN
Bloemendalstraat 3 Bermerstraat 12
Tel. 05293-2512 Tel. 05291 -51351
Fax 05293-2736 Fax 05291 -53612

De juiste kijk 
op
drukwerk!



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 v B j y brood- en banketbakkerij

DOUWE’S
U  itstekende kwaliteit 

M inimum prijzen 

P rofiteer hiervan

De Kamp 1 
Tel.: 51184 

Ommen

Petit-Restaurant
Koffiesalon " A  \ J v f t L { "
Ovenverse broodjes en croissants 
Warme en Senioren maaltijden - Salades 
Bittergarnituur (ook voor thuis)

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

van kesteren
schoenmode

Kerkplein 6 - 7731 cs ommen - 05291-51509

tholen wegenbouw bv

Postbus 82 
7730 AB Ommen 

Telefoon 05230-38241

/ I \  Brugstraat 17 OMMEN Telefoon 05291-51860

foto
ter Haar

AUTOSCHADE

C. H U YSM A N S
uitdeuken - spuiten - moffelen
Strangeweg 20 - Ommen 
Telefoon 05291-51146

Voor alle stoffen, kleinvak- en hobby
artikelen naar de

arriërpoort
Van Raaltestraat 1 - Ommen

Deze bon geeft u éénmaal 10% KORTING op alles!

Bandenservice "Ommen”
voor volledig technisch onderhoud

Banden JfSjNsi erkend lid
APK keuringUitiaten ’ïrpiffi fvacôggaj
Schokbrekers^j» c y  “ A. Kassies
Accu s *  Nieuwelandstraat 1 - 7731 TH Ommen
Grote beurten Tel. 05291-53784 - Fax 05291-53752

Voor goed advies en vakwerk naar erkend

^MLATIEBEDRIJF

* GROEN |
OMMEN fl |

H w r

-jH1

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

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
•  Ontwerpen nieuw- en verbouw
•  Aanvragen bouw- /  milieuvergunning
•  Vriendelijke tarieven
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te l .  0 5 2 9 1 - 5 1 9 6 9  o m m e i
f a x  0 5 2 9 1 - 5 5 4 6 1

G e v e s t i g d  1 - 1 - 1 9 6 5
□  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ O
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Dr. A.C. van Raaltestr. 6 
Tel. 05291-56013

S C H I L D E R S B E D R I J F

J£van Eiburg
GLAS- VERF- BEHANGSPECIAALZAAK 

J. van Eiburg Ommen BV

Schurinkstraat 22a 
7731 GD Ommen

Tel. 05291-52441 
Fax 05291-56256

OMMER AUTOMATEN
Eskampweg 29 - Ommen 

Telefoon 05291-51492

MOLEN

De 2LeIie
VOOR AL UW MEEL EN GRAANPRODUKTEN 
VOLKORENMEEL - MOLENBLOEM 
PANNEKOEKENMEEL - BOEKWEITMEEL 
MUESLI. REFORM-ARTIKELEN.

A.R. WOLTERS
TELEFOON 05291-54080 - 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 ij

voor vers vlees 
rund- of varkensvlees 
van eigen slacht

Kerkplein 8 
Nieuwelandstraat 21 
Ommen, telefoon 05291-51457

’DE MOESPOT’
Tiedschrift van ’t verbond van 
Neer-Sasse Dialectkringen.
Boordevol dialect van heel Overijssel en Gelderland.

Aj meer wilt weten:
Redactie veur Salland
Wim Lubberding, Zwolseweg 313
7412 AK Deventer

T A P IJ T T E G E L S  & MEUBELSTOFFERING VIERKANT DE BESTE!



VAN DE REDAKTIE.

„De Darde Klokke”
_ ski&moanddeks tijdschrift.,N R : , r l i „

Geachte Lezers(essen) en . . 
adverteerders.
Aan het begin van het nieuwe 
jaar 1995 wensen wij U als 
Redaktie- en Bestuurscommissie 
van "DE DARDE KLOKKE' een ge
zegend en heilzaam nieuwjaar.
Maar wij willen vooral ook onze dankbetuigingen 
uiten voor de grote trouw, die de lezers van ons 
blad door de jaren heen hebben betoond. Dankzij de 
medewerking van adverteerders- en lezers komt "De 
Darde Klokke" al tientallen jaren bij hen in de 
"bus". Niet alleen in Ommen of in Nederland, maar 
ook in diverse andere landen verschijnt ons blad. 
Onze groeten gaan ook uit naar hen die in het buitenland wonen. Ter afsluiting van deze Nieuw
jaarswens 1995 plaatsen wij een Nieuwjaars-Zegen- 
wensch uit 1907, in gedichtvorm, van J.J.Arendsen, 
lantaarnopsteker te Ommen.

Red.- en Bestuurscommissie.

Komt, Burgers, met blij gestemd1 harten, 
Elkander begroet deze dag !

We ontvingen naast vreugde, ook smarten, 
Maar toch, voegt ons thans geen geklag.
Wij roepen weer 't "welkom" U tegen, 
"Nieuwjaar", voor ons vol van hoop !
En iedereen wenschen wij Zegen,
En voorspoed, gedurend' uw loop.

Met ijver en met nieuwe krachten, 
Weer, Burgers, uw taak aangevat ! 
Veel Zegen sta U weer te wachten, 
Te Lande, en op 't schuimend Nat. i



'k Wensch 't Hoofd der gemeente veel Zegen, 
en met hem ook haren Raad.

Veel voorspoed en heil op hun wegen,
Dat komt ook de Burgers te baat.

Genoegen wensch 'k allen te zamen,
En dat ook weer dit Nieuwjaar 
Uw'Hope niet moge beschamen.
Uw hart met geen zorgen bezwaar'.
De Handel en Nijverheid bloeie,
Der Scheepvaart zij heil en geluk;
Dat Zegen als vroeger weer vloeie,
De voorspoed vervange den druk.
De Landbouwer zie ook zijn pogen 
Met zeer rijke oogsten bekroond;Hij blijve, met steeds meerder vermogen,

Van tegenspoed zoo moog'lijk verschoond.
Zij welvaart, van God U geschonken,

Uw deel, geachte Burgerij !
Moog' ware eensgezindheid ontvonken,
Die make ons allen recht blij.
Wij zullen, o, Burgers, bewaken:

Uw huis, uw hof en uw goed;
Vaarwel ! en God zegene uw zaken,

Nieuwjaar is 't, vooruit weer met moed !
Heb ik soms nog iemand vergeten,
Zoo wensch 'k U allen met elkaar,
Oprecht, en een vrij geweten:

Een hoogst voorspoedig "NIEUWJAAR"!



BOERENLEMEN TUSSEN 1918 EN 1945
11. Eerpels en mangelwortels "uut 

de grond maken".
Onderwiel de spurrie-ok wel "sparre" e'nuumd- flink 
was gaon greujen en de biagies van de ruumen al 
begunnen te wapp'ren in.de wienden, waren de boe
ren druk met het uut de grond maken van de eerpels. 
Un nogal zwoar karwei, die veural van de rugge un 
boel vreug. Stam nao stam mus er met de greepe 
uutesteuken worn, drekt oppegaard, en metien sor
teert in de maanden. As mien va en moe der met 
gangs waren, dan stunnen er viefe tot heur beschikking. Twee veur de dikken, twee veur de kleine misvormde en beschadugde eerpels en in t'midden nog iene veur de potters. Op dizze meniere kreengen tien ri"jjen noast mekaar un oogstbeurte.
De dikke eerpels worn, as de maande vol was, uute- stort an un rille op t'laand. ’t Zelde lot onder- 
gungen de potters, die bestemd waren urn ze toeken 
veurjoar te gebruken veur un ni"j verbouw.
Det zulf-potters goeien was toen in oeze buurte 
nog algemien de gewoonte, en maar zelden gunk mien 
va N.A.K. gekeurd potgoed of zi'jzoad ankopen.
Of dit soort zunugheid, die ze "zulfveurziening" 
numen, wel aajt de goeie meniere was, valt te be- 
twiefelen. Al mu'k er wel bi'j vertellen det veur 
zi'jzoad, deur het te zemen, de grotere korrels 
en bi'j eerpels allent de potters van de beste stam
men in anmarking kwamen.
Teengen de oamend kreengen de eerpelrillen un bedek
king van de geplunderde eerpelrangen, um ze teengen 
gruunugheid en reengen te bescharmen. De maanden met 
het kleine en aander spul kwaamp drekt in zakken en 
reizen dan met de krulewaangen noar de schure as 
voer veur de varkens, noa veurof gekokt te wein in de fnuuspot.
Noadet alle stammen op 't laand van heur opbrengst 
bevri'jd waren, volgen al gauw het bi'j huus halen in de bak van de wupkoare.

3.



De voereerpels- meestal was het soort "Voran" en 
de poteerpels kreengen un rustploatse in veurof 
gemaakte koelen van roem un meter breed en onge
veer vieftug centimeter diepe. De bedekking be- 
stund uut un loage roggenstro en heideplaggen, 
woarover dan nog zaand kwaamp, urn ze vorstvri'j en 
dreuge te kunnen bewaren. De eerpels, in de regel 
"Eigenheimers" en "Rooie Star", vunnen heur bewaar- 
plek onder in de beddesteen, woar ze van de winter- 
kolde gien last hannen. Arg doelmoatug, mooi kot 
bi'j de warken urn er daagluks wat van uut te halen 
en ze te schellen veur de middagpot.
Over het beroojde laand gunk de egge alles wat nog 
achterblemen was bi'j mekaar krabben en doarnoa ver 
voerd noar bi'jhuus, woar het dienst kon doen as 
stri'jsel in de varkenshokken en woar de dieren er 
geerne op kauwen.
Noadet de eerpels uut de grond waren haald en un 
goeie bewaarstee hannen kreengen, waren de mangel- 
wortels an de beurte um oppetrokken te worn.
Ze kwamen in ri'jjen op t 'laand te lingen, woarnao 
ze deur un stoot met de schuppe heur kop kwiet 
gungen. Met de koare moggen ze meereizen noar vri1j 
kot bi'j huus, um in wat grotere koele dan van de 
eerpels de winter of te wachten. Het ofgesteuken 
loof kreeg bestemming as gruunvoer veur de bieste, 
die um dizze tied van t'joar s'nachts alweer op 
stal stunnen.
Het vee kon dan wat toevoeren best gebruuken, um 
reden dat het grus in t'weilaand niet meer voldoen
de hoekvulling gaf, en bomendien, det er minder 
"koerasie" in zat dan in de zomer.
In latere joaren ondervund de verbouw van mangel- 
wortels meer en meer konkerentsie van de voeder
bieten. Die hannen meer dreuge stof en zollen min
der waterbalgachtug wein, volgens "De Boerderij", 
un boerenblad dat de postbode elke wekke bracht.
Zo ongeveer end oktober was het inzamelem van wat e 
greujde op, en in grus- en bouwlaand kloarekomen, 
behalve nog de rest van de spurrie en het knolgruun de ruinen.



Un deel van de spurrieverbouw worn e'mejd en e’ 
dreugd, um ze later te dorsen en het zoad ervan te 
kunne gebruken, um het volgend joar uut te zi'jjen. In alles was het boerenwark er op ericht, um in de 
zomer en harfst te verzamelen en te bewaren, wat in 
de winter niet emist kon worn veur de huusholding 
en het vee, t'was begunt met het vullen van de heij- 
barg, gevolgd deur de oogst van haver- en rogge, 
deur het uutgrond" maken van eerpels en mangel- wortels, un deel van de gruunte uut de tuun en
aander spul. En.....volop torf in de schure veurverwarming en kokkeri'jje.
Wa k nog zengen wol: Het de eerpels uut de grond 
maken, zoas det bi|j oes in de buurte toentertied toegunk, gebeuren in de echte bouwstreken, zoas bi'j Dedumsvoart, op un aandere meniere. Bi'j de 
boeren doar worn eerst van un stuk eerpels un deel van de stammen veurof met de grepe oppesteuken, 
woarnoa de luu op de knieen oaver de grond zicht 
kroepend voortbeweugen en in un maande, die ze met- 
trukken, de eerpels ongesorteerd in gooiden. Meestal neumen ze dan twee ri'jjen teglieke mee.
Dit "eerpelkrabben"^ is op den duur deur de luu op de 
kleinere bedriemen in de umgeving oavernummen, veur- 
al toen de sorteermesiene zien intree had edoane.

Evert Diek. ----------
NIEUW BOEK OVER OMMEN ! -
Onze plaatsgenoot, de heer W .Stappenbelt heeft, 
na jarenlang onderzoek in diverse archieven, 
gesprekken met betrokkenen en het verzamelen van foto s, zijn boek over "Ommen in Oorlogstijd"
4e jaren 37-'45- voltooid. Het is een lijvig .c-delig boekwerk geworden van samen meer dan 660 

pag. Op 11 april en 5 mei a.s. zullen de beide 
delen verschijnen. De oplage, 1000 stuks van elk 
deel, zal vermoedelijk snel uitverkocht zijn en 
daarom raden wij onze 'Darde Klokke’ abonnees 
buiten Ommen en en vooral in het buitenland aan, 
om zich in_verbinding te stellen met familie of’ 
kennissen in Ommen en zo verzekerd te zijn van het 
in bezit komen van een exemplaar van beide delen. JJe auteur wensen wij veel geluk met het in vervulling gaan van een jarenlange wens.
Namens de redaktie van "De Darde Klokke",

Dieks Makkinga.



UIT HET ARCHIEF VAN 'DE DARDE KLOKKE”:

Overdraght van Jan Bosch naelaetenschap 
van derselver vrienden en Erfgenaemen op 
ende an Gerryt Janssen, aesselve heeft ende Broeder.

Ick, Joan Westenberg, Scholtus van Ommen ende Den 
Ham,certificeere hiermeede dat voor my ende Ceur- 
noten de Vaendrick Hendrick Westenberg en Proc.
Joan Walraven in deesen Ed.Gerighte seyn erschee- 
nen, Asjen in ’t Holt en desselfs Huysvrou Hawigh 
Alberts. Voort Willem Hekhuys ende seyn vrou Henrick- 
jen Henrics mitsgaeders Albert. en Derck Jansen ende 
dan nog Hannes Jansen en seyn Huisvrou Geesjen Jan
sen. Te saeitien Erfgenaemen van wylen Jan Bos verklaer- 
den voor een somme van penninghen an haer ten noeg- 
hen betaelt an haer broeder en neeve Gerryt Janssen 
Vrylinck en seyn Huisvrou ais raeede Erfgen.van ge- 
melte Jan Bos haer reght op ende tot de halfscheyt 
van het Erve Vrylinck en Katerstede den Stramp of 
Dunnewint, mitsgaeders het goorentien van Henric 
Muilen Bakker angecoft alle in deesen Cerspele van 
Ommen, Boerschap Varssen geleeghen, soo als't een 
en ander by Jan Bos stervende naegelaeten, is ver- 
koft, doende sulx in ende vermits deesen ende daer- 
nae in het Gerighte uytgaende ende vertende an ende 
ten Erflycken Profyte van Gerryt Janssen Vrylinck, seyn Huysvrou ende Erfgenaemen.

In kennisse der Waarheyt hebbe ick, 
Scholtis, deesen onderteeckent ende 
geseeghelt.
Actum Archem den 23 September 1726 

Jan Velthuys.
J.Westenberg, 
Scholtus.



Hierbij plaatsen wij een ingezonden schrijven met 
een gedicht van een oud-plaatsgenoot (geboren Om- 
mer) Ds .Getjan Hartens te Driebergen.

Driebargen, 'n zesden oktober 1994.
Beste Dieks,
lens in de twie maond, as der weer een verjoardag 
in de femilie is, krieg ik van mien jongste zusse 
een stapel "Nieuws uit Ommen". Ik bladere ze wel 
eem deur, zoda'k weer op de heugte binnen van wat 
der in Omm" spolt. En ik nemme ok altied de femilie- 
advertensies deur. Mar echt nijsgiereg bin ik nöar 
oew stukkies. Dissen harfst is 1t veerteg joar 
'eleen, da'k uut mien geboorteplaaste vot-egaon binne. Mien moederspraoke bin 'k gelukkeg niet kwiet- 
eraakt. Dat kon ok nie. Op verjoardaagn en zo bleef 
et "platpraotn" en mossen de vromden onder de ange- 
trouwden -ok mien vrouwe- zich mar anpassen. Loa'k 
et mar zo zeggen: Teegnover mien vaa en moe kreeg 
ik gien woord hollands over de lipn. Met da'j older 
wordt, kump vrogger dichterbij. Zo is 't ok met et 
dialekt: in plaatse van da'k et vergette, wordt 
et meer eigen. Doarumme bin'k zo wies met oew stuk
kies. Ik magge wel zeggen, dat die mi'j een goed 
ende op weg 'eholpm ebt umme mi'j wat te verdiepm 
in de riekdom van et Saksich en dan natuurlek veur- 
al et ommers.
Een zettie terugge gaaf mien breur mij zien eksem- 
plaar van et buukie uut 1948, woarin et hele feest
programma steund van Omm' zeum honderd joar stad.
Dat feest stiet mij nog elder veur 'n geest; in 
mien kinderherinnering was 't wel 'n heeln moand 
feest. In d 'Oldheidskamer he'k de film dervan e- 
ziene. Machteg mooi noa zovolle joar een stukkie 
jeugd zo leemdeg weer veur oogn te kriegn.
Ik kwame in dat buukie ok de tekst teegn van et 
feestlied "Ommen jubelt", ak mij niet vergisse 
'eschreem deur meester Timmerman, Veurda'k et zelf 
goed in de gaatn hadde, waar ik al gangs umme et 
over te zetten in et dialekt. Et resultaat, dat uutendelek best wat zweet hef 'ekost, doe'k hier
bij. Ik wil ow niet te volle an varge ween, mar aj



't kont wachen en der kommentaar op wilt geem, dan 
graag, want helemoale zeker bin'k noa veerteg joar 
niet meer of ik alle woordn wel goed ebbe. Met et riem zit et dach ik wel goed, maar ok veerder lus- 
tert et naw. 't Is per slot niet zo mar een liedtie

Rijns-Getjan. .
P.S. Nog duudleker: Getjan van Jan van Rijns-Getjan 
den etrouwd was met Geertie van 'n Touw.

Ommen jubelt - lied bij het 700-jarig bestaan als 
stad in 1948.
In Salland leg een flink stuk gronddat'ze Omm' hebt 'enuumd,
urn zien natuurschoon wied en zieddeur ieaeriene ’eruumd:woar vromd en eigen zich an hech
umdat ze hebt 'ezien,dat disse streeke bod wat nans
ien plaaste ow kan bien.

(In Salland ligt een plekje grond,
dat Ommen wordt genoemd,
door zijn natuurschoon wijd en zijd
bekend en steeds geroemd,
waar ieder graag terugkomt als
hij eenmaal heeft geleerd,
dat deze plek hem biedt wat hij
tot dusver heeft ontbeerd).

Wat zuuk ie ? Bos, of akkerland, 
of heide, - goat oew gank; 
in 't land woar Vechte en Regge stroomt 
koj dwaln, uurenlank.
De bestemer- en Leemlerbarg 
biedt uutzich veer in 't rond.
Gezegend biw met volle schoons 
en dankbar daw hier. wont.



(Men vindt er 't vlakke heideveld, 
ons lerend in zijn pracht 
dat ware schoonheid slechts ontstaat als eenvoud wordt betracht.
Men vindt er Vecht en Reggestroom, natuurbad, berg en dal,

. voorts zandwoestijn en waterplas,en bossen zonder tal.
Wij hopt mar dat dit plekkie grond 
deur niks nog 'evenaard, 
dit stadtie dat ons dierbar is 
veur rampn blif bewaard.
En giet et mangs wat slechter met dit stukkie paradies,
wij loat 't niet in de steek, want wij wij bint met Omm' wies.

(Wij hopen dat dit plekje grond 
voor rampen blijft bewaard, 
de plek, die ons meer dierbaar is dan ied're plek op aard.
En komt het ooit in later tijd in moeit' of ongerief, 
wij zullen 't niet verlaten want wij hebben Ommen lief !).

Zo aj ziet was 't oons zeker de muujte weerd umme dit vars met vertaling te plaatsen, en wi'j 
bopt daw oonze abonnees hiermee een plezier 'e 
doan hebt. Getjan oonze hartelekke daank.

Red.



Overdracht van 't halve Erve Vrylinck en den 
Dunnewint of Stramp tot Varssen an Dr.Tomas van Muyden.
Ick, Joan Westenberg, wegens hooger Overigheyt in 
der tyt Scholtus van Ommen ende Den Ham, certifi— 
ceere ende doe cont hiermeede dat voor my ende 
Ceurnoten de Vaandrig Henric Westenberg ende Pro
curator Joan Walraeven in deesen Ed.Gerighte, seyn 
erscheenen Gerryt Janssen Vrylinck ende seyn vrou 
Truittien Janssen, verclaerende dat angemerekt an 
Dr. Tomas van Muyden, als Eygenaer van de weeder- 
helfte van gemelte Erve Vrylinck, kater-steede den 
Dunnewint of Stramp ende Goortjen weeghens Paght
«°lLSunt Mtnoenii725 toe' ten agteren waeren eene soome van 309 gids,en seventie stuyvers ende weeghens daer over angewende costen vier gulden en vyff stuyvers boven en behalve't geene het Gerighte dies weeghens nog moghten competeeren, 't welcke 
sey boven dien verklaeren ten haeren laste genoo- men te hebben.
Voorts weeghens voor haer betaeld verp.contr. ende 
schoorsteengeit tot den jaere incluus 1725 van dit 
een en ander verschuldigt hondert negen Caroli gids 
twee stuyvers en twaalf penninghen weeghens voor 
haer betaelde hondert dartig guldens an de Weduwe 
van meergemelte Jan Bos haer uyt kraght van houlix 
voorwaerde par resto competeerende, ende dan eyn- 
delyck weeghens voor haer betaelde vyftigh guldens 
an de pagter van den vyftigsten penning deselve 
weeghens het versterf regt ende den ancoop van ge- 
melte goederen par resto nog competeerende, dus in ’t geheel een summa van ses hondert drie Caroli 
guldens vier stuyvers en twaalf penninghen.
Soo verclarden sey weyders tot quitcoop ende 
doodinghe van voor gemelte schuit an gemelte Tomas 
van Muyden vercoft, gecedeert ende getransporteert 
te hebben in vollen eyghendom haer gereghte half- 
scheyt in de gemelte Erve Vrylinck, katersteede, den 
Stramp of Dunnewint en Goortjen, sulx doende kraght

io



deses in ende vermits deesen met dit uyt drukkelyck 
beding dan nog dat de Cooper deese alsoo aen overge- draeghene goederen ende als meede de weeder helfte 
van dien sey reets eyghendommelyck hebbende gecom- 
peteert de vercooperen niet allenigh voor haer maer oock voor haere kinderen ende Erfgen. sal moeten in 
pagt laeten beholden, soolanghe sey het eene jaere pagt uyt ander coomen te holden, welcke pagt pen- 
ninghen als voorheen nu van 't geheele Erve betaelt 
sullen cunnen worden met sestigh Caroli guldens of het mudde rogge en drie mudde boekweyt. ter ceuren 
van den verhuider eh>van het Goortjen met twee gul
dens, ses stuyvers waervan het eerste jaer sal coo
men te verscheynen St.Marten, 1726, mits dat eghter 
de getimmertens van net Erve, als voor heen door de 
vercooperen buyten last van den Vercooperen sullen moeten onderholden worden, ende alle de ordinaeris 
so wel als extraordinaeris, schattinghe ende ongel- den allenigh betaelt sonder daervoor iets te corten 
ende bovendien de pagten van den Stramp of Dunnewint 
by Dr. van Muyden genooten werden met het holtgwewas 
en twygh daer op wassende, waerteeghens de Vercoo
peren dan oock weder om ontheft werden van de repa
ratie van het getimmerte daerop staende en 't geene 
aldaer voor costen van hoofden en kribben mogt werden 
angewent, blyvende dan nog het provenu van het bos
holt op het Erve staende voor den halfscheyt ten voordeele van de meyer.

In kennisse der Waerheyt heeft ten 
versoecke van Comparanten de Borhge- 
meister Velthuys tot Ommen voor haer 
nevens deesen onderteeckent. ende geseeghelt.
ARCHEM DEN 25 SEPT. 1726.

J.Westenberg. J.Velthuys.

Bovenstaand artikel komt uit het archief van "De Darde Klokke".
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UUT HET LAAND VAN DE DEDUMSVAORT.
6. Grunnegers meuken ni'j soort grond.
Woar iens un bonke broene venne zat. 
die het moeras van olds verzameld had. 
bleef er noa ofvoer van de turf kaal laand.
Al 1 ent wat rauwwe rommel op schroal zaand.
Wat kon er met die "rimboe" worren doan ?
Hoe zol het doarmet wieder munnen goan ?
Het antwoord kwaamp uut t'noorden: hier op an: 
Jong volk van doar. det meuk er bouwgrond van !
Grunneger boeren grepen hier heur kaans,
Zi'j waren met "kloarmaken" heel wat maans. 
Ploegen t’zaand, vennerest met mest er deur, tot ni j soort grond met un arg grauwe kleur.
Deur heur warklust, de haande uut de mouw, 
ontstunnen brede akkers veur verbouw, 
van peerdebonen, klauwer en van groan, 
ok eerpels ko j der mooi zien bleujen stoan.
Die luu hannen het hier best noar de zin. 
Ploetren op dalgrond gaf heur groot gewin.
Woar vrogger venne zat, doarnoa gust zaand, 
gr eu j en un goed, welvarend boerenlaand.
An de wieken rezen gebouwen groot.
Arbeiders an t'wark veur dageluks brood.
Heur huzen waren maar schamel en klein, , 
het was ok toen al: Verschil mut er wein.

Evert Diek.

1 1.



PAROCHIE - NI'JS
Toen Tone zien va en moe joaren 'eleden boorde
vol goeie veurnemmens en met een trouwbukie veur 
de eerste 12 kinder van de Karke en 't Gemiente- huus kwamen, hebt ze nooit kunnen vermoeden dat 
doar maar iene name in zol kommen te stoan. En umme 
dat oonze volk over zukke dinge niet preut, muj van
dage an n dag nog maar roaden woar dat now an 1e 
legen hef. Zodoende kreeg Tone dan ok allinnig, zo 
klein as e was, de last te dragen van een te volle 
an liefde en zorgen, genog veur èen trouwbukie vol kinder met inlegvel.
It ’t dan neudeg umme te vertellen dat 'e een ver
wend aap worden ? Onmeundeg verwend ! Ie gunk nog 
geen niet noar de schoele of ie had al een ni’jje fletse. Dat was in de tied dat aandere kinder 5 
3oar later heur proberen voort te bewegen op twie 
slingerende en piepende ra met wat bi ' j mekare 
gezochte rommel der an en der op. Leup'met noa 
schoeie goan, op de meester zien kinder noa, alles 
in die tied op klumpies, Toontie had schuunties an ! 
tn zo kuj wel deurgoan, aj dat allemoaie zo in ogen
schouw nemt muj 't nog een wonder numen dat 't nog 
zo goed met em 'egoan is. Ie zal zo'n 18 - 19 joar 
'e wes wee'n, dat zien moe, as e vot gunk, em 't 
hoar kammen, de veters van de schoene dichte deud, 
em in de knippe keek of ter wel genog in zat, em 
een schone zakdoek en zien mes in n'oasik stoppen 
en em dan noaieup tot'e weg fietsen. Tone gunk al 
hoe meer zien eigen gaank, ie zat meer bi'j Nads in 
t café as bi'j meneer Pastoor en de catechismus 

had meer geheimen veur em dan de kaarten. Van vrouw- luu, op zien moe noa, mos 'e niks hebben. "Aj bi'j 
Nads een borrel nemt, en ie bevalt ow goed, dan nem 
ie der nog een paar, maar met vrouwiuu muj bi'j iene ophoalen" ze 'e dan en lachen maar een bettie.
Zo gunk 't joaren an. Toen zien va en moe nogal kort 
noa mekare arg onverwachts uut de tied kwamen, dach 
ïederiene dat'e met femilie en burenhulpe zo wel 
deur zol goan, maar ie redden em zelf van bovendale 
en woar 'e niet an toe kwaamp nump'e gewoon volk veur. Ie was zo midden darteg 'e worden



toen de grote anvaring tussen meneer Pastoor en 
Tone kwaamp. Aj 't goed beschouwd' eigelek, woar 
gien mense op verdach was. Maar ja, de gaank der 
dingen woar een gewoon starveling de haand niet in hef, bint muujlek, arg muujlek te begriepen. In de Parochie kwaamp helemoale onverwachts Barnard Zwie- 
gers uut de tied en leut noast een klein slim spul- 
legie, ok nog een ongetrouwde dochter achter. Och, 
't magie, goed veur va en alle wark, was niet over- 
moateg bedield met dat, wat een vrouwmense het an
tieken 'e weerd maakt. Zeg maar gewoon, zo lillek 
as de nacht, n'lenen scholder wel een handbreed 
hoger as 'n aander, een spichteg gezichte en schel., ie zult ze zuken die zo schel bint. Aj der met preu- 
ten aj aajt 't idee dat 'e der iene zag stoan zo'n 
meter of vieve bi'j ow verdan. Joa, zeg dat wel.
Een meense is zien eigen maker niet, maar ie weet 
net zo goed as ikke dat 't. oge ok wat hebben wil. 
Loat dat dan maar een menselekke dwaling wee'n, 
goed, goed, maar 't is zo, en doar kuj oe gewoon 
bi'j dale leggen. Now en umme dat Tone toch eige
lek ok onthaand zat sedert zien oalders starven,
had meneer Pastoor 'e dach.... Toen 'e bi'j zien
bezuuk an Tone noa een paar kommen koffie dan ein
delek op 't capiter kwaamp woar 'e hen wol, was 't 
een helen zet stille. Maar as meneer Pastoor dat 
as diepe noadenken hef op'e vat, dan kreeg’e even 
later wel deur dat 'e lillek bi'j 'n pot anpissen. 
Tone was gewoon te beduusd umme goed noa te kunnen 
denken en oasem te geven.Maar o, waj mie, toen'e 
dan weer op oasem kwaamp en lucht kreeg. Het knallen 
en daveren deur de kokken woar even derveur twie 
mensen nog zo steureg met mekare preuten.
Zo tussen de slagen deur kreeg meneer Pastoor te 
heuren dat'e die "schelle" en "schieve" kippe van 
Zwiegers'Barnhard niet in bedde, niet op de kokken 
en nog niet op 'n dam van 't arf wol zien. Tone had 
em zo ieweg dat de potten op 't kammenet zaggies en 
eerbiedeg rinkeln. Foi, Foi. En zo is het grote mis
verstaand in oonze Parochie 'e kommen.
Meneer Pastoor heuld strak en stief vol dat Tone em 
wilmoes den optater verkoch had en Tone ze dat 't



kloarloeder per ongeluk was, dat"e meneer Pastoor 
veur d'harsens houwen. Ie begriept zeker wel dat 
Tone er niet bes of kwaamp bi'j de beminde geleuvi- gen. Hef een mense niet van de wieg tot dat 'e 
achter de _karke kump te leggen, geregeld geeste- lekke bi'jstaand neudeg ? Now dan.
Bi j Nads an 't schap deud'e in geuren en kleuren 
zien verhaal en numen de klap un ongeluk. Eerlek woar. Ie worden niet helderop tegen 'eproat en 
toen e 't ofsleut met de wens dat meneer Pastoor 
die schieve" en "schelle" kippe zelf maar in huus 
mos halen, en dat1e dan het "Leid ons niet in be
koring ^gelust over kon sloan, worden der wel een 
bettie e grinnekt, maar nee, 't was niet van harte en met de wille. Der bint grenzen en Tone wa.s der overhen 'e goan. \
't Zal een halfjoar later ’e wes wee’n dat de 
Parochie een nij’jen opdoffer kreeg t.e verwar ken. Iederiene zag Tone op gezette tieden,netties an- e trokken, met de auto vot goan. Woar hen ?
Gien mense, zelfs Nads de cafe-hoalder, Tone1s 
beste kameroad den em over 'e bleven was, wus niks 
van wat iederiene graag weten wol, maar dan ok 
schone niks. Tone zelf zorgen veur de oplossing van 

<3’r°te roadsel deur op een zoaterdag, noa de 
middag, met een jonge vrouwe noast em, op huus an 
e rieden. Joa, overdag nog wel. Al wat in 's men
sen harte op 'e kommen was, maar dit niet. Hier ge- 
euren dan toch wel zo'n gluneg, onmeuglek wonder 

dat ze t allemoale van zo dichte meugelek wollen 
zien umme het te geleuven. En wat veur vrouwmense ? 
Louw 't zo zeggen, gien manspersoon in de hele buur- 
te hoe jong of oald ok, kon iets ontdekken dat maar 
in de veerste veerte op uutwendege mankementen wees. 
Gewoon een lust veur t'oge, dat worden niet met de
zelfde woorden 'e zeg, maar in dat: "Zo'n Tone toch" 
lag een wereld van bewondering. Ie mossen 't'bi’j 
de oaldere_manluu_van ’t gezichte lezen, want zukke dmge^zeg ie zo niet, maar de jongeren heer: Poe, 
oe . , zei genog. En al beweren het rokkendragenddeel van de Parochie dat 't niet op 't uutwendege 

maar op n imborst ankwaamp, dat worden, veural deur



de jeugd, weg 'e lachen met "'t Is de kift", en dat 
zo onbelangrieke butenste der toch maar onbezoest 
mooi bi'j was, o, drommeldag, Joa !. Maar toen zundagssmargens an alles dudelek bleek, dat t itien- 
se den nacht bi'j Tone 'e bleven was, aj hetdiep- 
geleuveg volk mutten heuren. Wat wilt Tone zien 
oren ’e toet hebben ! Zien hele leven, vanof de ge
boorte worden nog is weer as een dia-serie deur 'e- 
nummen. Zien nij’je fietse, zien schuunties noar de 
schoele, zien ofwiezen en de meniere woarop, van Zwiegers Anne, het worden allemoale as verzwoarend an 'e dragen en boven det alles uut, den klap den e 
meneer Pastoor in der tied 'e geven had. Het gunk zienderogen met Tone trapsgewieze de verkeerde kaan- 
te op. Een mense mos wel arg verblind wee'n, as 'e 
niet marken dat 't met Tone slecht of zo± lopen.
Ie steund, bi'j wieze van sprekken, an de raand van 
't verdarf. Maar zelf deud'e as of zien neuze bloe
den, onderwiel had'e wel in de gaten wat er an de
knikker was. Ie gunk zien gaank......Wonderlek, maar woar is het gezegde "Alles went"?.
Ok oonze parochie wennen der an dat het mense kwaamp 
en gunk en toen een keer kwaamp en niet meer vot 
gunk en ontdekken dat de wereld er gewoon umme deur- 
dreij'jen, en de boeren molken. Nads schunk zien 
borrels, meneer Pastoor lenende missen en de bode 
kwaamp met de post zo as veur de grote "zunde van 
Tone en de wereld vergunk niet.Toen oonze volk alles 'e kauwd, noa ’e kauwd en er- 
kauwd had, dat heur de spieren van ’t gezichte der 
zeer van deuden, kreeg makstrommie, de oalde huus- 
hoaldster van meneer Pastoor, met gedienen ophangen, 
zo maar iniens een waas veur d'ogen, lazeren van 
'n stoel woar'e op steund, en brak 't hup dat 't zo 
snukken. De ziekenwagen kwaamp en brach t oalde 
mense met gaank noar 't Ziekenhuus. En stiet er niet 
'e schreven: "Het is niet goed dat de mens alleen 
is ?""Een bestiering van boven", zeien de oalderen, 
dat is 't. En bi * j Nads an de stamtoafel worden ze, 
de woorden van Tone indachteg, prezen zien veer 
veuruutziende blikken en zeien em noa: Ie kan het, 
leid ons niet in bekoring" wel achterwege loaten 
en zie drunken een glas op Tone. Wordt vervolgd.
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DICK DE LANGE MOOIE KEUKENS en 
SADKAMERS...
onze showrooms staan er vol m ee!

OMMEN: Ommeresstraat 7, Industrieterrein “De Strangen”, Tel. 05291-54905 
Met vestigingen in HOOGEVEEN - GRONINGEN - HEERENVEEN

Telefoon

Bouwbedrijf 
Bilder en Vonder BV
Veldkompweg 3, 7731 HL Ommen

05291-51043
M a rk t 4 
P o s tb u s  71 
7 7 3 0  A B  O m m e n  
T e le fo o n  0 5 2 9 1 -5 6 8 0 5  
F a x  0 5 2 9 1 -5 6 8 2 5

KWALITEIT IS ONZE REKLAME!

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

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

R E I S B U R O

EESIN K

S p o r t la a n  1B  
P o s tb u s  2 38  
7 7 7 0  A E  H a rd e n b e rg  
T e le fo o n  0 5 2 3 2 -6 0 8 0 5  
F a x  0 5 2 3 2 -6 1 8 8 2

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

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 
05237-6443 en ie hebt ze zo an droad an.

DUNNEWIND-GROEP
Strangeweg 7 - Ommen.

Horlogerie Juwelier Opticien

v.d. kolk een naam die klinkt 
als een klok

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

Sandbergstraat 8 - Ommen - tel. 51416

Voor een gezellig borreluurtje 
gaat U natuurlijk naar 

CAFE-BAR

„ k  \ \ t r U r £

JEANET EN HANS

P o t e r  K t i m t
Bermerstroat 15 7731CZ Ommen Tel.05291-52829

Brugstraat 27
Woj ow klere in de stad k’open?

Now OMMEN is al meer dan 740 jaar stad

m
■HVItaiarvdalderen

I— I ^  I  garage en tankservice Hamsgoren 25 
7731 EX Ommen

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.)■ Bruids' t TTtnvak̂

reportages

l
;̂ roÛ

Erkend LPG-INBOUWSTATION 
TEXACO-Tankservice ook met pasjes betalen Kerkstraat 9 - 7731 CX Ommen - tel. 05291-54170



Rabobank
Aangenaam!

Den Lagen O o rd t lO, O m m e n  
Tel.: 0 5 2 9 1 -5 9 7 0 0

L e m e le rw e g  68, Lem e le
Tel.: 05723-1366

G e ld a u to m a te n : D en Lagen O o rd t lO  en B rugs traa t 11 te O m m e n

T f lK m n n iA
ommen J

IJZERHANDEL 
Dr. A.C. van Raaltestraat 26

BR UC O  B O U W
OM M EN BV

05291  - 51619

T W E E W I E L E R S P E C I A L I S T

v m  \ i f i y r f i
met als hoofdmerk:

> r a t i o n a l <
de parel onder de keukens.

Schurinkhof3 • Ommen • tel. 05291-51280

RENAULT

CENTS RENAULT DEALER
Inruil - financieren - eigen LEASE-afdeiing voor Alle merken auto’s
Uw adres voor:
Autoschades, uitdeuk- en spuitinrichting 
Off. Valvoline tectyleerstation 
TEXACO-benzinestation en Autoschop 
Erkend LPG-gasinbouwstation

CENTS
Stationsweg 24 - 7731 AX Ommen 
Telefoon 05291 -56050



7öpform1 ma tw nn

Dealer van o.a. 
Arlifort, Leolux 
en Gelderland

WOONOASE
Owingeloo: 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 Citroën-agent

O verijsse lse
C oöpera tieve

B ouw ondernem ing

autobedrijf
M.C. BO UW M AN
Hammerweg 3-5, Ommen 
Tel. 05291-56247

Geref. Kerk Centrum

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
Haven Oost 20 

Ommen 
Tel. 05291-56080 

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

U t o  
e u r in k

‘DE K E R N ’
Met goede vergaderaccommodaties en 
mogelijkheden voor recepties, bruiloften, 

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

en kennissen.

REPARATIE EN ONDERHOUD VAN ALLE MERKEN AUTO'S

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

expert
VOOR INLICHTINGEN EN RESERVERINGEN 

BOUWSTRAAT 23, TEL. 05291 -51206 
b.g.g. 05291-52071

Voor al uw:
luxe- en huishoudelijke ar 
kado’s
tuinmeubelen 
speelgoed 
campingartikelen

MARSKRAMER
’n lekker thuisgevoel 

varsenerstraat 4 - ommen - tel. 05291-51410

RADIO W ESTERMAN
Gasthuisstr. 1-3 Ommen 05291-51406 

EXPERT RADIO WESTERMAN, DAAR WORD JE WIJZER VAN

om m en
Staphorst tel. 05225-3249
U vindt ons elke donderdag, vrijdag en 
zaterdag op de markt (bij de supermarkten). 
Tevens dinsdag op de weekmarkt.
Woensdag Balkbrug.



AUTOBEDRIJF
H. DUNNEW IND 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

(ERKENDE 
VERHUIZERS

vakmanschap 
zekerheid 
reële prijzen

H. Steen b.v.
Sogenbosstraat 3 - Ommen - 05291-51802

AUTOSCHADE

K o g g e l

Ommeresstraat 11 - Ommen - Tel. 51294

SLIJTERIJ WIJNHANDEL

V.O.F. van der Beek
S churinkhof 4-6 • 7731 EX Ommen ■ Tel. 05291-53066 ■ Fax 05291-53090

Uw warme bakker
Onze specialiteit Ommer Möllenbrood

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

, td e . ^ i n d e H b e r c j "

JÉ, 'Hataumnt - ^oAUfcmlmn

o m m e n
BRUILOFTEN
DINERS
KOFFIETAFELS
RECEPTIES
PERSONEELSAVONDEN

SPELLENKELDER 
SWINGZOLDER 

A LA CARTE RESTAURANT 
VERGADERINGEN 

BUURTFEESTEN

Zalen tot 400 personen Tel. 05291-51303

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

Wierden, Overijssel.

Voor reserveringen, niet op zondag
WEELINK’S REKREATIE
De Schammelte 16, 7731 BM Ommen tel. 05291-51885


