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Spaarverzekering ?
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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. Julianaslraat 6. 7731 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 RESTAURANT
O M M E N

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

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 uw juiste bril.
OPTICIEN - 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:

□PEL

Mobil APK
keuring
station

VOORDELIG OPEL HUREN

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



juw elier - opticien

Brugstraat 22 
7731 CT Ommen 
Tel. 05291-51643

An’t horlogie ken ie de drager 
Kies ow horlogie 

daorömme met zörge 
en loat oe roaden 
deur de Vakman!

vosjan
uw adres voor schoenen en reparatie 

Bouwstraat 24 - Ommen - Telefoon 51559

Gediplomeerd Drogist - Parfumerie 
Schoonheidssalon - Foto-service 
Homeopathie

i t o ö ö d j c r
(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 //

Markt 12 - Ommen -  Tel. 05291-53543

^drukkerij

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

iCH,

VERKOOP
KOOPADVIES

TAXATIES
VERHUUR/BEHEER

NVM HYPOTHEEKSHOP
ERZEKEREN

VJEEtiïHKMAKELAARS
OMMEN • HARDENBERC

I Ommen, Markt 32 Tel. 05291-51121/55074 Hardenberg, lage Doelen lb . Tel. 63689/60104

K fle 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 
dus prima kwaliteit, vroeger en nog steeds bij: 
DE ECHTE WARME BAKKER

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

grondstoffen bereid

ten
brood- en banketbakkerij

DOUWE’S
U itstekende kwaliteit 

M inimum prijzen 

P rofiteer hiervan

De Kamp 1 

Tel.: 51184 

Ommen

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

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

Ivan kesteren
schoenmode

foto
ter Haar

/  I \  Brugstraat 17 - OMMEN - Telefoon 05291-51860

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

Kerkplein 6 - 7731 cs ommen - 05291-51509

tholen wegenbouw bv

Postbus 82 
7730 AB Ommen 

Telefoon 05230-38241

arriërpoort
Van Raaltestraat 1 - Ommen

Deze bon geeft u éénmaal 10% KORTING op alles!

Bandenservice "Ommen”
voor volledig technisch onderhoud

• Banden
• APK keuring
• Uitlaten
• Schokbrekers
• Accu’s *
• Grote beurten

Nieuwelandstraat 1 - 7731 TH Ommen 
Tel. 05291-53784 - Fax 05291-53752

Voor goed advies en vakwerk naar erkend

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

>|N'
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
□ Manege
□ Winkel
□ Woning
□ Zomerhuis
□ en nog veel meer...

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

J. D IJ K  a rc h ite c t
te l. 0 5 2 9 1 -5 1 9 6 9  
fax  05 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

in ’ó

imaeen*

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

yJËlyan Elburg
GLAS- VERF- BEHANGSPECIAALZAAK 

J. van Elburg Ommen BV

Schurinkstraat 22a 
7731 GD Ommen

Tel. 05291-52441 
Fax 05291-56256

OMMER AUTOMATEN
Eskampweg 29 - Ommen 

Telefoon 05291-51492

®e 3Lelte
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 SLAGERIJ

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

TAPIJTTEGELS MEUBELSTOFFERING VIERKANT DE BESTE!



Het derde kwartaal, 
zomer 1995 van ons 
driemoandeleks 
tiedschrift "De Darde 
Klokke" ligt al weer 
voor u. Wij hopen dat 
u veel leesplezier 
aan deze uitgave zult 
genieten.

Red.
De Darde Klokke;
drie m oandeleks tiedschrift rm- 3 ° .

* * * * * DE VECHTE * * * * *

En i e deud maar . . .
en i e leut maar. . .

En ie douwt maar...
en ie stouwt maar...
en ie sjouwt maar ... ]
En zie proat maar...
en zie goat maar...
en zie 1 oat maar. . .

Water in de zee.

De Regge-ok mee.

Tope veerder doar mee.
DIEKS.
Ommen, 29 Dec.'59.
Overgenomen uit het archief van 
wijlen Dieks Makkinga.
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BOERENLEEMEN TUSSEN 1918 EN 1945.

13.Beejdrage van de vrouwluu op het boerenbedrief.

In veurge beejdraangen hek terloops al wat ezegd 
over het meehelpen vanm de vrouwluu op de boerdereeje 
In de jaoren waorover ik vertelle,was det geel gewoon 
Umdet beejnao alle wark toen nog met de haanden mus 
gebeuren, zollen un boel bedriemen vuile minder goed 
kunnen kloreren en in staand blemen wein. Boeren
vrouwen hannen, um zo te zengen, un dubbele "baan". 
Niet allent de zorge veur de huusholding, mar daor- 
naost hulpen zeej vlietug mee in de stal en op 't 
laand. Zeej waren huusvrouw en boerin teglieke.
'k Wil preberen um oeluu over beide beroepen un kot 
relaas te gemen. Wat de huusholding angiet, had zeej 
de daaglukse taak dat er etten en drinken op taofel 
kwaamp. Det heuld in: Pannekoeke bakken, het fnuus 
"an de praot" hollen, eerpel schellen en gruunte 
klaormaken. Kokken, koffie en thee zetten, zorgen 
veur breej en zulf gemaakt brood en zo meer. Verder 
bedden opmaken, de vloer veengen, de boel schone 
hollen, de beneudugde winkelware inkopen en drie- 
maol daags het gebruukte spul ofwassen, en zo meer. 
Naost de voeding van 't gezin en allerlei wat er met 
samenhung, drukte ok een groot deel van de opvoeding 
op heur scholders as er kiender waren. Veural as ze 
nog klein waren, en veul aandacht van heur vreugen, 
en det was nog al wat.
Het heuld onder meer in det ze mangs elke dag kleer- 
ties enz. wassen mus, gevolgd deur elke maondag de 
"grote" wasse. Eerst het smeerge goed laoten kokken 
in de fnuuspot, en daornao elk stuk op un brud schone 
borstelen, naospulen, op de blieke uutspreiden, op- 
neej goed spuien, um het dan op de tuugliende te 
laoten dreungen, in huus halen, het opvollen, of te 
strieken met un apparaat waorin un stukkie gluun- 
dugge torf de warmte verschaffen.
2.



Kapot spul worren onderhaanden neumen op de handdreej 
nee jmesiene, die teinens in gebruuk was um van un 
lappe goed kienderklere te maken. Kousenstoppen, 
neeje kousen breien, klompenschoenen en schoenen 
poetsen beheurden ok beej heur beroep as huusvrouw.
In 't veurjaor kwam er nog un boel ekstra wark veur 
heur beej. Dan kreeg het veurhuus un flinke schoon- 
maakbeurte. Het beddegoed naor buten op un zunnege 
dag, neej, fris stro van het dakstro op de hilde 
er in. Alle beddesteeen, de kamer en de kukken, 
de kasten en de kelder, niks worrn overeslaangen.
Alle spinnekoppen,keldermotten en wat veur onge
dierte ok mus "het loodtie lengen' .
Alles wat ik numen en un boel de'k niet vermelde, 
was beejnao aajt de bezugheid van de vrouwen.
Het beheuren bi'j heur baan, as vrouw van de boer 
Behalve dit "beroep", was zeej temens boerin.
Zeej hulp heur man beej het melken van de bieste, 
voeren de grotere varkens en de biggies, en veur 
zag in de verzorging van de kippen, van witte Leg
horns en Barnevelders. Halen de eier uut de nusten, 
en deed veul meujte de troep in staand te hollen. 
Daortoe zette ze veurjaors "brudse" kippen op elk 
15 eier um er kukens beej te kriengen,die ze dan 
zorgvuldeg verder gunk begeleiden, um er mooie, 
jonge hennen van te zien "opwassen", die de aolde 
dragonders konnen vervangen.
Elke warkdag meuk zeej de melkbussen schone, as ze 
van de febriek trugge kwamen, deur ze te schoeren 
en goed nao te spuien, um ze daornao op het melk- 
rikke te laoten dreungen.Nauw betrokken was zeej bi1j het verbouwen van 
gruunte en bonen in de tuun. Zeejen van zaoden, en 
potten van peulvruchten, schoffelen en roet uut 
trekken. Oogsten van gruunte veur dageluks gebruuk 
en daornaost. un deel van de weekschelle bonen en 
witte kool met zolt klaormaken, um ze in Keulse 
potten te doen veur wintergebruuk bi'j de eerpels. 
Hardschelle bonen en arften optrekken en dreungen 
um ze laoter uut te doppen.Op het laand besteund heur beejdrage veural uut te 
helpen beej het eerpel potten, en later beej het 
uut de grond maken van de gegreujde knollen as



voeding veur mens en vee, veural tiedens het 
heujen was zeej vake op het laand, um gruun gros 
mee te helpen bewerken, tot goed, dreug heuj.
Zeej meuk van de vorken vol un dik voer, deur laoge 
op laoge te stapelen, en in de barg kreeg het dreuge 
gewas van heur un goeie stee.
Groot ok was heur medewarking beej de korenoogst.
Zeej bund de gemeejde halmen tot stevugge garmen 
en assisteerde as ze naor huus gungen, um op de 
slieten trechte te komen. En um te besluten: zeej 
gung menugmaol mee naor de akkers um daor rumen te 
trekken en an bulten te gooien en mangs hulp zeej 
beej het uut de grond maken van mangels, umdet zeej 
det zo mooi vund, die glaanzende, dikke bonken:
"Barres van Sludstrup", en geile "Eckendorfers" in 
haande te hemmen.
Dizze beejdrage is un hulde an al die vrouwluu, die 
zo'n boel wakr hebt edaone. Veur in huus, op de delle 
in de stal, in de tuun en op het laand. "k Heb het 
tiedens mien schoeljaoren mewt eingen ogen anschouwd 
beej oes thuus en in de buurte, en de waorheid be- 
markt van het sprekwoord:
"Un Peerdetaand en un Vrouwenhaand staot nooit stille". 
Wa'k-nog zeengen wil:
De boerenvrouwen van toen hannen vuile weg van de 
degelukke huusvrouw uut Spreuken 31, waorvan de 
dichter zeg: "Heur weerde giet koralen ver te boven".

4 .
Evert Diek.



* * * * *  VEKAANSIEJ * * * * *

Noew is 't weer vekaansiej.
De wichter zint bliej.
Noew zint ze van 't leren 
Een zettien weer vriej.
Noew gaot z' uut lozeer'n biej 
De tante in de stad.
't Is good veur dee wichter, 
Dan zeet z' ook is wat.
Zee leert zich bewegen 
In 't drukke verkeer.
Dan stoat ze zoo nuchtern 
Te kieken neet meer.
Zee brengt veur de aandern 
Ne kleinigheid mee.
Teminsen as va eer 
Nen teerstuver dee.
Biej oons wilt zoo geerne 
De stadswichter ween.
Biej 'n boer op de delle 
Door zint ze tevreen'.
Doar kont ze mooi helpen 
Met 't wettern van 't vee.
En dan op de wage 
Noa 't roggelaand mee.
En kassen en proemen 
Dee magt ze van 'n oom. 
Zoovolle as z 'op kont,
Zolf plukken van 'n boom.
Zee zint as ze vot goat 
Zo gel as saffroan.
Det hef eer de buten- 
Luch lekker edoan.



Volwassene veente 
Dee ligt hier mar zoo 
Veur buten in tenten 
En op nen bos stroo.
Eer pottien det kokt ze 
Door buten op 'n vuur.
Het geet door zoo al's 
In de vrieje natuur.
De eerpel door doot ze 
De schellen neet of.
Zee leert door gebruken 
Van fien en van grof.
As 't weer noew mar dreug1 blif, 
Want aans valt 't neet too.
Dan goat ze met 'n hoed vol 
Rim'tiek weer noa moo.
Iej, stadsleu, ziej meu van 
De drukt' en 't vertier?
Komt dan met vekaansiej 
Ne wek' of wat hier.
Biej oons is de ruumte,
Den barg is zoo groot!
Door hej van de drukte 
Nog doalijk gin nood.
Het is hier zo stille.
Zoo rostig en good.
Dan hej um te warken 
Temee niejen mood.
Ak dit leedtien schrieve,
Dan kriek dissen weensch:
's Joors 'n zettien vekaansiej 
Veur ieder soort meensch.
Uit: 'Verzamelde Gedichten'
van Johanna F. van Buren.



Van de heer C .M.Spoelstra uit Zwolle ontvingen wij 
een artikel over Lemelerveld, geschreven in 1982.
De heer Spoelstra is nu 85 jaar en hoopt dat er 
nog leeftijdsgenoten zijn, maar ook de jongeren, 
die dit stuk interessant vinden. Als redaktie 
plaatsen we met plezier zijn schrijven en danken 
de heer Spoelstra voor dit te publiceren verhaal. 
Omdat het verhaal nogal lang is, zal het als ver
volgverhaal worden opgenomen.

Red.
Herinneringen an de Heideparkschoole en Lemeler
veld, opgesteld deur Chris Spoelstra, geboorn 
28 december 1909.
Ik zal probeern iets te vetellen in mien gebrekkig 
dialekt oaver oonze Lemelerveldse tied. Doar zult 
wel fouten in kommen, want ik hadde een Friese va, 
een Oaveriesselse moo en ik bin in Drente geboorn. 
Zodoende heb ik een eigen mengelmoesje 'eproat woar 
mien vrouwe wel es urn mosse lachen. Wie hebt ok 
niet zo lange in Lemelerveld ewoond, want mien va 
was an 't spoor en dus oaverplaatsingen. Oons huus 
ston in de punte woar de beide zandwegen noar 
Roalte bie mekare kwammen, nog net in de gemeente 
Roalte. 't Was gin drielandenpunte mar een 
driegemeentenpunte. Veur gemeentezaken mossen mien 
oldeluu noar Roalte, veur de dokter noar Ommen en 
met een sikke noar de bok noar Strenkhaar in de 
gemeente Heino. Oons huus ston een betje op een 
heuvelrugge an de Roalteweg en oonze grond leup 
noar de achterweg wat of in de richting van 't 
Schanebroek. 't Steet er dunkt mie nog, al ist niet 
meer precies etzelfde, want 't is dunkt miej een 
keer ofebrand.
Mien va was ploegbaas en had 't trajekt van Leme
lerveld noar Ommen. Veur 't onderhold van de lijn 
maken ze toen nog gebruuk van lorries. As 't lang
zaam mos goan, konnen ze dat ding met ien of twie 
man voortduwen. Ze liepen dan zelf oaver de rails.



Mien breur Harm en ikke gingen 'soavens wel is met 
va mee asse tussen de treinen deur heuj ging halen, 
datte in schaftied hier en doar langs de lijn ' e- 
meid had. In Dalmsholte was toen nog een grote 
lappe heide en doar mog va "schadden" stekken, 
heideplaggen zegt mar. Dat was armeluus brandstof 
veur onder de fenuuspot, ok wel in 't. olde fenuus 
dat buten onder een afdakje ston en woarop moo 
zommers wel kokken. Joa, bie 't spoor was't toen 
ok niet zo vet. As va genog had noar zien zin, dan 
sjartern 'e wel een stuk of zes boern uut Dalmsholte 
en op een ofesproken dag kwammen die in optog met 
peerd en wagen anvaren en lieten hun vrach in een 
wolk van stof van de wagen zakken.Wie as jongs mos
sen dan helpen opstapeln onder een ofdakje in de 
achterweide. Ie kunt oe indenken da'w d'r dan uut- 
zagen as zwarte pieten. Dichter bie in 't Schane- 
broek maken va en wie ok, nog harde korte turf veur 
in de winter. Zelf baggern en fien trappen, uutsprei 
den op de wal en as dat noa een paar dage zo verre 
edreugd was daj d'r met plankies onder de klompen 
oaver konnen lopen, stekken wie alles precies op 
moate langs een touw. Weer loaten dreugen en dan 
opzetten in riejen of an torens, zodat de wind d'r 
goed eurhen kon spullen. As ze goed dreuge waren 
mos d'r weer een boer an te passé kommen um ze noar 
huus te brengen. Doar worren ze opestapeld op de 
hilde boaven 't achterhuus. An de andere kante van 
de dele was nog een hilde boaven de sikken- en var
kensstal en doarop en op de hogere zolder boaven 't 
veurhuus werd 't heuj wegepakt. Tegen het achterhuus 
an was 't huussien 'ebouwd, aj begriept wa'k bedoele 
Veur een grote boodschap mosse wie dus altied noar 
buten.
In dat Schanebroek konne wie 'swinters mooi schaat
sen op plassen en slooten en in 't veurjoar kief ten
en enteneier zeuken. Ik herinner mie nog da’k een 
keer thuus kwam met 14 enteneier in een zakdoek 'e- 
knupt. Toen va ze ging schieren bleek dat er al 
levende kukens inzatten. Ik mosse ze gauw trugge- 
brengen mar ik kon 't nost niet truggewinnen en 
toen he'k ze mar in 't riet vestopt.
8 .



Schuun achter oons an de weg noar 't Heidepark 
ston 't boerderietje van de familie van den Belt. 
Doar kwamme wie vake oaver de vloere en hew volle 
schik ' eraaakt. en verstoppet je 'espuld met mooder 
Ante en de kinder Berend Jan, Antje, Jennechien 
en Anna. Berend Jan woont er nog altied. Van den 
Belt zelf hef oons gleuf ik vake veur de gek 'e- 
hollen. As 'e oaver de kamp wegfietsen en wie 
vroogen em, 'van den Belt, woar goaj hen?’ Dan 
riep 'e steevaste, 'noar Den Ham'. Woar dat pre
cies lag wiste wiej toen nog niet, mar noar de 
tied datte wegbleef, konne nooit wieder wezen 
'ewes as Tielbeke. En asse de andere kante opging 
mosse altied rap noar Roalte jagen.
Fietsen hebbe wiej in Lemelerveld ok nog 'eleerd.
Ik wete nog da'k een keer met va noar de Lemeler- 
barg fietsen, 't Was een hele toer um d'r tegen op 
te kommen mar d'r of ging beter. Ik krege zo'n gang 
da'k em niet meer hollen kon en va kon miej niet 
zo gauw in de krage griepen en schreeuwen mie toe 
noar de kante in 't zand te sturen en doar ging ik 
oaver de kop. Gelukkig ha'k miej niet arg bezeerd. 
Mien ome uut Nijverdal of zien zunne, doar wi'k of- 
ween, hef vrogger nog is op de karktoorn van Lemele 
een vis 'eplaast in plaaste van een hane. Wie op 
dat idee was 'ekommen he'k nooit 'eheurd, misschien 
weet ien van de olde Lemelenaren dat? Now goa'w 
noar de andere kante van de achterweg, doar wonnen 
Scholten Diene en heur zusse Toos met heur va. 
Jansoom numen wiej em. Dee vrouwluu waren al een 
stuk older azze wiej, mar ok doar mogge wiej geerne 
ween en leepe wiej 't huus in en uut. Toos is nog 
goed 'etrouwd met bakker van Nispen van Hancoate.
Den had een peerd en een mooie wagen woar 'e 't 
brood mee rond brag en sundagens mee op vesite kwam. 
Ik heb d'r nog een keer 'elozeerd en toe sleep ik 
miet in de bedstee mar in een ledekant. Diene 
trouwen met ene Voorveld - Garrat van de Kniene - 
zoas ze'm neumden. Dat was wel een oarige keerl, 
mar ie kon mags rare dingen uuthalen.

(wordt vervolgd).
9 .



UUT HET LAAND VAN DE DEDUMSVAORT.

7. De Balk en zien Brugge.

Noadet in veurge eeuw de Dedumsvoart worren gramen, 
bint er op verscheiden bruggen over bouwd.
Die konnen "los" wanneer der schepen kot bi'j heur

kwamen
Brugwachters raken met det dri'j-warkie goed vertrouwd.

Zo'n overgaank is toendertied ok tot staand e'kommen, 
veur 't Verkeer over de weg, die al eeuwen bestund. 
Vanuut Noord-Nederlaand vandaon noar het Stadtie Ommen, 
Det de Dreentse hoogten met Sallaands bargen verbund.

Doch urn schuten te weren met dikke, zwoare vrachten, 
was er met dizze brugge wat amparts an de haand.
Deur middel van een balkie, die z 1 onder water anbrachten 
Uutprakkezeerd deur bouwluu met. un bonke verstaand.

As er dan mangs un boot wat te diepe was beladen,
Dan stutte zi'j heur neuze teengen die balke an.
Al maken det de schipper kwoad, het gunk kum niks baten, 
Hi'j mus eerste wat lossen, dan pas mogge weer verdan.

Deur dizze waterbalk het De Balk zien naam ekreengen, 
Zien anduding grep noar vrogger,noar veurbi'je tied trug 
En al koom ie doar now gien brug of balke meer teengen, 
Toch hiet dit dorpie rechtervoort nog aajt BALKBRUG!

1 0 .
Evert Diek.



t KENIENTIE.
Zi-j blieft groewelek in de mode: de rommelmark
ten, al verwatert ze tiedelek 'n minnegheid tegen 
de winter. Zelmen bin 'k d'r gek op. Curiosa, 
onbeduudsel det zachies verhaalties vertelt aover 
vremde luu dee 't in invold edeend heft. In uut- 
escheurde ketonnen deuzen lig, verdreteg en deur- 
menare, 't verleden det veur nieng en niengteg 
percent de encyc1opedies niet halen wol. I'j ziet 
haoste nooit det d'r iene wat van koch, uut dee 
schieve Zeeuwse meisiesdeuzen, en aevenwels wodt 
alles an de man ebrach.
Mien belangriekste gaddering doe'k op in Heldern. 
Vergangen zommer raken ik daor an de praot met de 
dichteresse Johanna van Buren. Zi-j keek op van 
heer stienen boek en an de strakke oong vernam 'k 
der zi-j niet heuren van wa1k zee. Heer neuze duun 
dwingereg 'n vaaste kaant uut en daor leut 'k mi-j 
opan wiezen. En 'k raken op de rommelmarkt.
De eerste commercie daor wodden dereven deur 'n 
paar wichter deel mi-j 'n handelsaoverienkomst 
wollen angaon umtrent 'n piep-kenientie. Umdet 't 
piepie in zienen boek nie meer van piep zee, kon 
'k 'n niks te kinderachtege kotting krieng.
De oren van 't biesie waren of-esabbeld deur 'n 
poppie der noe messjies wel borgermeister of baank 
directeur is. Van de wichter, twie deernties, kon 
'k ook 'n tasse met boeken kopen, amaole veur 'n 
kwattie en de hiele santepetiek veur 'n knaak.
't Kenientie der veur dree dubbelties mien eingdom 
was ewodden, knikken mi-j moed in.
Nao volle geblader keus 'k 'n van graod en rugge 
elaezen boek met de titel 'Schetsen uit de pastori 
te Mastland', deur C.E. van Koetsveld.
Wier bi-j huus leren 'k uut mien vakliteratuur det 
de schriever 'n domeneer in Zeeland ewes hadde, 
niet onmeugelek de bet-aovergrootvader van 't 
Zeeuwse meisie. Den man schreef nie slech, zo op 
de ze1de breeduut emetten wieze maar onderdoems 
humoristisch as Hildebrand.
De eerste druk van dee schetsen verscheen in 1843. 
Van Koetsveld heuren bi-j det iene percent det 
op vlooienmarkten noe 's niet zonder name tussen 
verroeste hoefiezers en dol-eslotteld geriedschop
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lig. Twie uutspraoken van de montere praeker wi'k 
oe nie onthaolden. Den eersten is: 'Die met de
stadswereld niet nodig heeft, is in mijn oog een gek 
als hij erin blijft'. Den tweeden: 'Ik vind een dorp
maar beter dan een stad, omdat de menschen er minder 
tijd hebben om schelmen te worden'. Daor biet i-j 
in 'n kottel in, domeneer; ik binne nie zomaar van 
de stad naor 't plattelaand etrokken!
Toen 'j 's aovens in bedde in van Koetsveld ziene 
wiesheden lage te laezen, kwam 'k in slaop. Maar ik 
schrokke voort wier wakker. Ik waar gaon ling en 
't piepen wier.
Overgenomen uit 'BLADHARKEN' 
geschreven door BROOS SEEMANN.

'n Hamster. juli 1995.= = ====== = = = * + * + * + * .(.*+
Wi'j hebt hamsters veur de kinder, 
twie stuks uut 't zelfde nös.
Overdag hej van die beide weineg hinder,
's oavends pas goat aajt heer eugies lós.
Nicky is de naam van de iene, 
de aandere wordt Rocky 'enuumd.
Zukke knappe hamsters as d'oonzen hef geniene, 
ok aajt goed te passé en opgeruumd.
De breurties mossen samen in ien kooi, 
dat was toch gezelleg veur heer en 'tof'.
Maar alles bleef beslist niet mooi,
zie kregen ruzie en slacht'n mekaar hoast of.
Derekt is d'r 'n kooi bi'j an'eschaft, 
zo noast mekare bint 't now buren.
Van vechtende breurs he1w nooit weer last, 
wel kont ze mekare lakker begluren.
Wi'j hopt da'w nog lange maagt genieten, 
van oonze huusgenoten, hoe klein ze ok bint. 
Toch k'ómp iens de tied weer van krieten, 
da's niet arg, 't was ow hamster, mien kind !!
1 2 . DIENTIE.



Momberstel1inghe en Erfuytinghe van Geert 
Assies Dunnewint over seyn doghtertien 
Esselina en Houwlyckse Voorwaerde met de 
tweede vrou, Mergien Jans.

Ick, Joan Westenberg, Scholtus van Ommen ende Den 
Ham, doe cond dat voor mij en ceurnooten, Wilm Jans 
Huissien tot Archem en Arent Jans Naminck tot Arrien 
in desen Gerighte is erscheenen Geert Assies Dunne
wint, wedeuwn. van Eefse Roelofs, versoeckende dat 
over seyn doghtertien Asselina, tot Momboiren mogten 
worden gestelt Claes Brinckhuys tot Varssen als Styff 
beste vader en Jan Assies Sluyter van Vilsteren als 
oom van de vader seynde, 't welck in den Gerighte is 
angenoomen. Voorts verclaerde hy dat an seyn doghter
tien weeghens moeder's naelaetenschap geen Erfuy
tinghe nog bewys conde doen boven de moeders kleede- 
ren en kiste, als meede een ooy in 't schot en een 
ymen te voorholden, maer dat met seyn ondertroude 
bruit Marrigjen Janssen van Rechteren was versproo- 
cken dat sey't kint. als haer kint soude op ende 
aenneemen, weshalven tot voltreckinghe van dit ac- 
coort als Houwelyckse Voorwaerde seyn aengenoomen. 
Sullende voor de bruydegom en seyn vrinden Gerryt 
Nagel tot Ommen ende voor de bruidt ende haer broer 
Henrick Velthuys tot Lemele, expresselyck daertoe 
versoght seynde, deesen nevens my, Scholtus, onder- 
teeckenen ende seeghelen.

Actum Archem den 7 July 1729.
Gerryt Nagel.

J .Westenberg,
Scholtus.

H.Velthuys, voor de bruit en
broeder.

Bovenstaand artikel komt uit het archief van 
de "Darde Klokke".
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Dieks was de stuwende kracht achter het 3-moande- 
1eks tiedschrift 'De Darde Klokke' en laat een 
archief achter waar wij gebruik van mogen maken.
Nog niet eerder geplaatste artikelen van hem 
willen wij u niet onthouden en daarom is er bes
sloten deze te publiceren.
Wij zijn er van overtuigt dat velen onder u dit 
zeer zullen waarderen.

De Redactie.

Eind jaren veertig en de jaren vijftig en zestig, 
stonden de "IN OMMER SPROAKE" wekelijks in het 
Ommer Nieuwsblad.
"IN OMMER SPROAKE"
"An 't veurdraag'n" .
Bi'j oons in de boerschop is 't nog vaste gewoonte 
da1w 's winters een paar moal bi'j mekare komt.
Dat is zo'n klein bettien een brólfte zonder dat 
er een paar goat trouw'n of zo en zovolle joar 
'e trouwd bint. 't Is ok gien vergadering want 
wi'j begont zonder oopen'n en zonder dat t 'er iene 
veurzitter is. Och ie weet wel, net as op 'n goeie 
brolfte, goat zitt'n en doet mee. De lol komp over 
oe net as in bedde de sloap. Van iederiene wörd'n 
een kleinegheid verwacht. Den mut zorg'n dat t 'er 
varsies bint die aw kont zing'n, weer 'n aander hef 
veur een paar veurdracht'n te zorg'n. Ik mut dissen 
oavend veurdraag'n. Volgens 'eel wat buur 1n mu'k 
doar 'n kreng in wee'n. "Dat vin'ie maar wat mooi" 
zeg mien vrouwe, toen ik mien nood wol klaag’n.
"Ie zit maar wat graag met oe bekkie veuran".
'k 'Eb d'er veerder maar niet over 'e sprokk'n 
want teeg'n zo volle onverstaand is niet te proat'n. 
'k Zate eev'ngoed met die veurdracht'n in de mage. 
'Endek van de Schipper 'ek een briefie mee 'egeev'n 
veur zo'n winkel in Zwolle en den hef mi'j een 
voss'n van die veurdracht'n mee 'ebrach, doar kan 
'k wel een joar de 'ele buurte mee vermaak'n.



'k 'Eb mi'j al een oavend of vieve 'n zeer'n boek 
'elach'n a'k ze an 't leez'n waa. 'Oe krieg ze 't 
veur mekare! Twie ek d 'er uut 'ezöch die ak zelf 
't mooiste vönne. Doar bin'k now mee an 't leer'n.
Ik kriege d 'er, verduld an toe, zo zachies an ple
zier in. Dat kan 'n mooien oavend wó'rd'n. Een goeie 
borrel op toafel, een segare in 'n kokker, wie dut 
oe dan wat? Zo op 't. laand, onder ' t wark deur ek 
al an 't opzegg'n 'ewes en warkelek ik kan ze alle
beide zo goed as uut 'n kop. (Uut 'n kop leer'n 'ek 
ai'jt goed ’ekund). Now mos ik allinneg de marakels 
die t'er bi'j 'eurt nog maak'n . Van de wekke waa'k 
onder 't voer'n op de delle eev'n bezeg, maar toen 
steun'n mien vrouwe en den oaldsten in de mil'n- 
deure mi'j al weer uut te lach'n. Toen aw goed en 
wel zaat'n, noa 't. wark of ' edoan te 'ebb'n, zeg 
de vrouwe: " 'k mot nog eev'n noar Jennegien en 
Getjaan, pas i'j een poosie op de kinder". Doar 
g'ónk 'e, den was eeji best'n zet van de vloere want 
dat poosie van de vrouwe ken ik al wel. Ze was de 
deure net uut toen ik een stoel veur de spiegel 
trokke en d 'er op klömme omme an 't oefen'n te goan. 
Een ketier later waa'k d 'er 'elemoale in en 'k 
begönn'n een bettie drukker in de gebaar'n te 
word'n. Dit een bettie meer, dat een bettie minder 
en dat gezwaai kan d 'er wel of. Bi'j den en den 
regel 't gezichte zo en zo zett'n en an 't ende 
mos ik een jong'n keerl, den' t ó'mme mien dochter 
kwaamp, de deure uutschöpp'n. Ik word'n al maar 
'efteger (achterof bekekk1n kon dat ok nooit goed 
goan boov'n op ’n stoel). De leste keer da1k weer 
an dat uutsch'dpp'n bezeg waa, deu' k 'et zo echt, 
da 1k mien eev'nwicht kwiet word'n. Met de 'aand'n 
wied uut mekare sleug ik veurover op toafel.
Boov'n op 't theeblad met k’dppies. Een geroas en 
een gerinkel van 'eb ik jou daar. Foj mens'n, wat 
schrok ik. In ien slag waa'k weer bi'j mien pose- 
tiev'n. As 'n gek an 't opruum1n en aandere koppies 
op 't theeblad zett'n, was 't wark van ’n paar 
menuut'n. Marg'n kon'k dan alles wel is vertell'n, 
dan was 't niet zo arg meer. Al zoegende op 'n 
bloedende doem 'ek de boel in orde 'emaakt.
Net toen 'k kloar waa stapp'n de vrouwe binn'n.



"Dieks, woaromrae 'ej de laarape zo lege ’edreid?"
Dat was 't eerste wat mien vrouwe rai'j vreug.
Wat mos ik zegg'n? Da1k 'et 'edoan 1adde omme ’t 
verschil van koppies weg te moffel'n? Dat gönk ok 
niet. "Omme dat mi 1j 't oge stek mense" zeg ik.
'Oe kwaam 'k verduld zo gauw an den leug'n?
Maar een mense in nood zoch wat uut o'mme zich te 
redd'n. "Lillek leug'nvark'n dat i'j toch bint" 
word'n mi'j toe 1esnauwd."Dach ie da'k 'et niet 
wósse? Ie bint an 't babbelegoegies maak'n 'ewes 
veur 'n spiegel en toen bi'j op de toafel 'ekwakt". 
Mien 'arte steund zowat stille, ' oe vios 't mense in 
vredesnaame wat tien menuut'n 'eleed'n 'ier veur 
'evall'n was? Dan mos 'e an 't venster mi'j of 
'eloerd 'ebb'n. "Ej deur 't venster mi'j of'eloerd 
vrouwe"? vreug ik met angst, want aans mos 'e met 
'n 'elm op 'eboor'n wee'n. "Nee, ikke niet, maar 
alle buurjongs 'ebt 'eer ziek 'elach'n. Zie woll’n 
Getjaan en Jennegien mee 'ebb'n 'omme te kiek'n waj 
al lemoale kepot 'egooid ’add'n . 'k Bin niet van 
plan noar den buurtoavend te goan want de lol is 
t 1 er mi 1j goed of.
Dan maar gien slokkien.

DIEKS.

In deze 'In Ommer Sproake' schreef Dieks niet. de h 
zoals: hij heeft het - ie 'ef 'et. "Die h sprek ik 
ok niet uut" was zijn mening. Ook werden er meer 
afkortingen gemaakt zoals: hebben -hebb'n en 
willen - will'n.
Later is dit veranderd om het lezen duidelijker te 
maken. Toch hebben we deze oude 'In Ommer Sproake' 
in de originele staat overgenomen.

RED.
1 6 .
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KOKZ'N DICK DE LANGE MOOIE KEUKENS en 

BADKAMERS...
onze showrooms s taan  er vol m ee!

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

V

T e le fo o n

Bouwbedrijf 
Bilder en Vonder BV
Veldkompweg 3, 7731 HL Ommen

05291-51043
M arkt 4 
Postbus 71 
7730 AB Ommen 
Tele foon 05291 -56805 
Fax 05291-56825

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

EESINK

Sportlaan 1B 
Postbus 238 
7770 AE Hardenberg 
Te le foon 05232-60805 
Fax 05232-61882

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.

D U N N E W IN D -G R O E P
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

Vooreen gezellig borreluurtje 
gaat U natuurlijk naar 

CAFE-BAR

„ k  J f e r h e r f i "

JEANET EN HANS

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

■^TVI Kiarvdalderen
I— I ™  I  garage en tankservice Hamsgoren 25 

7731 EX Ommen

Erkend LPG-INBOUWSTATION 
TEXACO-Tankservice ook met pasjes betalen

I

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.) ..  , i\A/
- Bruids- — ^ Lz\/(Qü.——̂ 

reportages

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



Rabobank
Aangenaam!

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

Lem elerw eg 68, Lem ele 
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

TAKmnnb
o m m e n

IJZERHANDEL 
Dr. A.C. van Raaltestraat 26

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

BROMFIETSEN
YAM AHA

H O N D A

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

■ L U B f l B
Rijwielen/Bromfietsen (t ©  j j :

I  B. J. BRUNINK
B erm erstraat 1, Ommen (t.o. postkantoor), te lefoon 05291-51470l

BRUCO BOUW
"u,.

i ' i
O M M E N  BV

05291 - 51619

VfAfA
met als hoofdmerk:

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

Schurinkhof3 • Ommen • tel. 05291-51280

CENTS RENAULT DEALER
Inruil - financieren - eigen LEASE-afdeling voor Alle merken auto ’s

RENAULT 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



Töpfqnm1 meiiDeten

Dealer van o.a. 
Artifort, Leolux 
en Gelderland

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

officieel C itroën-agent

autobedrijf

M.C. BO UW M AN
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.

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

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

exp ert

CITROËN
erkend

keurings-
bedrijf
APK
lid

B0VAG
auto

\ A u t o  
e u r in k

VOOR INLICHTINGEN EN RESERVERINGEN 
BOUWSTRAAT 23, TEL. 05291 -51206 

b.g.g. 05291-52071

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

EXPERT RADIO WESTERMAN, DAAR WORD JE WIJZER VAN

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

MARSKRAMER
’n lekker thuisgevoel 

varsenerstraat 4 - ommen - tel. 05291-51410

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 . D U N N E W IN D  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*

? . 
S L I J T E R IJ  W I J N H A N D E L

V.O.F. van der Beek

Schurinkhof 4-6 ■ 7731 EX Ommen • Tel. 05291-53066 • Fax 05291-53090

^ J fÊ jB A K ((£ R
S H O K B 0 E
VERHUIZERS

vakmanschap 
zekerheid 
reële prijzen 

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

H u g g u
Uw warme bakker
Onze specialiteit Ommer Möllenbrood

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

»»de. ^ in d e n b e r g "

" * ft ' ' "" ~ ■AUTOSCHADE __ .»J1 jwAtaumnl - 'J’tMitfunktm
ommen

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 lv ^

Ommeresstraat 11 - Ommen - Tel. 51294

Uw vakantie is bij voorbaat geslaagd op

BUNGALOWPARK „HOGE HEXEL”,
V.HOGE \  Wierden, Overijssel.
C H E X E IAH  bossen en heide \  Voor reserveringen, niet op zondag

V j j jJ  WEELINK’S REKREATIE
v ' De Schammelte 16, 7731 BM Ommen tel. 05291-51885


