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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. Julianastraat 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

9 ^

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

Tel. 05291-55550

H 0  T  E l  
R E S T A U R A N T
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 
in onroerende goederen

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. 
OPTICIÉN - 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

Mobil
/5x7

APK
keuring
station

voor:

VOORDELIG OPEL HUREN

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



ju w e lie r  - o p tlc ië n

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 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

//
//

Markt 12 - Ommen -  Tel. 05291-53543

/W  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

i

na
NVM

VERKOOP
KOOPADVIES

TAXATIES
VERHUUR/BEHEER

NVM HYPOTHEEKSHOP
VERZEKEREN

WEENINK MAKELAARS
OMMEN • HARDENBERC

Ommen. Markt 32 Tel. 05291-51121/55074 Hardenberg, Lage Doelen 1b, Tel. 63689/60104

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

OMMEN
Bermerstraat 12 
Tel. 05291-51351 
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: V ® #
DE ECHTE WARME BAKKER

Brood- en Banketbakkerij
Kruisstraat 2, Ommen, Tel. 05291-51561 ' Wil Un

brood- en banketbakkerij

DOUWE’S
U itstekende kwaliteit 

M inimum prijzen 

P rofiteer hiervan

De Kamp 1 

Tel.: 51184 
Ommen

Petit-Restaurant
Koffiesalon V e  V y t t y ”
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

^ n A C k iV J I f V f c I T T
i ir \ r  r l v r

OMMEN

foto ©ter Haar
Brugstraat 17 - OMMEN - Telefoon 05291-51860

AUTOSCHADE

C. HUYSMANS
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 erkend lid
APK keuring 
Uitlaten 
Schokbrekers,
Accu’s
Grote beurten

A. Kassies
Nieuwelandstraat 1 - 7731 TH Ommen 

Tel. 05291-53784 - Fax 05291-53752

Voor goed advies en vakwerk naar erkend 

^M-LATIEBEDRIJF -jH'

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
□ Manege
□ Winkel
□ Woning
□ Zomerhuis
□ en nog veel meer...

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

J. D IJK  a rc h ite c t
tel. 05291-51969 om mei
fax 05291-55461

G evestigd  1-1-1965

iH’3

£ wacuo eert/

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

JByan Etburg
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

MOLEN

De 3UIie
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

TAPIJTTEG ELS & MEUBELSTOFFERING VIERKANT DE BESTE!



Geachte Lezers(essen) en 
Adverteerders.
De vierde en dus laatste 
editie over '95 van ons 
Driemoandeleks Tiedschrift 
"De Darde Klokke" ontvangt 
u hierbij en wij hopen 
dat u ons blad met veel 
plezier zult lezen. Tevens 
willen wij u als redaktie 
een fijne afsluiting van het 
jaar 1995, en alvast een goed 
toewensen.

11 De Darde Klokke
drie moandeleks t/'e

1996

DE REDAKTIE.

WAT "EW TOCH . . .
Wat 'ew weer vake juust den aander 
zien kwoad an 'n aander deurveteld.
Wat 'ew weer vake 'elemoal onneudeg 
't slechtste van die mens'n veur'esteld.
Wat 'ew weer vake, aw 't 'eur'n, 
oonz' 'aand'n onschuldeg wassend, met'edoan.
Wat zol 'n 'elderop 'esprok'n woar'eid 
toch vake een boel goeds 'eb'n 1edoan.
Wat 'ew toch ... och dat 'elpt niet 
wat kon 'e wi ' j vandage an 'n dag 
toch nog een boel ten goeie keer'n, 
as dat in oonze bedoelinge lag.
DIEKS.

1 .
Bovenstaand gedicht komt uit het archief 
van wijlen Dieks Makkinga.



BOERENLEMEN TUSSEN 1918 EN 1945.

14. Het dagelukse etten en drinken.

As 's morns de bieste waren mulken en de bussen 
met melk naor de diek waren bracht, vanwaor de 
melkvaarder ze meenaamp naor de febriek, dan 
dungen ze beej oes thuus heur eerste maoltied 
hollen. Tiedens de staltied had het rundvee dan al 
un rille heuj uut de barg veuregooid ekreengen.
Oes "Ontbijt" bestund uut wat plakken stoete met 
roggenbrood erop en besmeerd met botter en stroop. 
As draank koffie, die ezet was van koffiebonen, 
die veurof fien emaakt waren deur ze te malen in 
un haanddrejmulle. Uut zunugheid kwaamp er beej 
het laoten trekken op 't fernuus un brokkie 
siegerei of un scheppie 'Buismans G.S.'er deur hen. 
Mien gropmoe, die al meer dan dartug jaor weduwe 
was en met oes samen wonen, vermengen heur bakkie 
leut met un geklutst ei, waor zeej dan un scheutie 
braandewien beej in deed.'Det bint mien medesienen' 
zengen ze mangs. Det had ze bliekbaar goed bekek- 
ken, want ze was beejnao nooit ziek en 84 jaor old 
eworren.
Meestal ien keer in de wekke bakken mien moe panne- 
koeke van boekweitenmaol. Met stroop erop smeuk het 
merakels best.
As middagkost etten weej gekokte "eingenheimers" 
of 'Rode Star", begeleid deur un plakke uutgebakken 
of wat aanders van het geslachte varken, det be
waard was an de spitten tussen de zolderbalken van 
de woonruumte. Daor kwaamp dan wat gruunte of 
aandere toespieze beej. In veurjaor en zomer un 
toppe kropslao, gruune bonen, zomerwortels, rooie 
bieten of appelmoes van de bomen in de hof.
2.



In harfst en winter waren het ofwisselend koolra
pen, winterwortels en bewaarde rooie bieten of 
ingemaakte weekschelle boonties en zoerkool uut 
Keulse potten in de kelder bewaard. Vaak ok boeren
kool of broene bonen, die ik van te veuren had 
uutedopt. En niet te vergetten, gebakte verelties 
appels, die in de naozomer in de omen van 't fenuus 
waren edreugd. Allemaol spul, die in eingen tuun 
worn verbouwd. Un gruunte zoas spinazie hek pas 
leren kennen op oes schoelreisie naor Arnhem in 
1924, toen weej daor beej de harde kleieerpels dit 
kladderugge grune goed as gruunte kreengen. Ik vund 
er niks an. Wel goed smaken meej de pudding ernao, 
waorover Ranja was annebracht en ok veur de eerste 
maol zag en opetten.
Beej oes thuus kreengen weej as naogerecht pap van 
havermout, breej van roggenmaol of karnemelkse 
gortepap.
De aovendmaaltied had ongeveer dezulde samenstelling 
as 's morrens. Veur- en nao de middag drunken ze 
beej oes koffie en thee van "Tiktak", maar weej as 
kinder niet. "Gao maar naor de ummer met water uut 
de putte" was het antwoord as weej der urn vreungen. 
Zeej hannen wellicht nog geliek ok, want wat later 
mussen wwej in de schoele zo mooi meugluk opschrie- 
men "water is de gezondste drank".
Vanof het begun der veerde klasse, mus ik in plaats 
van naor de Openbare schoele in de Vinkenbuurte 
vlakbeej, vief keer in de wekke de lange reize 
maken naor de Chr. schoele an de Balk. Aanderhalf 
uur lopen daor naor toe en mangs meer dan twee uur 
duren de trugtocht. Gien tied urn 's middags thuus 
te etten. Daorum kreeg ik wat plakken stoete mee
in un buul un de scholders, urn die in de 'brood-
schoele' op te kauwen. Beej thuuskomst van de 
schoele had mien moe un panne opgebakken eerpels 
klaorstaon, wat ik arg waardeern.
lens per jaor hannen weej feestmaol. Wanneer het 
heuj in de barg, rogge en haver op de slieten en
de eerpels in de koele of deels onder de bedstee
waren ebracht, dan smullen weej, naor old gebruuk 
in oeze buurte, van de "Bouwhane". Dan kwaamp er 
un pot op taofel met proemen en rozienen.



De borden volleschept en zuut nat erover. Met recht 
veur oes un koninklukke maoltied, met in de linker 
haand un flink stuk dreuge metworst of plakkies ham. 
De gewoonte urn dan pas zo'n "Bouwhane" te hollen, 
week of van die in de olie boerschoppen van Ommen. 
Daor hullen ze det drekt nao de korenoogst, zoas ze 
now nog elk jaor doet in Raolte, waor zeej het 
"de Stoppelhane" nuumt.
In november kwamen er wat het etten angiet opneej 
goeie daangen, deur leverworst, kop keeze, kaanties 
en bloedworst van het geslachte varken. En met 
Paosen moggen weej zovulle kipeier etten as oes 
lusten. Op aandre daangen kreengen weej ze niet.
Wel kokken weej as kiender zulf ok eier in un olde 
kettel en aten die op. Eiers van gruttoo's wulpen, 
kraaien, doemen, vlaamse gaaien, enten en waterkip- 
pies, die weej vunnen in het wuuste veld, in bomen 
of in de brede wieken van de Kolonie. Kievitseier 
uut het groslaand mettenummen hullen weej anpart.
Die gaf ik an mien va, die ze dan dinsdags meenaamp 
naor de markt in Ommen.waor ze un goeie pries op
brachten. Daornaost vullen weej oes dageluks rant
soen an met geile frambozen en wilde karsen uut de 
holtwallen naost en achter 't huus, met appels, 
paren en proemen van de bomen in de hof, met wortels 
en geile botterknollen. Zo of en toe moggen weej un 
kladde apenutten kopen beej de winkelier Teunus 
Jaansen en met Sunterklaos peppernutten of opzet- 
terties. En met neejjaor bakken mien moe knieperties 
Gebrek an etten hew nooit ekend.
Wak nog zengen wil :
Veur elke maoltied bidden mien va aajt hardop an 
taofel en nao ofloop danken heej. 's Morrens lezen 
heej daorbieej un Biebeltekste met verklaoring, 
vanof un scheurkalenderblagie. 's Middags en 's 
aomens un hoofdtuk uut de dikke Biebel, en dan 
mussen weej as kiender het leste woord ervan nao- 
zengen.
Het gunk er allemaol ordenteluk en stichteluk toe.

4.
Evert Diek.



SLAG BI'J AONE.
1. In gedacht'n zie'k ze komm'n, dichte dromm'n 

Edel'n op vurege peerd'n.
Staal'n harnass'n schittert in de raarg'n zonnestroal 
den zich spiegelt in d'ontblote zweerd'n .
"De bloem van Hollands adel" komp anried'n, 
hun bosschop valt goed te verstoan.
Het domme volk dat mot an zied'n,
heer vri'jheidsdrang in ienmoal ondergoan.

2. De Vaandeldrager van Sint Meerten 
Ridt veurop in de stoet van Feodaal'n.
Maar ok drie bisschoppen komt van veert'n, 
asof in Aone gold en ere is te haal'n.
Zo ried' de "hherschers" in op Rudolf, 
den met 't gewone volk de stried anveerd.
Hier gien harnassen en vurege ross'n,
een zeise, 'n grepe en knuppel in plaaste van

't flikkerend zweerd.
3. Maar iedere strieder bi'j Rudolf's bende 

hef zich met het waap'n "Recht" 'e tooid.
En man en vrouwe bint 'e komm'n, grote end'n,
omme zich vri'j  of dood te vecht'n, now of nooit
De Mommeriete bint hulpe en getuuge 
dat 't volk van d'heersers hef 'e wonn'n .
En oons olde Sallandsche bodem
holp mee, toen hier de vri'jheidsstried begonn'n.

4. En now, noa meer dan zeuven eeuw'n, 
leg doar die grond as aandre grond.
Oons veurgeslacht vocht doar as leeuw'n, 
gien standbeeld zeg dat voort en rond.
Wi'j, 't noageslacht van Aone's held'n, 
kiekt beschaamd noar 't Vlaams kortriek.
En ok noar Warns in Friesland woar monument'n

oe kont vertell'n,
een daankbaar volk zett'n dit as bliek.

Omm'n, 26-12-1959. DIEKS.
Bovenstaand gedicht is voorgedragen tijdens de 
herdenking van de Slag bij Ane 1995 en komt 
uit het archief van wijlen Dieks Makkinga.
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Herinneringen an de Heideparkschoole en Lemelerveld 
opgesteld deur Chris Spoelstra, geboorn 28 dec.-1909. 
Deel 2 en tevens laatste deel.
Een keer
wazze wiej met de hele femilie een paar dage noar 
Deventer 'ewes (wiej hadden ummers vriej reizen 
met de trein) en zullie zollen op oons huus passen. 
Toe'w trugge kwammen hadde alle klompe, sloffen en 
schoone die te kon vinnen, vanuut 't midden van de 
kamer op riejen noar alle hooken van 't huus 'ezet. 
Boodschappen halen wiej met de kruuwagen biej de 
Coperasie. As de vrach te zwoar leek te wodden, 
dan ging moo zelf mee. Roggebrood was nogal zwoar, 
want dat waren van die achtponders, woar va of moo 
veur de borste van die dikke pillen mossen ofsnien. 
Eers an de ene kante tut op 't midden en dan de 
andere kante.
Van de schoole an ’t Heidepark kan'k miej niet meer 
zo volle herinnern. Drie lokalen dach ik, ene links 
van de ingang, de gang en twee achter mekare an de 
andere kante. Elk lokaal had twee klassen. Hoe 't 
met de huussies veur den ofgang was, weet ik niet 
meer. D'r was dunk miej nog wel een turfhok, mar 
zeker bin'k doar niet van. Op 't schoelplein stonnen 
grote kastanjebomen, doartussen koj oaverlopertje 
spullen en in de harfst vezameln wiej de blaaen.
Noast de schoele ston het huus van meester Hiddink, 
de hoofdonderwiezer. Doar weet ik niet anders van 
te vertellen as daw em streng mar regveerdig vonnen. 
Dan weet ik nog van meester Veldman, den kon gleuf 
ik, hard lopen want doarvan ging het verhaal, dat 
bakker Timmerman uut 't dorp hem een keer achter- 
noa 'ezeten hef deur de schoele, rondom de banken 
en noar buten langs 't kanaal tut an zien huus.
Ik geleuve niet datte 'm te pakken hef 'ekregen en 
of 't woar is weet ik ok niet, mar 't zol bes woar 
konnen ween.
En dan was er meester Goris. Da's een verhaal apart. 
Ik wete nog datte een keer biej oons in huus kwam 
en datte zo snotterig was. Dat kwam, zei 'e, deur- 
dat 'e 'ezwommen had in de Rijn bie Arnhem. Zwemmen 
dat kon 'e en duken ok. Ie wonen an 't. kanaal half
weg tussen de beide bruggen. Duken deed 'e vake van 
6 .



of de brugge bie de febriek. Van alles dook 'e op.
Ze zeien datte 't schuurtje achter zien huus 'ebouwd 
had van bakstenen diet'e uut 1t kanaal had op'edoken. 
's Middagens kwam 'e mangs met een stapel etensbod- 
den andragen en die gooien 'e achter mekare in 't 
kanaal en dan fietsen 'e doodgemoedereerd noar 
schoele. "Mien vrouwe hef 'ezeg da'k mos helpen met 
ofwassen" zeit 'e dan."Vanoavend haal ik die d'r wel 
weer uut, dan bint ze wel schoone". Den meester hef 
een hoop van oons 't zwemmen 'eleerd. Eerns in de 
viever woar noe 't natuurbad is. Die hew samen nog 
schone 'emaakt en uut'ediept. Aw de slag te pakken 
hadden mogge wiej in 't diepe, dat was een sloot 
woar wiej tut an de nekke in wegzakken en as dat 
ok good ging dan kon 'e wiej an de lange liende in 
't kanaal bie zien huus. Ik heb nog lange joaren 
twee diplomas 'ehad, mar bin ze jammergenog kwiet 
'eraakt. "Heden heeft Chris Spoelstra heen en terug 
over het kanaal gezwommen" en "Heden heeft Chris 
Spoelstra 100 meter in het kanaal gezwommen". 
Strookjes uut een gewoon schoolschrift met een 
stempel: "Zwemvereniging DE WALVIS".
Van hem ging ok het verhaal datte een keer uut 
schoele kwam en bie de Tielbekerbrugge, woar vake 
een stuk of wat mensen met mekare een preutje maken, 
zien fietse an de grond smeet en riep: 'mensen ik
bin 't dikke zat, ik make d'r een ende an" en
metene doke in 't water. De luu keken em noa en 
waren helemoale vebouwereerd en dachen dat 't gek
heid was. Mar al gauw kwammen tut de ontdekking 
datte niet weer boaven kwam. Wat had den smies- 
tert 'edoan? Hee was een ende onder water deur 
'ezwommen, kwam even met de mond boven urn wat 
luch te happen en zo gung 'e verder tut bie een
rietkrage woar 'e op de kante kreup en toen as te
mieter achter 't riet langs noar zien huus ging.
Doar trok 'e dreuge kleere an, greep de fietse van 
zien vrouwe en peddeln op zien dooie gemak weer 
noar de brugge woar ze al an 't dreggen waren.
Ie sprung van de fietse en vroog: 'mensen wat is
hier 'ebeurd?' En ie maken datte wegkwam.

7 .



Zoas ik an 't begin al zei ginge wiej wel is met 
va met een sikke noar de bok, mar dat was altied 
'soavends en wat doar op die duustere dele biej 
de petrolieluchter die reppelende bok precies 
uutspoken, ontging oons helemoale. Wiej wuzzen 
toen nog hoaste van niks. Pas later toe1k op de 
grote schoole in Deventer ging bin'k uut de beuke 
gewaar 'ewodden hoe een en ander precies in zien 
wark ging.
Toe'w van schoole ofkonnen ging noar de stuitjes- 
schoole, dat later de ULO of MULO is 'ewodden.
Wiej mossen dan dageliks op en neer met de trein.
In Lemelerveld was toen een station en dan kwammen 
d'r drie waschthuusies: Posthoorn, Chrisman en 
Linderte en dan haj station Roalte.
Uut Lemelerveld gingen nog een paar jongs met de 
trein noar schoole. Ik mene Bats te Kiefte en 
Appe Berends. Of t'r nog meer wazzen wee'k niet 
meermaar zee wonen in 't dorp.
Op de trein wazzen altied drie dezelfde konduk- 
teurs en wiej kennen mekare dus heel goed.
Den enen kon meer verdragen as den ander.
'sWoensdagsmiddags hadde wiej vrie van schoele 
en dan ginge wiej dus vrog noar huus. Vake zatten 
d ’r van Roalte of allenig een paar schoolblagen in 
en noew hadde wiej 1smargens 1ezeen dat 1r bie 
Chrisman merakels mooie dikke brummels greuiden en 
den dag hadde wiej den goeien kondukteur. Wiej 
vreugen offe doar niet even kon stoppen um de 
brummels te plukken en dat leek em zelf ok wel 
wat en verduld, 't gebeuren ok nog. De machinist 
kwam d'r zelf nog biej. Gauw de bootraqmtromme1s 
vol en toenb met 'sneltreinvaart' verder um de 
verleuren tied weer in te halen.
Jongs, wat ’n leven he?

Chris Spoelstra uut Zwolle.
16 december 1982.
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Een advertentie uit 
1926 waar de familie 
Hesselink-van Hummel 
hun 25-jarig huwelijk 
aankondigen.

~ '  ~

Zoo de Heere wil en zij 
leven, hopen onze geliefde Ouders

FREOERIK JAN HESSELINK
en

GERRITDINA VAN HUMMEL
Woensdag 28 April a.s, hunne2 5 -ja r io  M w e r a i i i i

te herdenken.
25 jaar is het geleden,
Dat onz’ lieve ouderpaar 
In het huw’lijk is getreden;
Dit is voor ons en ook voor haar, 
Een blijde feestdag van gedenken 
Aan ’s Heeren liefd’ en trouw;
Ach, men is slechts dorre ranken 
Als men dat vergeten zou.
Neen, 'wiT winelï ’t niet vergeten, ] 
W ij en onze ouders saam,
Hopen iaren nog te brengen '
Dank aan ’s Heeren grooten naam.
De Heere schonk U 14 kind’ren,
Elf vieren met U feest,
Drie hebt Gij weg zien dragen 
Naar het stille kerkhof heen,
Doch God gaf troost en kracht

. [in ’t lijden,
Hij spaarde U voor en met elkaar,
Wil daarom, ouders, U verblijden 
Dat Gij getrouwd zijt 25 jaar.

Uit naam hunner kinderen, 
J u n n e , Ommen, April 1926.

Ecnige en algeineene kennisgeving 
aan Familie, Vrienden 

en Bekenden.m— .... ......................sf

Dit komt uit het 
archief van ons redak- 
tielid A.v.d.Vegt.
RED.
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UUT HET LAAND VAN DE DEDEMSVAORT.
8. Reviertie de Riest.

Op de greenze van Overiessel en Drente,
huid het reviertie de Riest nog aajt deur de wacht.
Veur de meesten van oeluu gien onbekende,
deur de boel kronkels, die zeej in het laandschap

bracht.

Heur oorsprong lag eertieds in de Lutter Marke; 
Broen water uut de venne leup naor 't westen vut, 
in smalle geulties, die samen gungen warken, 
det wiederop 'n brede beek zich anschouwen lut.

Ik mag geerne naor heur kronkels koekeloeren. 
Liefluk tussen de belten en deur zompug laand. 
Heel vrog al in gezulschap van kleine boeren. 
Vanof de hoogten hullen die heur spul in staand.

Later gungen die de naam van boerschoppen draangen; 
Peerdelaanden, Bloembarg, Rievers en den Kaot.
Ok Averiest ontstund in de olie daangen, 
met Luttenoever en den Oosterhuus as maot.

Staog deur bleef de Riest dapper deurgaon met
stromen,

as kleine zuster van de lange, brede Vecht. 
Maar in 't Zwartewater bint ze samen ekomen, 
waor ze verbunden met menaar hebt overlegd.

Urn as ien starke vloed verder voort te kolken, 
alle wateroverdaod nempt zeej met heur mee.
Veural in natte tied onder donkre wolken;
dan brengt zeej het weg naor de vroggre Zuuderzee.

10.
Evert Diek.



Uit het archief van wijlen Dieks Makkinga. 
"OMMER SPROAKE".

Omm'n zo as dat mangs is
en zo as dat niet mot wee'n.

Janno van 'n Bos'oek is elleg op mi'j. Zo 'elleg 
dat zien schoonzonne den t'r bi'j in 'etrouwd is, 
(op alle beide menieren ’eur) mi 1j van de wekke de 
noaberschop op'ezeg 'ef. Ak oe vetelle woaromme, 
dan zolt er genog wee'n die zegt: 'doar 'ef dat
olde mense geliek an', en der zolt der ok zat wee'n 
die 't weer met mi'j iens bint en mi'j groot geliek 
geeft. Wat is 't geval? Och eigelek niks omme 
d'aande, 't 'ele gevallegien. Maar zo as dat vake 
giet, 'et eerste woord zeg niks maar o die leste 
stuk of wat.
Janno is bi’j mien vrouwe te proat'n en ik komme 
in 'uus van 't bouw'n omme dat 't zo reeg'n.
Bes weer aans veur 't wark, ie kont nog altied 
mooi voort, dat schelt oons temee van 't veurjoar 
'n 'eel ende.
Maar omme op Janno terugge te komm'n, toen ik de 
kokk'n op kwame was 'e 'eel eev'n stille. Net of'e 
wat 'ad te vertell'n woar ik niks mee te maak'n 
'adde. Zoas iederiene bin'k natuurlek ni'jsgiereg 
en vreuge dan ok: 'is t'r nog ni'js Janno?' Now,
of t'r ni'js was, ik krege mie een 'eel schandaal 
te 'eur'n van wat t'r allemoale de leste tied 
uut'e'aald was onder Omm'n . En dat was gien bettien 
D'r wodd'n mi'j een zwik naam'n noar d 'oor'n 
'egooid da'k gewoon zate te knipoog'n van schrik. 
Wat zeg ie mense, den ok?! Foi, foi, oe bestiet 'et 
Dat ak van den 'elemoale niet 'edach. 'Et leek 
mi'j toch aaltied zo'n steuregen keerl.



Ik kon al dat ni'js niet verwark'n. Maar o'k wol 
of niet, ik mosse mee want weer 'eur'n ik naam1n 
van mens'n woar 'k graag een borrel mee zol 
drink'n en gerust de stroate mee op dosse goan.
Zo zachies an begonn'n d'r bi'j mi'j aandere ge
dacht 1 n op te komm'n . Zol 't wel woar wee'n?
'Oe vake bint t'r gien mens'n 'eer name en fesoen 
op pad 'ejag zonder dat ze argens van woss'n of 
schuld an'add'n . 'k Zegge, 'Janno i'j 'ebt doar 
now 'eel wat mens'n 'enuumd, maar geleuf i'j 'et 
zelf allemoale? Wat ze wel of niet geleuf'n bin'k 
niet presies gewaar 'ewod'n. Toen 'ak wiezer modd'n 
wee'n en niet veerder mott'n goan maar ja, ieder- 
iene 'ef zien fout'n en Dieks zit vol fout'n,
'as een bok vol kottels' dat weet ik zelf maar al 
te goed. Ik gonge Janno de kaste doar is eev'n 
uutveeg'n over al dat gekwaak.
Aans is Janno de goeieg'eid zelf maar toen 'k zo 
begonn'n trok'e teeg'n mi'j van leer. Woar ak 'et 
eigelek veur opnomme. Ok zelf niet zuuver steune 
omda'k mi'j veur die aander'n zo ofsabbel'n.
'Ier 'olp gien proat'n meer. Ien vroage kon'k d'r 
nog tuss'n krieg'n enn dat was ok net genog.
Ik vreuge 'em of 'e wos wat er allemoale over 
kwoadsprekk'n 'eschreev'n steund.
Met dat 'ele spektakel bin'e wi'j een beste bure 
kwiet, want zie steun aaltied kloar omme te 'elpe'n.
Woaromme zal Omm'n now gien Omm'n konn'n wee'n 
zonder dat klets'n? As t'r toch een vromd'n van 
buut'n komp, wat mot die luu dan wel van de Ommer 
denk'n? Zou'w in 't vervolg de ere van Omm'n ok 
'oge 'oll'n in dat opzicht? 'n Aander 'ef met oonze 
smerege wasse niks te maak'n .

12 .
DIEKS.



DE EERPELETERS.
A A A A A A A A A A A A A A A

(naor Van Gogh)

"t Was een lange zwaore dag 
van warken op et natte veld, 
de uren "op 'e kni'jen kroepen" 
hebben ze niet teld.

In de stad daor zeggen ze:
"Die dagloners bin stapelgek", 
ze zien niet dat ze d'r van eten 
en dat is heur gebrek.

Now zitten ze om de taofel 
en elkeniene die et mit, 
stikt zien hanen in de schaole, 
waor zien daeg'liks maol in zit.

De laampe geft zien vaele locht, 
de stienen theekanne gaot rond, 
ze hebben et now al over slaopen 
en stikken nog een eerpel in de mond.

Et is een heis'lik zwaor bestaon 
en et bin ofgrieslik lange daegen, 
elke dag opni'j kriegen ze weer 
die zelde eerpels in de maegen.

Ze warken tot et niet meer kan 
veur de heren "de beterweters", 
wat morgen komt is al bekend 
ze bin en blieven eerpeleters.
Uit "WEERZIEN" Harmen H.



Het nu volgende verhaal over een roofoverval op 
"De Hongerige Wolf" in 1740 is met toestemming 
(en dank hiervoor) overgenomen uit het historisch 
tijdschrift 'Rondom den Hardenbergch'en zal in 
twee gedeelten verschijnen.
DEEL I. Redaktie.
EEN ROOFOVERVAL
OP 'DE HONGERIGE WOLF' IN HET JAAR 1740. (C.Lina).
In het jaar 1740 maken vier Groninger Heren een 
reis per koets van Groningen naar Kleef.
In Hardenberg logeren ze een nacht in de herberg 
van de gemeentesecretaris en postmeester Kramer.
"In den vergulden Engel". De volgende dag gaat de 
reis in de richting van Ommen. Een baken, in de 
verte op een hoogte geplant, geeft de juiste rich
ting aan. Het is een snikhete dag. Hieronder volgt 
een fragment van hun reisverslag:
"De gemelde baak voorbij zijnde, staken (we) over 
naar de herberg "De hongerige Wolf", die daar 
midden op deze grote heide staat. Doch eer wij daar 
quamen moesten wij bijna van de overgrote hitte 
smelten, zijnde tusschen de heuvelen in het barre 
sant, dat de zonnestralen weder terugkaatste, 
en heel stil en gansch geen wind was, zodat onze 
paarden voetje voor voetje moesten gaan, hetwelk 
ons des te langer in deze nare hitte deerde 
blijven, maar quamen eindelijk om half elf aan 
den Hongerigen Wolf".
In de schaduw van de bomen voor de herberg staan 
tafels en banken. Nadat de heren hun paarden van 
voer hebben voorzien, maken ze het zich daar 
behaaglijk en bestellen een "Kloddertje" (een 
borreltje). De knecht van de herberg komt het be
stelde buiten brengen. Hij ziet er afschrikwekkend 
uit met een donkere lap voor zijn ene oog en een 
litteken op zijn wang. Dat schrikt evenwel de 
jongste der Groningers niet af.
Hij merkt op dat er bij "De hongerige Wolf", waar 
het zo stil en afgelegen is, niet veel te beleven 
zal zijn. "Van wolven zullen jullie ook wel niet 
meer zoveel last hebben", lacht hij.
14.



"Schijn bedriegt", krijgt hij ten antwoord van de 
knecht, "nog geen half jaar geleden is onze her
berg overvallen door een roversbende". Daar willen 
de reizigers meer van weten, maar de man met een 
lap voor het oog is niet erg mededeelzaam. Als ze 
bij hem aandringen er iets van te vertellen, zegt 
hij:" Ik zie het nog voor me, ik had toen mijn 
beide ogen nog. Bij zonsondergang komen ineens 
zo'n vijfentwintig of dertig bandieten op onze 
herberg af. Hun dreigend geschreeuw verbreekt de 
avondstilte. Mijn baas, onverschrokken als altijd, 
gaat hen tegemoet en belet het gepeupel de toegang 
tot zijn huis, maar hij wordt neergestoken met een 
mes. Ik snel te hulp, maar wordt door een kogel in 
het hoofd getroffen en verlies het bewustzijn. Wat 
er daarna gebeurde, weet ik alleen maar van horen 
zeggen". En weg is hij, verdwenen in de herberg. 
"Nou, die is ook niet spraakzaam", zegt een der 
luisterende Groningers teleurgesteld. "Wat zou er 
verder gebeurd zijn?" "Dat kan ik u wel vertellen". 
Als onze reizigers opkijken, zien ze aan een ander 
tafeltje een oude man zitten. "Ik ben de vader van 
de waardin", vervolgt hij, "als het verhaal van de 
overval u interesseert, wil ik u wel vertellen wat 
hier een half jaar geleden gebeurd is. De waard, 
mijn schoonzoon, werd inderdaad neergestoken door 
die schurken en zijn knecht werd door een pistool
schot buiten gevecht gesteld. Versteend van schrik 
ziet mijn dochter, de waardin, hoe de naderende 
rabauwen haar man verwonden met messteken. Dan 
vlucht ze met haar kleine baby en de meid de trap 
op naar boven. Op een zolderkamertje kruipen ze 
in de bedstee en trekken de deurtjes achter zich 
dicht. Hijgend en met bonzend hart horen ze het 
lawaai dat opstijgt uit de gelagkamer. Het gaat 
daar niet zachtzinnig toe. Geschreeuw, getier, 
gerinkel van brekend glaswerk, pistoolschoten 
dringen boven door. De woeste troep is op zoek 
naar geld, kasten worden opengebroken en door
zocht, de weinige gasten hardhandig aangepakt en 
beroofd van hun bezit. Drank is er genoeg en die 
laten de deugnieten rijkelijk door hun dorstige 
kelen glijden.

15.



De vrouwen boven luisteren in angstige spanning. 
Klinken daar voetstappen op de trap? Zullen de 
door drank verhitte kerels ook boven gaan zoeken 
of daar iets van hun gading is?
Wat staat hen te wachten?
Dan opeens is er alarm. Het sein van opbreken 
wordt gegeven. Sneller dan ze gekomen zijn verlaat 
de woeste bende "De hongerige Wolf". Ze zoeken een 
veilig heenkomen door de zandduinen en verdwijnen 
in de duisternis.

(wordt vervolgd).

Onderstaande foto komt uit de verzameling van 
ons redaktielid A.v.d.Vegt. De personen die op 
de foto staan zijn bij de redaktie onbekend. 
Misschien is er iemand onder onze lezers of 
lezeressen die klaarheid kan brengen in deze 
voor ons duistere zaak. Graag vernemen wij dat 
van u. Uw reakties kunt u kwijt bij ons 
redaktieadres, Varsenerstraat 69 hier in Ommen. 
Vermeldt u wel uw naam en telefoonnummer zodat, 
wanneer nodig, wij u kunnen bereiken.

REDAKTIE.
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DICK DE LANGE MOOIE KEUKENS en 
BADKAMERS...
onze showrooms staan er vol mee!

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

T e l e f o o n

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

E E S IN 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. dunnewind
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 I N 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 

CAFÉ-BAR

„ k  J l e r h e r f i "

JEANET EN HANS

Bermerstrcat 15 7731CZ Ommen Tei.05291-52829

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

Now OMMEN is al meer dan 740 jaar stad

■SV^iaM alderen
^  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.) -—̂ *T i\A/
■ Bruids- tT̂tnvareportages

t
Erkend LPG-INBOUWSTATION 

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



Rabobank
Aangenaam!

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

Lem ele rw 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

T i i K m n n ^ )
ommen J

IJZERHANDEL 
Dr. A.C. van Raaltestraat 26

B R U C O  B O U W
J|||l O M M EN  BV

05291 - 51619

T W E E W IE L E R S P E C IA L IS T

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-afdeiing 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



A -
Toptorm' meubelen

Dealer van o.a. 
Artifort, Leolux 
en Gelderland

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

C ITROËN
erkend

keurings-
bedrijf
APK
lid

BOVAG
auto

officieel Citroën-agent

autobedrijf

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

Geref. Kerk Centrum

Overijsselse 
Coöperatieve 

Bouwonderneming 
VOO R AL UW  BOUW W ERKEN
Ommen - Strangeweg14 - Telefoon 52810

Geef Auto Veurink uw fiat
Haven Oost 20 

Ommen 
Tel. 05291-56080 

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

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

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

ommen
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. DUNNEWIND B.V.
Verhuur van Luxe auto’s en 9 pers. V.W.-busjes 

zonder chauffeur
Gesloten bestelwagens tot plm 18 m3.

B.E. rijbewijzen

Haven Oost 18 - Telefoon 05291-51960 
VERKOOP EN REPARATIE

off. Lada- en Daihatsu dealer

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

k o g g e l

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

n e k k e n d e
v r h u z r s

vakmanschap 
zekerheid 
reële prijzen

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

„de ^indenberg"

mSfe' AUTOSCHADE __  ̂J§ . 'fyitcumd -
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 J

Ommeresstraat 11 - Ommen - Tel. 51294

Uw vakantie is bij voorbaat geslaagd op

BUNGALOWPARK „HOGE HEXEL”,
IHOGE \ W ie rd e n , O v e r ijs s e l.

? HEXEL< u
b o s s e n  e n  h e i d e  \  Voor reserveringen, niet op zondag

\ j J 8SSSS J  WEELINK’S REKREATIE
De Schammelte 16, 7731 BM Ommen tel. 05291-51885


