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

DE ECHTE WARME BAKKER

Kruisstraat 2 - 7731 CR Ommen - Tel. 0529-45 15 61

*) brood- en banfrrtèaffyrij

DOUWE’S
U itstekende kwaliteit 
M inimum prijzen 
P rotiteer hiervan

DE KAMP 1 
OMMEN 

TEL. 45 11 84

foto Cfter Haar
Brugstraat 17 - 7731 Ommen - Telefoon 0529 - 45 18 60

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

Vrijthof 5c ~ 7731 CH Ommen -  tel. 0529 - 45 52 61

AUTOSCHADEBEDRIJF

C. HUYSMANS
uitdeuken - spuiten - moffelen

Strangeweg 20 
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Rijwielen/Bromfietsen 
B.J. Brunink

Bermerstraat 1, 7731 CZ Ommen Telefoon 0529 - 45 14 70
(tegenover Postkantoor)

Telefoon 0529 - 45 11 46 
Fax 0529 - 45 62 95

0 5 2 9 - 4 5 1 4 9 2

O tHolen w egenbouw  bv

Coevorderweg 48, 
Postbus 82, 7730 AB Ommen 

Tel.: 0523 - 63 82 41 -  Fax: 0523 - 63 82 17

*  Banden
*  APK-keuring
*  U itla ten
* Schokbrekers
* Accu's
*  G rote beurten Voor volledig  

technisch onderhoud
Nieuwelandstraat 1, 7731 TH Ommen 

Tel. 0529 - 45 37 84, Fax 0529 - 45 37 52

Vpor goed advies en vakwerk naar erkend
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* Loodgieters 

*Centrale ve rw arm ing  

‘ D akbedekkingen  

‘ Elektra

‘ Gas- en W aterle id ing  

‘ O nderhoud CV-ketels
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V e r e n i ii g i n g  v a n  

N e d e r l a n d s e  

I n s t a l l a t i e b e d r i j v e

Patrijsstraat 3-5,
7731 ZL Ommen 
Tel. 0529 - 45 22 03
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G Bungalow 
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Ontwerpen nieuw- en verbouw 

Aanvragen bouw- / milieuvergunning 
Vriendelijke tarieven

J. DIJK a r c h i t e c t
Ommen

te l. 0529 - 451969 fax 0529 - 455461

Gevestigd 1-1-1965
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______ S C H I L D E R S B E D R I J F

van El burg
GLAS- VERF- BEHANGSPECIAALZAAK

J. van Elburg Ommen BV
Schurinkstraat 22a, 7731 GD Ommen 

Tel. 0 5 2 9 -4 5  24 41/Fax 0 5 2 9 -4 5  62 56

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

A.R. WOLTERS

TELEFOON 0529-454080 - OMMEN

c a f é  - r e s t a u r a n t

M E I T W E  B R U G
’N OMME(N)TJE WAARD 

Lemelerweg 13, Ommen. Telefoon 0529 - 451723

Kwaliteit voor een lage prijs

Dr. A.C. van Raaltestraat 6, Ommen 
Tel.: 0529 - 45 60 13 - Fax: 0529 - 45 64 13

11 autobedrijven in Ommen 
bieden een kompleet pakket 

streng geselecteerde

O C C A S I O N S
1. Bovag autobedrijf FREEK DUNNEWIND bv

Balkerweg 64, Witharen, tel. 0523 - 676367

2. VW Audi dealer OOSTENDORP
Balkerweg 10, Ommen, tel. 0529-453659

3. Toyota dealer VAN LEUSSEN
Haven Oost 36, Ommen, tel. 0529-451261

4. Lada-Daihatsu dealer DUNNEWIND bv
Haven Oost 18, tel. 0529-451960

5. Volvo dealer WESTERBAAN
Schurinkstraat 40, Ommen, tel. 0529-451216

6. Opel/lsuzu dealer MAKKINGA bv
Schurinkstraat 36, Ommen, tel. 0529-452550

7.Suzuki autobedrijf SCHUURHUIS
Vermeerstraat 2, Ommen, tel. 0529-454600

8. Peugeot dealer KARSTEN bv
Patrijsstraat 1, Ommen, tel. 0529-451471

9. Renault dealer CENTS bv
Stationsweg 24, Ommen, tel. 0529-456060

10.Seat dealer BRAAKMAN
Hammerweg 1, Ommen, tel. 0529-456436

11. Citroën-agent M.C. BOUWMAN
Hammerweg 3-5, Ommen, tel. 0529-456247

Henk
Noeverman
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Heuga® T e g e l  t a p i j t

Schurinkstraat 1-3 

7731 GC Ommen

Tel. 0529 - 45 37 22



Van de redaktie.
Als redaktie zijn wij 
erg blij onze lezers 
hierbij een zeer gevarieerd 
exemplaar te kunnen aanbie
den wat betreft de inhoud 
van deze "Darde Klokke",

NR. 100 !!!
„De Darde Klokke”

drie moandeleks tiedschrift 100.

Onze dank gaat daarom 
in het bijzonder uit naar de mede
werkers die ons steeds voorzien van
copy. In dit nummer treft u o.a. aan: het tweede deel 
over de geschiedenis van "Kasteel Eerde", en komt Ds. 
Martens met een vervolg over 'De eigen aard van het 
Ommer dialekt'. Tevens plaatsen wij het eerste gedeel
te van een artikel over de Hervormde Kerk rond 1700, 
en een reisverslag van dhr. Hesselink, eind vorig jaar 
gemaakt naar Amerika, getiteld "In de voetsporen van 
Van Raalte". Van Mevr. Janny Houweling-Hengelaar 
(een geboren Ommer en dochter van "Bakker" Hengelaar), 
ontvingen wij een aantal interessante artikelen over 
de geschiedenis van Eerde. In het kader van genealo
gisch onderzoek las ze nogal veel in archieven over 
het kasteel maar vooral ook de buurtschap Eerde.
Voor u als lezers van "De Darde Klokke" wellicht 
interessant, vandaar dat wij dit (in twee gedeelten) 
en met plezier publiceren. We zijn er als redaktie van 
overtuigd dat veel van onze lezers dit zullen waarderen. 
Verder treft U aan, zoals u gewend bent, een foto op 
pagina 16 en hopen wij weer op reaktie uwerzijds.
Veel leesplezier.
Namens de redaktie,

Fr.Doezeman-Makkinga.
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KASTEEL EERDE. (Deel 2 en tevens slot).
Het herbouwde kasteel werd in 1521 omvergehaald en 
geslecht door de Zwollenaren. (Zie artikel over 
Nieuwebrug). Ook Johan van Twickel hoorde bij de 
gevangenen te Nieuwebrug. Nu de slotvoogd zelf in
Zwolle in de kerker zat, durfden de Zwollenaren....
Na het geslacht van Twickel, dat twee eeuwen de 
scepter zwaaide op het huis te Eerde, komt het in 
1588 aan Jan Baptiste van Renesse, gehuwd met 
Adriana van Twickel.
In 1622 was er Joan Adolf van Renesse en in 1648 
A.E.van Renesse de bezitter van.
Op 11 april 1706 werd het landgoed door de Douairière 
Schaap-, geb.van Rensse, verkocht aan Baron Johan 
Werner van Pallandt, Luitenant-Generaal der Neder
landen. Hij is het geweest die het tegenwoordige 
huis heeft doen bouwen in 1715. Het kasteel is in 
onze tijd nog het meest bezienswaardige gebouw wat 
de gemeente Ommen bezit. De zoon van Joan Werner 
heette August Leopold en werd in 1742 lid van de 
Ridderschap en Steden als beziter van Eerde.
Adolf Werner van Pallandt volgde zijn vader,
Aug. Leopold op en stierf in 1823, zijn zoon Andrie, 
(1781-1827) nalatende. Deze betrekkelijk jong ge
storvene heeft met zijn zoon Louis (1809 - 1885) 
grote terreinen van Eerde bebost. Deze Louis van 
Pallandt ging in 1862 in 't buitenland wonen en 
schonk zijn achterneef, Mr.S.J.Baron van Pallandt 
(1843 -1890) het landgoed. Het landgoed "Het Laer" 
werd door zijn zoon Rudolf Theodorus aangekocht 
in 1910. Hij stierf enkele jaren later, kinderloos, 
in Engeland (1913). Zijn erfgenaam, Philip Dirk 
Baron van Pallandt aanvaardde toen het beheer over 
de beide landgoederen. Hij is thans nog de eigenaar 
van het kasteel, maar heeft tijdens zijn bestuur 
grote gedeelten ervan verkocht; allereerst het 
Landgoed "Het Laer", en later, in 1937, een complex 
van 500 ha. aan de Staat der Nederlanden.
Tijdelijk is Eerde ook in handen geweest van de 
"Ster van het Oosten": 1925-1932, toen het weer 
aan de oorspronkelijke eigenaar is teruggegeven.
Op het ogenblik is het Landgoed nog 800 ha.groot,
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en is door de tegenwoordige eigenaar, Ph. D. van 
Pallandt, zeer verfraaid. Er wordt alles aan gedaan 
om het landgoed zijn schoonheid te doen behouden, 
ja te vergroten.
De bedoeling van de heer van Pallandt is steeds ge
weest het landgoed in zijn geheel in stand te houden 
daar het als zodanig voor de gemeenschap de meeste 
waarde heeft. Hij tracht steeds de bezitting voor 
versnippering te vrijwaren, en zorgt, dat het niet 
in handen komt van mensen voor wie het bosbezit een 
winstgevend object moet vormen, waardoor houtkap en 
vernieling van de prachtige bossen onvermijdelijk 
zou zijn. Daarom doet hij alles om te zorgen dat het 
bosbezit, behalve het gedeelte dat hij zelf behouden 
wil, aan de Staat, de Gemeente of de Vereniging tot 
behoud van Natuurmonumenten komt, bij welke instel
lingen bovenbedoelde belangen veilig zijn.
In het kasteel is sinds 1934 een Internationale 
Kostschool voor jongens en meisjes gevestigd, uit
gaande van de "Quakers" (Genootschap der Vrienden) 
waar jongelui uit verschillende landen een grondige 
opleiding genieten.
Volgens een oude stamboom komt het geslacht van 
Pallandt oorspronkelijk uit Polen. Anderen menen 
dat dit niet juist is, en dat Duitsland of Bourgon- 
die het stamland is. Hoe dit zij, het geslacht der 
Palland's is een der oudste en rijkste geslachten 
geweest en men houdt Wilprand Germintzki voor de 
stamvader. Deze was van koninklijke bloede en stond 
ten tijde van Karei de Grote (plm.800) in groot aan
zien bij de keizer. Hij was toen Heer van Pallandt, 
en sindsdien heeft het geslacht deze naam behouden. 
Een aardige bijzonderheid willen we hier nog mede
delen van een der leden uit dit geslacht.
Dr.Schotel vertelt in zijn werk over Floris I en II 
van Pallandt, Graven van Culemborg, dat eerstgenoem
de een intieme vriend van de Prins van Oranje is 
geweest. Evenals Willem I was hij een hartstochtelijk 
strijder voor de vrijheid. Opgevoed aan het hof van 
Maria, indertijd Landvoogdes der Nederlanden, en ook 
aan het hof van Keizer Karei V geen onbekende, kwam 
hij reeds jong in aanraking met de Prins van Oranje.
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Beide R.K. opgevoed aan deze hoven, kozen zij toch 
partij voor godsdienstvrijheid, en gingen over naar 
het Protestantisme. En in 1565 werd in zijn paleis 
in de grote zaal van het hof van Graaf Floris van 
Pallandt het Verbond der Edelen gesloten, nadat een 
predikant voor hen gepredikt en gebeden had. Hij was 
een der eerste onderdertekenaars van het Verbond, 
waartoe zich binnen korte tijd reeds 400 edelen aan
sloten. Ook de aanbieding van het z.g. Smeekschrift 
der Edelen aan de Landvoogdes Margaretha van Parma, 
geschiedde onder leiding van Graaf Floris I 
van Pallandt.

Verwoesting van het Kasteel Eerde.
In deze tijd (1346-1380) had men in de omliggende 
landstreken veel last van de bewoner van het kas
teel Eerde, Evert van Essen. Dit was een echte 
roofridder, die zich landen en bossen van de 
Bisschop toeeigende, en de steden en landslieden 
veel overlast aandeed. Bij Bisschop Flores van 
Wevelinckhoven kwamen zoveel klachten binnen, dat 
deze besloot "Eerde" met de grond gelijk te maken, 
en zodoende een einde te maken aan wandaden van de 
kasteelheer. De Bisschop kwam in 1380 met zijn bond
genoten, de heren van Egmont, van Ijsselsteyn, en 
van Arkel en belegerde het kasteel. De Ommenaren, 
die eveneens veel last van de ridder hadden onder
vonden, boden bij de belegering de behulpzame hand. 
Men richtte een grote blijde op, die stenen van wel 
1300 pond gewicht over een grote afstand wierp en 
waarmede de muren geheel aan stukken werden geram
meld. Na vijf weken belegering gaf Evert van Essen 
zich over, waarna het kasteel in brand werd gestoken. 
Het brandde een gehele maand lang. Voor de hulp, 
die de bewoners van Ommen bij deze gelegenheid had
den geboden, bevestigde Flores in 1381 hare vrijheden 
opnieuw en kort daarna, in 1382 of 1386 werd de stad 
weer van muren en poorten voorzien.
Zie ook blz. 1 en 2 uit de Geschiedenis van Ommen 
door G.STEEN EN W.VELDSINK - uitgegeven ter gelegen
heid van het 700-jarig bestaan van Ommen als stad 
in het jaar 1948.
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DE EIGEN AARD VAN HET OMMER DIALEKT (II)
De vorige keer heb ik laten zien, dat het Ommers er 
- met de oostelijke streek van Nederland - een geheel 
eigen vervoeging van het werkwoord op nahoudt.
Dialekt leer je dus niet zomaar even. Het is nog wel 
iets meer dan de ’n' afknijpen aan het eind van een 
woord en dan nog even de a in oa, de ij in ie en ui in 
oe of uu veranderen (zoals we nog zullen zien).

Eerst nog de (onregelm.) werkwoorden van wat in de his
torische grammatica van het Nederlands klasse 3 wordt 
genoemd (daar waren ze dus ook al een buitenbeentje). 
Het zijn de werkwoorden met het klinkerschema i/e-o-o: 
zingen - zong - gezongen, of in het dialekt i/e -u-u: 
zingen - zung - 'ezungen. Vinden, drinken, klimmen, 
treffen, trekken, zwemmen, b.v. Daarnaast nog enkele 
andere als: helpen, sterven, zwerven, vangen, hangen 
Voor de tegenw. tijd sluiten ze zich aan bij de regel
matige w.w.: hie/zie zingt, zingt-e.
Voor de verleden tijd blijven ze de vervoeging van het 
onregelmatige w.w. volgen.

Verschi1 tussen 'vrouwelijk' en 'manne1i ik'

In het Nederlands bestaat het onderscheid tussen 'vrou
welijke' en mannelijke' woorden nog wel op papier, maar 
in de spreektaal wordt geen verschil meer gemaakt. Het 
wordt niet meer aangevoeld, want er bestaan geen aparte 
vormen meer voor de twee groepen. Hooguit kun je aan 
constructies als "des hemels" en "der aarde" voor een 
beperkt aantal woorden nog iets vaststellen. Wie het 
precies wil weten, kan in een woordenboek kijken, om 
daar vervolgens vast te stellen, dat bij veel woorden 
tegenwoordig beide mogelijkheden staan aangegeven.
Wel duidelijk, om niet te zeggen absoluut, is het onder
scheid tussen 'de'- en 'het'-woorden.
Het dialekt volgt in dat opzicht exact het Nederlands: 
een 'het'-woord is in het dialekt ook altijd een 'het'- 
woord: 't ve1,'t dak. Ook de bi jbehorende vormen gaan 
als in het Nederland: dit nijje huus. 'n oald jèssie.
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Met de voorbeelden d' oalde Vechte en n'stelln Oêver, de Zwolse 
weg, n' Varsenerdiek’ liet Ik al zien, dat het het Ommers naast 
'het'-woorden onderscheid maakt tussen de en rt woorden, ofwel: 
vrouwelijke en mannelijke woorden (vrl. en mnl.). Van élk woord 
ligt vast tot welk van de twee categorieën het behoort.
En voor alle duidelijkheid: het 'geslacht'is vaak anders dan in 
het Nederlands.
Bij de-woorden (vrl. dus) volgt het dialekt de Nederlandse ver
buiging: de / 'n / disse / oarege vrouwe.
Voor n '-woorden (mnl.) heeft het een eigen vorm: bijvoeglijke 
naamwoorden, aanwijzende voornaamwoorden e.d. krijgen een n : 
n'eerleken vinder, den lil leken keer1, n'oaldsten, n'eersten, 
n'lesten, nl is dus het mnl. lidwoord, elders is het nog d'n.
N.B.. We nemen de aanduidingen 'mannelijk' enz. over, omdat ze nu 
eenmaal gebruikelijk zijn. Ze zijn overdrachtelijk bedoeld. Want 
wat is het mannelijke aan een lepel, wat het vrouwelijke van een 
vork, het onzijdige van een mes? Ze 'gaan' zoals resp. 
man- vrouw- kind, of stier - koe - rund; hengst - merrie - paard. 
De termen passen -zoals we zullen zien - ook in andere opzichten 
maar zeer ten dele, dus eigenlijk niet op de wijze waarop het 
dialekt met de woordsoorten omgaat.

Hoe kun je nu het onderscheid mnl. -vrl. vaststellen?
In het dialekt kan dat overtuigend: Gebruik het aanwijzend voor
naamwoord,en je hebt het antwoord.- Het is die toafel en den stoel. 
En ook: die weg en den diek.
Soms is de vorm een aanwijzing:de meeste woorden op -e zijn vrl. 
en achtervoegsels zoals -nisse, -te, -heid geven het woord een 
'vrl.' stempel, net als in het Nederlands.
Veel woorden op - em,-el en -er zijn mnl.: bessem, leppel, beker. 
Maar er zijn veel uitzonderingen. Woorden als neve, ome, zönne 
en bolle zijn 'vrouwelijk'! Dus weer: wie dialekt wil leren, zal 
in principe van elk woord het 'geslacht' moeten weten om ’zuuver 
plat te proaten'.

Nu zit aan dit verhaal nog een groot maar. Niet alleen dat ik de 
indruk heb, dat het onderscheid voor de jongere generaties en 
zeker in stad Ommen niet zo levend meer is: ik hoor ze b.v. zeg
gen: die stoel. Maar vooral omdat het dialekt zelf de grens op 
een bepaald punt radikaal verlegt: het vrl. lidwoord 'de' wordt 
van stal gehaald bij mnl. woorden als die enige nadruk krijgen.
Dat gebeurt met name bij functies of beroepen: Makkinga(de Kuper) 
Hendek de Schipper, de gemientebode, de (börge)-meester.
Maar het kan in principe bij elk mnl. woord.
En het bijvoeglijk naamwoord volgt gewillig: de veurege baas, 
de nijje mulder, zonder n!
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Zo’n regel, dat je voor één categorie zelfstandige naamwoorden 
twee lidwoorden + verbuiging tot je beschikking hebt lijkt me 
vrij uniek.
Tegenover deze 'grensverlegging’ ten gunste van het ’vrouwe
lijke' element staat een minstens zo opmerkelijke verschuiving 
naar de andere kant. Daarnaar informeerde Martend Makkinga al in 
nr. 11 van de Darde Klokke. (In nr 13, ook van 1974, stond een 
voorlopig, maar weinig verhelderend antwoord.)
Uit het onderwijs kwamen er toen vragen waarom beginnende leer
lingen 'hij' en 'zij' zo slecht uit elkaar konden houden.
Boven tipte ik er al iets van aan: 'doar löp-e’ kan betekenen : 
'daar loopt hij', maar evengoed: 'daar loopt zij’.
't Gaat soms erg ver! Ik citeer onvervalste stukjes Dieks: In 
Platproat 26-7-94: Toen ze (= drie vrouwluu) ‘e hölpen waren, 
dreien 'n eersten zich umme, 'n twieden volgen en nummer drie 
sleut em der bi'j an".
Darde Klokke nr 70 blz 14 "tante Geertie" : Ie was 'e geen niet 
e ’trouwd en toch "een moeder in Israël". Dat ongetrouwd wee'n 
zal wel in verbaand 'e stoan hebben met zien figuur want ie was 
arg gebrekkeg. Zie gaf nei-lessen an de magies uut Ommen".
Het laatste nr 98 blz. 9 : "Mi'j gönk dat nog wel goed of, maar 
Gediene niet. Den 'ad 'em knap zeer 'edoan".
Van dit wisselen van (woord)geslacht, overigens steeds ten gunste 
van de mannelijke kant, heb ik talloze voorbeelden aangekruist. 
Nog één constatering op dit terrein: ook het betrekkelijk voor
naamwoord gaat (ging) mee in de verschuiving:
Cursiefjes blz 5: "Die katte den op tv achter n ’lakker brökkie 
angiet..." Idem blz 17 : "Een overal in meelevende tante, den 
volle begrip op kan brengen".

Al met al geen wonder dat Qmmer kinderen met Nederlands niet zo 
goed uit de voeten konden. Het was een andere taal met andere 
woorden, ik herinner me nog goed: ’proesen' werd: 'niezen', 
'poesen' werd: 'blazen', 'ik mut poepm' werd:'mag ik naar de wc'. 
En nu ontdek ik: Nederlands was een andere taal met andere 
structuren, waarmee we nog niet, zoals de kinderen van tegen
woordig, via radio en tv vertrouwd waren geraakt... Plattelands- 
kinderen waren alleen gewend aan het taalsysteem van het dialekt 
dat op veel punten radicaal afwijkt van het Nederlandse.
Dialekt: geen simpel taaltje, maar een volwaardig taalsysteem.
Dat zullen we ook zien als we de volgende keer de vorming van 
verkleinwoorden gaan bekijken. Ik noem er alvast een paai-': 
kappe - kètppie, boek (buik) - bukie, boêk (boek) - buükie, 
bónne - bunnechie, kop - köppie, ménde - maandtie, moand - 
möandtie, poorte - peurtie, enz.

7 .G .J .Hartens



Het nu volgende artikel van de geschiedenis van de havezate 
Eerde, lag in de buurtschap Eerde in het schoutambt Ommen 
en Den ham. Overgenomen uit de Havezaten in Salland en hun bewoners.

Deel I.
EERDE

De havezate Eerde lag in het schoutambt Ommen 
en Den Ham, buurschap Eerde. Het goed werd 
vanouds gerekend tot de riddermatige havezaten 
in Salland. liet tegenwoordige huis dateert van 
1715 en werd gebouwd op de plaats van een 
ouder.

Volgens de kroniekschrijver Willem Nagge be
stond het huis Eerde reeds in 1227, toen de bis

schop-land,jheer er zijn legermacht verzamelde aan 
de vooravond van de slag bij Ane.1 Waarschijnlijk 
echter ontleende Nagge zijn kennis aan de kro
niek ’Quedam narracio’ van 1232/1233 die als 
punt van samenkomst alleen maar Ommen 
noemt.2
Ruim een eeuw later, in 1334, zien we een lid 
van het Vollenhoofse geslacht Rading.of Reding, 
Johan, zich sieren met de toenaam ’van Eerde’.3 
Reeds in 1319 had diens vader, Johan Rading 
schout van Vollenhove, de novale tienden van het

q  Kaart van de havezate E erd e in de g elijkn am ige bu u rschap  b ij O m m en, d o o r  M.A. S n o eck , ca. 1783. D e huisplaats is 
* met ’ 't tluys' aan ge duid.



huis 'Hengelere’ in de buurschap F.erde in pacht 
genomen van het Deventer kapittel.4 Vermoede
lijk is Hengelere een oudere naam voor het huis 
Eerde. Uit het huwelijk van de jongere Johan 
Reding alias van Eerde met een zekere Bertha 
stamde de erfdochter Margriet, die vóór 17 
december 1356 huwde met de roemruchte Evert 
van Essen.5
Deze Evert, zoon van de drost van Salland Hen
drik van Essen (t kort vóór 27 maart 1356),6 was . 
geen gemakkelijk man. In 1374 rezen omtrent 
hem de eerste klachten.7 Vanuit zijn strategisch 
gelegen ’hovestad’ Eerde terroriseerde hij de 
kooplieden over de rivier de Rcggc en over land. . 
Eind 1376 deponeerde de stad Deventer haar 
eerste klacht.8 Op 8 april 1380 kwamen de lands- 
heer-bisschop en de steden Deventer en Zwolle < 
overeen dat zij gezamenlijk Eerde zouden be
legeren, innemen en afbreken.9 
Het beleg duurde vijf weken. Op 29 mei kwam 
het tot een vergelijk met de bezetting: voor 250  
oude schilden kochten de belegeraars het huis 
Eerde; Evert van Essen mocht eruit slopen wat 
hij nog gebruiken kon.10 De 14e-ecuwse vertaler v 
van de kroniek van Jan Beke biedt een levendig 
verslag van het beleg. Everts ’castcel’ was ge
maakt 'van stene ende van houte; die stile ende 
standers waren so groet ende dicke alse molen
standers’. Door de hechte constructie van juist 
het houtwerk kaatsten de kanonskogels terug ’oft 
balie geweest hadde’. Na de inname moesten de 
pogingen tot sloop tenslotte worden opgegeven; 
’doe stac men den brant daerin ende het bernde 
ene ganse maent lang’. 11
Evert van Essen bezweek in 1382 aan de verwon
dingen die hij in dienst van de bisschop opliep 
tijdens een inval van de Friezen in het Land van 
Vollenhove.12 Everts erven lieten zich niet op tijd 
met zijn goederen belenen, waarop de bisschop in .

1384 de Kamper burger Aert Dobbelaer er mee 
beleende, behoudens de lijftocht van Everts 
weduwe Margriet.13 In 1394 werd Everts oom
zegger. Hendrik van Essen,14 met Eerde be
leend. 5 Na de dood van Margriet, op zijn laatst 
in het begin van 1405, werd Eerde aangekocht 
door Herman van Twickelo die er in dat jaar mee 
werd beleend.16 Ruim twee eeuwen zouden de 
Van Twickelo’s er het bewind voeren.
Herman van Twickelo, genaamd de oude, was 
gehuwd met Jutte van Eerde, een nicht van 
Margriet van Eerde. De Van Twickelo’s had
den in 1347 ’t Eysinck bij Delden gekocht, 
de latere havezate Twickel, en hadden daar 
hun woonstede.17 Van Twickelo droeg in 1419 
’die hofstede to Eerde’ over aan zijn zoon 
Frederik, die zich er vestigde met zijn vrouw 
Grete Sticke.18 Zij lieten het huis weer op
bouwen. Naar alle waarschijnlijkheid hebben zij 
er niet permanent gewoond, want in 1427 werd 
het huis bewoond door Egbert Duijsman.19 Na 
Frederiks dood werd zijn neef Johan van 
Twickelo in 1433 beleend met ’dat huys toe 

s Eerde, myt tienden ende myt allen syne toebe- 
hoeren als dat gelegen is in den kerspel van 
Ommen’.20 Hij was de zoon van Herman ’de 
jonge’ en Grete van Bevervoorde.21 Al in 1422 
was hij in het bezit gekomen van Twickel en ver
vulde hij de functie van drost van Twente. Hij 

-huwde met Jacobje van Keppel, uit het geslacht 
’mette roode ruiten’, uit Westfalen afkomstig. 
Vari Twickelo overleed in 1449.22 Zijn goederen 
vererfden op zijn zoon Johan, gehuwd met 
Adriaantje van den Rutetiberg die hem de have
zate de Rutenberg bij Dalfsen aanbracht na de 
dood van haar broer Alof van den Rutenberg.
Het huis te Eerde zal in die tijd leeg gestaan 
hebben en af en toe tot verblijf der Van 
Twickelo’s gediend hebben. Johan van Twickelo

H et huis E erde . A n on iem e p en teken in g , m idden  1 8 e eeu w .



'De jager van Eerde', dessus-de-porte in b e t  huis E erde.

stierf omstreeks 1500. In 1508 hielden zijn kin
deren een boedelscheiding, waarbij aan Adriaan 
van Twickelo het huis Eerde toeviel.23 Deze ves
tigde er zich met zijn vrouw Anna van Wullen en 
verscheen van 1518 tot en met 1542 als ridder
matige ten landdage. In 1520 moet het een weer
baar huis zijn geweest: het werd toen aangeduid 
als ’die borch’.24 Te Eerde bezat hij verder de 
pachterven Bouwhuis, Molenhorst, Blekenhorst, 
Schultinck, Nijenhuis, Egbertink en Hunde- 
brugge. Van Twickelo moet een trouw aanhanger 
zijn geweest van de landsheer. In 1521 was hij 
gevangen genomen door de Zwollenaren, die de 
kant van hertog Karei van Gelre gekozen hadden.

In datzelfde jaar werd Eerde door de Zwolse bur
gers geplunderd.25 Zonder nakomelingen stierf 
hij, waarna in 1545 zijn broer Frederik van 
Twickelo beleend werd met het huis en met 
andere goederen, waaronder de molens te Eerde 
en Ommen.26 Frederik van Twickelo overleed 
kort daarop, waarna zijn zoon Jasper het goed 
kreeg.27 Deze trouwde met Anna van Averhagen 
’stichtsjuffer to Werselo, die hij eerstmael ver- 
sworen heeft, maer als hij daerna haer wederom 
besliep ende daarbij bevonden wiert, most haer 
behouden en trouwen’.28 Uit dit huwelijk stam
den twee dochters, Lucretia en Adriana. Van 
Twickelo, die meerdere malen ten landdage ver
scheen, stierf in 1566. Zijn dochter Lucretia^ als 
oudste erfgename, werd met Eerde beleend. In 
1580 werd Eerde nog bewoond door de weduwe 
Van Twickelo.30 In 1583 woonde zij te Zwolle, 
daar het platteland onveilig was geworden door 
plunderende Spaanse en Staatse soldaten. Na 
haar dood hielden haar kinderen in 1588 een 
boedelscheiding, waarbij de Rutenberg toeviel 
aan Lucretia van Twickelo, toen weduwe van 
Goosen van Raesfelt. Eerde kwam aan Adriana 
van Twickelo.32



In september 1995 maakten mijn vrouw en ik, samen 
met anderen, een groepsreis door Amerika en een 
gedeelte van Canada.
Na afsluiting van deze rondreis vertrok de groep 
vanuit Toronto naar Nederland terug, maar wij gingen 
verder om in Canada enige Canadese oorlogsveteranen 
te bezoeken, die begin mei 1995 bij ons logeerden.
Wij hadden een erg goede tijd in Canada en bezochten 
daar o.a. nog een vriend van mijn vader, een zekere 
Thomas Veldman uit Junne.
De reis door de U.S.A. bracht ons in New York en 
Washington, op de slagvelden van Gettisburg, en bij 
de Amish. Met de bus reisden we meerdere dagen door 
verschillende staten (wij konden helaas niet alle staten 
bezoeken, maar we waren wel in de plaats Holland, in 
de staat Michigan, en daar gaat het in dit verhaal om. 
Een oud-inwoner van Ommen, n.1. Ds. Albertus van Raalte, 
stichtte met zijn volgelingen in de toenmalige wilder
nis van de staat Michigan, in het midden van de vorige 
eeuw, de Nederzetting "Holland".
In "De Darde Klokke" van oktober 1986 beschrijft 
Mr.Dr.ten Tooren een aantal inwoners uit onze gemeente, 
die toendertijd de stap "in het onzekere" gingen nemen. 
Tussen 1835 en 1880 zijn zo'n 25 gezinnen resp. personen 
vanuit Ommen naar Amerika geemigreerd. Wat opvalt is dat 
niet allemaal Afgescheidenen of Christelijk-Gereformeer- 
den waren, van de 25 waren 6 Hervormden, eigenlijk zijn 
slechts 4 gezinnen met van Raalte geemigreerd, die gods- 
dienst-vrijheid als motief opgaven, terwijl de anderen 
opgaven dat ze gingen om economische motieven. Na een 
lange reis per schip wachtte hen een hard bestaan in de 
wildernis, bomen werden afgezaagd op heuphoogte, de 
stammen werden gebruikt voor huizenbouw en brandhout. 
Tussen de overgebleven stammen werden de eerste 
gewassen gezaaid op deze zeer goede gronden.
Na enige jaren waren de overgebleven stammen van deze 
bomen zover vergaan, dat ze met de ossen omver getrok
ken konden worden. Zo bouwden deze mensen uit het niets
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een welvarende kolonie op; boeken uit die tijd leren 
ons dat het soms erg moeilijk was, maar met veel door
zettingsvermogen, en vooral Godsvertrouwen, overleef
den ze. Dit wetende door alles wat men erover gelezen 
heeft, kijk je toch met meer dan gewone belangstelling 
uit de bus wanneer je door dit gebied rijd.
Na een lange tocht door de staat Michigan, komen we 
op Vrijdagavond 15 sept.1995 aan bij onze bestemming 
voor de komende twee dagen n.1. het BEST Western Hotel, 
een nieuw Motel gelegen aan de autoweg even buiten het 
plaatsje HOLLAND. Zaterdag, 16 sept. gaan we met de bus 
op pad, om de omgeving, en het stadje Holland te verken
nen; de nederlandse gids Hoekstra woont hier al 50 jaar, 
en verteld veel over het gebied en haar bewoners: 49% is 
nog steeds van Nederlandse afkomst. Het gebied maakt een 
welvarende indruk, goede bedrijven, landbouw, veeteelt 
en tuinbouw, opvallend zijn de vele groente's, kool, 
uien en grote percelen selderij. Er worden veel kerstbomen 
verbouwd evenals bosbessen, ook worden in het gebied zo'n 
6 miljoen kalkoenen gemest; ook komen we langs een fabriek 
waar Delftsblauw gemaakt wordt met het opschrift "Made in 
Holland", en dat is waar we zijn in het plaatsje Holland. 
Wat de inwoners zelf betreft: men is in dit gebied nog 
zeer kerkelijk wat tot uiting komt in het grote aantal 
kerken, zo'n 30 stuks.
Wij bezoeken deze dag een aantal agrarische bedrijven, 
een groot tuindersbedrijf en 's middags een groot vee
teelt bedrijf, deze ondernemers waren resp. in 1949 en 
1974 uit Nederland ge migreerd. Het viel ons op, dat
ook na de grote trek naar Holland, en het nabij gelegen 
Grand Rapids, waar ook veel Nederlanders wonen, nog 
regelmatig Nederlanders naar toe zijn gegaan. Bij de beide 
bezochte bedrijven werden we allerhartelijkst ontvangen 
en kregen we uitgebreide informatie over bedrijf en gezin. 
Het laatste adres in het buitengebied was een Copera- 
tieve winkel, waar ook de plaatselijke pers voor Holland 
aanwezig was; een aantal van onze groep werden geinter- 
vieuwd en gefotografeerd, gevolg hiervan was dat de 
daarop volgende krant in ons hotel snel uitverkocht was.

(wordt vervolgd).
12.
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DE VROEGSTE AFBEELDING VAN DE HERVORMDE KERK: ± 1700

Ik denk, dat de redactie van De Darde Klokke ons de vorige keer 
(onbewust?) een verrassing van de eerste orde heeft bezorgd: 
de vroegst bekende afbeelding van "de grote karke". Steen en 
Veldsink 1 ) zouden er zeker een plaatsje aan hebben gegeven in 
hun werk, als ze van het bestaan ervan op de hoogte waren geweest. 
Een datum stond er niet bij, maar uit het ontbreken van de toren 
kan al afgeleid worden, dat het in ieder geval gaat om een teke
ning van vóór 1857. Maar ze is ouder!

Eerst wil ik enkele aanvullende gegevens over de tekening ver
melden. Uit het onderschrift concludeerde ik, dat deze tekening 
van dezelfde hand moest zijn als de twee van de Ommerschans, die 
staan afgebeeld op bl.82 van het Jaarboek van Overijssel 1960 2 ) 
(Hebben déze schetsen trouwens ooit nog de aandacht getrokken 
van belangstellenden in de Qmmer geschiedenis?) Ze illustreren 
een uitgebreid artikel over Onmens geschiedenis van de hand van 
Henri Th.Timmerman, een naam die ik associeer met de recensent 
"cultuur” van de Zwolse Courant indertijd.
De herkomst van de tekeningen wordt daar aangegeven: "Korte Be
schrijving van Overijssel enz", geschreven en getekend door 
Andries Schoemaker aan het eind van de zeventiende eeuw (Prov. 
Overijssels Geschiedkundig Museum, Zwolle).

Ik vermoedde dat het origineel van deze afbeelding in dit boek 
te vinden zou zijn. De tekening in "De Darde Klokke" was overge
nomen uit "Rondom den Herdenbergh", het blad van de Historische 
Vereniging Hardenberg en Omgeving. De eindredacteur van dit tijd
schrift, de heer Lina, vertelde mij dat hij de afbeelding in de 
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft gevonden, waar blijk
baar een exemplaar van hetzelfde boek aanwezig is. Ik hoop deze 
zomer gelegenheid te hebben zelf te gaan kijken. Misschien valt 
dan ook een preciesere datering van de tekening te vinden. En 
wellicht vallen er dan ook nog meer bijzonderheden te onderschei
den, want de druk-kwaliteit van de Schans-tekeningen lijkt toch 
beter dan de nu beschikbare foto-kopie van de kerk-afbeelding.

Pas na het bestuderen van enkele ansichtkaarten van Ommen kon 
ik de situatie goed thuis-brengen. Wat we zien is ongetwijfeld
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de kerk van de noordzijde, maar dan zonder de huidige houten 
toren. Waar we nu het klokkenhuis vinden,staat op de tekening 
een anderssoortige aahbouw. Ook is goed zichtbaar, dat rond het 
kerkplein een muur loopt. Steen en Veldsink (blz.52) vermelden 
een aanbesteding ervan in 1719; die nieuwe muur "sal gaan soo 
als de oude muur heeft gestaan".
Duidelijk staat hier tevens afgebeeld het spitsraam aan de voor
kant van de zijbeuk (naast de aanbouw, die smaller is), dat nu 
in dichtgemetselde vorm nog te zien is in het klokkenhuis, waar
van Steen en Veldsink ook melding maken (blz. 53), en waarvan 
Ter Kuile 3) veronderstelt, dat het altijd blind is geweest 
(blz. 53). Hier blijkt dus dat het ooit een echt raam was.

De afbeelding geeft ons verder een kijkje de Brugstraat in, 
richting brug. Naast de kerk is een put zichtbaar, of beter: 
aan de daar getekende putzwengel kun je zien dat daar een water
put was.De plek van de huidige stadspomp is dus al eeuwenlang 
een plaats waar water wordt gevonden. G.Steen 4) meldt, dat in 
1826 besloten werd de algemene putten te vervangen door pompen 
(blz. 54). Ik denk dat de tekening ons verder antwoord kan geven 
op enkele open vragen betreffende de bouwgeschiedenis van kerk 
en klokketoren. Het kerkedak lijkt aanzienlijk hoger dan tegen
woordig het geval is. Hier hebben we dan een verheldering van de 
wat vage mededeling van Steen & Veldsink: "Men zegt dat het dak 
der kerk vroeger acht meter hoger is geweest" (bl. 51).
Waar we nu het klokkenhuis vinden, staat op de tekening een 
anderssoortige aanbouw. Een voorloper ervan? Bij Steen & Veld
sink vind ik hierover niet helemaal duidelijkheid. Blz. 53: "Er 
(waar? GJM) wordt vermeld dat oorspronkelijk naast dc kerk een 
toren stond,waarin de klokken waren opgehangen. Waarschijnlijk 
is deze toren bij de brand van 1624 vernield, waarna het klokken
huis werd gebouwd. Dit klokkenhuis is tegen de zijbeuk in de 
l£f eeuw aangebouwd". Vermoedden zij al, of wisten ze dat er 
tussen 1624 en de bouw van het huidige klokkenhuis nog een ander 
heeft gestaan?
Dr.E.H.ter Kuile schrijft nl.op blz 58 van zijn werk 3 ) na de 
vermelding van de ingrijpende verbouwing van de kerk in 1857:
"Het klokkenhuis dagtekent ongetwijfeld ook uit de tijd omstreeks 
1860, maar het bevat een oudere klokkestoel".

14.



Martend Makkinga heeft deze late datering bestreden.In de nrs 
25 en 27 ('77-'78) van De Darde Klokke meldde hij het volgende.
Drs. Z.Kolks, directeur van het Rijksmuseum in Enschede, heeft 
in het tijdschrift "De Mars" maandblad voor Overijssel nr. 12 
een tekening van Hendrik Spilman 5 ) uit ± 1750 besproken van de 
Hervormde kerk in Vriezenveen. De losstaande en nu verdwenen 
toren was volgens Kolks oorspronkelijk een klokketoren.
Hij voegde daaraan toe, dat er -voor zover hem bekend- in heel 
Oost-Nederland en het aangrenzende deel van West-Duitsland geen 
ander Klokkenhuis dan alleen in Ommen behouden is gebleven. Op 
gezag van Ter Kuile noemde hij als bouwjaar 1860.
Martend Makkinga heeft toen betoogd, dat deze late datering niet 
kan kloppen met onderhoudsrekeningen uit die tijd, en dacht 
-mede vanwege de stijl van de voorgevel- eerder aan de 17* eeuw.
Maar ik kan mij niet voorstellen dat een gerenommerd deskundige 
als dr.Ter Kuile in een standaardwerk er zover naast zou zitten.
We hebben met de tekening wel het bewijs dat er rond 1700 
al een klokkenhuis was.

Wordt vervolgd.
Driebergen, mei 1996. G.J.Martens. 1 2 3 4 5

1 ) Steen & Veldsink, Geschiedenis van Ommen (1948)
2 ) "Overijssel, Jaarboek voor cultuur en historie 1960", 

uitg. Tijl - Zwolle
3 ) Dr.E.H. ter Kuile, auteur van "Noord- Oost-Salland", in de 

reeks De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst 
Staatsuitgeveri j, 's-Gravenhage, 1974
Hij geeft op blz. 56 - 60 een gedetailleerde bouwhistorische 
beschrijving met tekeningen (plattegrond en dwarsdoorsnede) 
van de kerk, en achterin het boek een aantal bijzondere il
lustraties nrs 122-128 van exterieur, interieur en inventaris. 
Verder gaat hij op blz 60-67 uitvoerig in op andere monumenten 
in de gemeente Ommen, zoals het Laar en vooral kasteel Eerde, 
met unieke illustraties nrs 129-152.
(Ik kocht dit boek in 1991 bij Dick van Eerten!)

4 ) G.Steen, Ommen rond de 19 eeuw (1982)
5 ) Van deze Spilman staat ook een tekening van huize 

"t Laer" in het boek van Ter Kuile. Illustr. nr 135
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An de hand van wat m  1t Qmmers publiseerd is probeer ik zovolle 
as maar kan vaste te leggen van de Qmmer tale.Dat bint natuurlek 
veural de bi’jdragen die Dieks Makkinga 'eleverd hef. Doarbi’j 
kom ik vake op vroagen. woar ik zelf gien definitief antwoord op 
kan geevm. 't Kan de betekenisse van'n woord of uutdrukking weên. 
of de klank van een woord.
ren paar veurbeelden: wat is 't voltooid diëlwoord van 'kommen': 
’ekommen of 'ekömmen? Van 'lopen': 'eleupen of ’elopen?
En van 'vroagen': 'evroagd of 'evroagen?
Ik zol graag met iên of meer luu over zukke ainge van ons dialekt 
willen korrespondeern. Dat mag van mi' j in 't (H)ollands, aj plat 
schriêvm te muuilek vindt.

O.J.Hartens, de Warande 53. 3972 XW Driebergen, tel.0343-531 239

Hierbij drukken wij weer een foto af, waarvan de 
personen ons onbekend zijn.
Uw reaktie graag richten aan :
Varsenerstraat 69, 7731 DC OMMEN.16.
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Veldkampweg 3, 7731 HL Ommen

T E L E F O O N  0 5 2 9  - 4 5  10  43

Hengelsport

Aquaria

Dierenvoeders

Dierenbenodigdheden

Bestrijdingsmiddelen

Bloem- en tuinzaden

Uw adres:

Dierenspeciaalzaak

M.J. ten Hove
Gasthuisstraat 44 
7731 DA Ommen 

Tel. 0529 - 45 11 76

*TOERKOOP Reisburo Geesink
Markt 4 • Postbus 71 
Tel. 0529 - 45 68 05 «

• 7730 AB Ommen 
Fax 0529-45 68 25

Sportlaan 1B • Postbus 238 • 7770 AE Hardenberg 
Tel. 0523 - 26 08 05 • Fax 0523 - 26 18 82

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

M. Dunnewind
Dr. A.C. van Raaltestraat 12,
773 I GP Ommen 
Tel. 0529 - 45 16 58

Dunnewind - Groep 
J H ï ,  Ommen

0 5 2 9 - 4 5 2 1 3 0

Ie kont bej oons terechte 
veur alle soorten zaand 
en grinte of ai 
haddigheid omme ’t 
huus wilt hebben.

Het lekkerste brood koop je nog altijd 
bij die bakker die het ook voor u bakt.

I dreit mar 0529 - 45 21 50 b.g.g. 45 16 68 of dreit mar 
0523 - 67 64 43 en ie hebt ze zo an droad an.

B A K K E R IJ

Jutten al 55 Jaar lang

Bouwstraat 3, Ommen. Tel. 0529-451790

Slagerij A. van Lohuizen
voor vers vlees 
rund- of varkensvlees 
van eigen slacht

Kerkplein 8
Nieuwelandstraat 21
Ommen, telefoon 0529 - 45 14 57

-modehuis-

Peter Kram er
Bermerstraat 15 - 7731 CZ Ommen - tel. 0529 - 452829

Woj ow klere in de s tad k’open?
Now Ommen is al meer dan 740 jo a r s tad

TEXACO bediend tankstation

T T V I t a i a n ^ a l d e r e n
'= = * ^  garage en tankservice

^  Erkend LPG-INBOUWSTATION
TEXACO-Tankservice ook met pasjes betalen

Hamsgoren 25 ■ 7731 EX O m m en ■ Tel. 0529 - 45 24 29

Het adres voor al uw: Fotowerk
(met Kodakkwaliteit in l dag klaar) 

Pasfoto's
X)\S^ (direkt-klaar, ook in kleur)

Groepsfoto,s 
(bij uw huwelijksjubileum b.v.) 

Bruidsreportages



We zijn net zo 
thuis in 
de buurt 
als u
Den Lagen Oordt 10 
7731 CM Ommen 
Tel. 0529 - 45 97 00

De Rabobank is een bank met een idee. Het 
idee dat je samen sterk bent. De Rabobank 
heeft als geen ander een traditie van samen
werken en bouwen aan relaties. Het is een 
bank van mensen vóór mensen. Dat merkt u al 
snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank 
staat midden in de samenleving. Daarom zijn 
we vaak betrokken bij activiteiten in het 
het bedrijfsleven, verenigingen en 
scholen. We weten wat er leeft, 
ook als het niet om bankzaken 
gaat. Kortom, we zijn een bank die 
net zo thuis is in de buurt als u.

Rabobank

IJZERHANDEL
Dr. A.C. van Raaltestraat 26, 7731 GP Ommen

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

Dr. A.C. van Raaltestraat 15 Ommen Tel. 0529 - 454020

van kesteren
s c h o e n m o d e

Kerkplein 6  ~ 7731 CS Ommen ~ Telefoon 0 5 2 9  - 45  15 0 9

BRUCO BOUW
fflU^J'llI1 O M M E N  B V  

Tel. 0 5 2 9  - 4 5  16 19

BEL OP EN NEEM  MEE !
salades, maaltijden, borrelhapjes, snacks

BEL
0529-451429
Voor een goed betaalbare 
hollandse maaltijd 
o f
koffie met vers gebak

RE5TO OCO
LUNCHROOM-IJSBEDRIJF 
Brugstraat 16,
7731 CT Ommen

Inruil ♦ Financieren ♦ eigen LEASE-afdeling voor Alle merken auto’s

RENAULT

RENAULT-DEALERCENTS
Stationsweg 2 4 , 7 7 3 1  AX Ommen 

Telefoon 0 5 2 9  - 4 5  6 0  5 0

Uw adres voor:

- autoschade, uitdeuk- en spuitinrichting

- off. Valvoline tectyleerstation
- TEXACO benzinestation en autoshop

- erkend LPG gasinbouwstation



F  LA  T E R
Sx a CkBa k  i n i>i .'u !;m i :x ,i u ‘,< a f  ■ / a ic n '

Markt 18 1" ! i DB Ommen, tel.: 05.Hi 45 14 (•••’

/ \
... 4W •J:

« i |

Uunverkrcpfirtttie, - Atelier

Obelisk
Weth. Pa arhu is straat 16a

' .7:731 PP Ommen,
Tel. 0526 - 45 50 79

Openingstijden Dinsdag i/m demlorclcii* van v.OÜ ïöt 12.00 nm 
Vrijdag. Man (MU) ini 21 00 uur
/'aterdat: \ an V.00 lot ITU O üüi ;

G eef Auto Veurink uw Fiat

u to  
e u rin k

Haven Oost 20 
7731 GT Ommen 

Tel. 0529 - 45 60 80 
b.g.g. 0529 - 45 1231

A P K -K E U R IN G S S IA T IO N

REPARATIË EN ONDERHOUD VAN ALLE MERKEN AUTO'S

NIEUWBOUW 
VERBOUW EN 
RENOVATIE

Overijsselse 
Coöperatieve 

Bouwonderneming U.A.

Strangeweg 14 - 7731 GW Ommen - Tel. 0529 - 45 28 10

VOOR BEELD-, GELUID-, KOEL-, VRIES- EN WASAPPARATUUR, CD EN CASSETTES

RADIO WESTERMAN

Boordevol
muziek

GASTHUISSTRAAT 1-3, 7731 DA OMMEN. TEL. 0529 - 45 14 06

EXPERT. DAAR W ORD JE W IJZER  VAN
150 Vakzaken door heel Nederland e x p e rt

Officieel Citroën-agent

Autobedrijf

M.C. BOUWMAN
Hammerweg 3-5, 7731 AH Ommen, 
Tel. 0529 - 45' 62 47

0
CITROEN

lid
BOVAG

auto

OVER MUZIEK GESPROKEN

Vrijthof 7 • 7731 CN Ommen ° Tel. 0529 - 45 61 11

MARSKRAMER Pis/umdel

Staphorst tel. 0522-463249
Ommen

U vindt ons elke donderdag, vrijdag en zaterdag op de markt 
(bij de supermarktehj.
Tevens dinsdag op de weekmarkt en woensdag in Balkbrug



Autobedrijf
H. Dunnewind b .v .

Verhuur van luxe auto's en 9 pers. V.W. busjes 
zonder chauffeur.

Gesloten bestelwagens tot plm. 18 m \
B.E. rijbewijzen.

Verkoop en reparatie!
Off. Lada en Daihatsu dealer!

Haven Oost 18 - 7731 GT Ommen Tel. 0529-451960

j k
HERKENDE
VERHUIZERS

VAKMANSCHAP 
ZEKERHEID 
REËLE PR'JZEN

HL STEUN B.V.
Sogenbosstraat 3 « 7731 WT Ommen 

Tel. 0529 - 45 1 8 02 • Fax 0529 - 45 Ó9 98

miste
SLIJTERIJ W IIN I IA M D IT

SvhiTrïjfé}
V.O.I. van der Heek

I V Oir.i;•. • I-. .

Onze specialiteit 

Ommer Möllenbrood

Varsenerstraat 3 
7731 DC Ommen 
Telefoon 45 62 62

Hard©nberger*eg 10 
7731 HD Ommen 
Telefoon 45 13 89

AUTOSCHADE

S B

H e n k  K o g g e l
KI • I A I k  \X  j___!A k l 1i l - \ l is U I
'Dalkt-rwcft i 7.i 77 Vl K \  Ommen le l 0 ó2b - 4 s • > 0 5

Ommeresstraat 11 - 7731 XD Ommen 
Tel. 0529 - 45 12 94

Ürttilplfrn
; D'ith't-;
. isf.'iTu-'u-ite.N 
K.-i t pt-cs 
Avivuticrritjicri

l'iu'-.tmtAls.iv.Muli n

ifii'OoUli t
A 1 4 -U tr ir  ki.-5tUur.iiTr 

. Zxk'n lat 4ui‘ pCFitmun
"O lt I.INDENBERG” NET EVEN ANDERS!

Uw vakantie is bij voorbaat geslaagd op

bungalowpark „Hoge Hexel”
Wierden - Overijssel

V oor reserveringen, niet op zondag

WEELINKS REKREATIE
De Schammelte 16 • 7731 BM Ommen • Tel. 0529-451885


