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Van de redactie

Vanaf dit nummer starten we met een gedetailleerd artikel onder de naam “Melkbussen. en 
aanverwante zaken”. We kunnen u verzekeren, dat de aanverwante zaken meer informa
tie geven, dan de melkbussen. Het gaat over alles wat er verband houdt met de melkbus, de 
koeien, ziekten, maar vooral ook de mensen. De melkbus is de rode draad in dit tot op de 
bodem uitgezóchte verhaal van Luuk Vogelzang. De publicatie van het verhaal moet nood
gedwongen over meerdere nummers worden verspreid.
hi dit nummer het vervolg van het verhaal van en over Jacob van der Boon over zijn periode 
als wethouder van de gemeente Ommen.
Ben Wösten schrijft een verhaal over de geschiedenis van het postverkeer in Ommen. Hij 
start met de tijd van koetsen en de diligences en eindigt begin 1900. In een volgend nummer 
gaat het verhaal verder tot de huidige tijd.
Daarna komt een ander kort verhaal van de hand van Ben over “De Vosseboer”. Het is een 
verhaal, dat zich afspeelt in de dagen van de bevrijding in 1945. Dit verhaal is tevens een 
oproep aan al onze lezers om zich te melden met verhalen tijdens en rond 11 april 1945. 
Van de heer F.H. Oldeman hebben we het resultaat van zijn literatuuronderzoek ontvangen, 
waarbij hij probeert een uitleg te geven over het raadsel van de Bissing (of is het Bissingh?) 
De dames Frouwke Doezeman-Makkinga en onze eigen Dientie hebben ook weer korte 
stukjes proza in het dialect ingebracht.
De laatste pagina bevat een foto van drie onbekende mannen. De foto moet ergens in Ommen 
zijn genomen, maar we weten noch de datum, plaats en helemaal niet wie het zijn.

De foto op de omslag is een foto van het personeel van het postkantoor in Ommen uit 1950.

Het volgende nummer willen we graag helemaal in het teken laten staan van de bevrij
ding op 11 april 1945. We vragen de medewerking van alle lezers, die ons verhalen of 
andere wetenswaardigheden uit die tijd kunnen leveren. Stuurt u per mail of per post 
uw bijdrage naar de Redactie van de Darde Klokke (3eklokke@hccnet.nl of 
Varsenerstraat 69 te 7731 DC Ommen).
De uiterste inzenddatum hiervoor is 15 februari 2005.

Inhoudsopga ve
Jacobus van der Boon, boer en politicus in Ommen J. van der Boon blz. 2
Kinderlekke uutsproak'n F. Doezeman-Makkinga blz. 4
De geschiedenis van het postverkeer in Ommen Ben Wösten blz. 5
Woar gebeurd? Dientie blz. 10
De Vosseboer - een boerderij in oorlogstijd Ben Wösten blz. 11
De Ommer Bissing F.H. Oldeman blz. 12
Melkbussen en aanverwante zaken L. Vogelzang blz. 16
Wie kent deze mensen? blz. 20
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Jacob van der Boon
boer en politicus in Ommen 

deel 2
Voor de goede orde wil de redactie opmerken, dat in het eerste deel abusievelijk de naam 
Jaap van der Boon is gebruikt.

Raad van Ommen in 1923- 
rechts Van der Boon

In de politiek
Ook op dat gebied heeft ondertekende in 
zijn Ommer periode zich niet onbetuigd gela
ten. Uit het vorenstaande zal u wel gebleken 
zijn, dat men in 1916 hier in Ommen ook op 
dit terrein niet in de voorste gelederen liep. 
Om U enig inzicht te geven in de toestand 
van die dagen, het volgende:
De Gereformeerden, een minderheid, wer
den altijd betiteld als de “Koksjanen”,”de 
Kocks”, terwijl de grote meerderheid de 
Hervormden, in het politieke kamp niet 
bjjzonder evenwichtig waren, maar over het 
algemeen naar de Liberalen overhelden. 
Naar ik mij kan herinneren was bij de eerste 
stemming voor de Tweede Kamer toen nog 
districtenstelsel, de man voor Ommen ene 
zekere Bison van IJsselmonde en voor de 
eerste Statenverkiezing eene Van der Sande 
uit Harderberg, beiden Liberalen terwijl voor 
de Gereformeerden als candidaat voor de 
Tweed Kamer Ds A. Kuyper dé man was. 
Het Roomse volksdeel is in Ommen altijd 
zeer beperkt geweest zover ik weet, is er 
altijd in de 50 jaren, dat ik er woon, steeds 1 
afgevaardigde in de raad geweest en een in 
1968 is Rome altijd met 1 man van de vijf
tien in de Raad vertegenwoordigd. Vermel
denswaard is,wat ik in 1917 mocht constate
ren, hoe de bevolking bij de stemmingen 
werd voorgelicht, omtrent het uitbrengen 
van hun stem. Elke verkiesbare candidaat 
had op elk punt waar het stembureau was, 
steeds in de buurt van een café, een zoge
naamde ronselaar, die de mensen voorlich
ting gaven. Het bestond dan, om in de plaats 
de kiezer bij aankomst een borrel aan te 
bieden en dan tevens wegwijs te maken. Dit 
alles op kosten van de candidaat, maar 
mocht de kiezer zich vergist hebben, dan

werd hij terug gestuurd, vroeg zijn stembiljet 
terug en stemde dan zoals hem gezegd was. 
Na al deze daden werd er dan nog eens 
flink gedronken en toog men huiswaarts.
Een paar namen van zulke ronselaars leven 
nog steeds in mijn
gedachten. Het waren ene Hemstede en 
ene Aftink Barts. Tevens mag ik u het vol
gende niet onthouden, namelijk dat in die tijd 
bij een verkiezing voor de raad, door een 
candidaat f. 2,50 werd geofferd per stem, 
zodat ook daar wel het nodige aan Bachus 
was geofferd, aannemende dat toen een 
borrel 5 cent kostte, liet de kiezer zich niet 
onbetuigd. Nadien was het Ommer kiezers
volk, behalve de ARP niet zo bijzonder ver
bonden aan zijn partij, steeds ging men weer 
mee met enkele voormannnen en was het 
dan deze en morgen weer een andere rich
ting. Doordat we een andere dominéé kre
gen, kwam er enige lijn in het zicht en wel 
door de toenmalige Herv. Geref. Staatspartij 
(HGS), waarvan de dominéé een vurig aan
hanger was.
Zodat als het ware de gehe 1 e Hervormde 
Gemeente, uit onkunde zich achter de Do
minéé schaarde, welke een vurig volgeling 
was van Dominéé Lingbeek, welke toen lid 
voor die partij in de Tweede Kamer was en 
het bestond om in een gehele zitting van een 
jaar driemaal in de Kamer te verschijnen. In 
deze stroming werd Lingbeek trouw bijge
staan en voorgelicht door de Gebrs. 
Gravemeijer, vooraanstaande Dominée’s in 
onze Hervormde Kerk. De grondtoon van 
deze partij w as: Anti-papisme,wat blijkt uit 
een verkiezingsmanifest, wat aldus luidde: 
“Protestanten protesteert, Coalitie dient ge
weerd! In Kloosterkas geen Geuzengoud, 
Geen Geuzenzaad dat Rome bouwt”
Deze partij sloeg bij het Hervormde volk in, 
zodat in de twintiger jaren in onze Raad van 
elf, zes afgevaardigden van de Hervormd- 
Gereformeerde Staatspartij zaten en daarbij 
ook een Wethouderszetel. Dat ook in de 
politiek alles maar betrekke lijk is, moge blij
ken, dat er op heden 1968 van de vijftien 
raadsleden er niet één meer is van die partij. 
Het gevolg van dit alles was dat er in de 
Kerk een zekere scheuring ontstond, waar
van ik persoonlijk in zekere zin wel bijzonder

2



het slachtoffer werd. De reden hiervan was, 
dat ondergetekende met een kleine groep 
zich met de politiek van de Dominéé niet 
konden verenigen en daardoor a.h.w. buiten 
het Kerkverband kwamen te staan. En nu 
na deze voorbeschouwing wil ik U gaarne 
deelgenoten maken van mijn verdere poli
tieke ervaringen. Na het voorgaande zijn in 
het j aar 1921 een kleine groep van 7 men
sen, op aandringen van ons toenmalig 
Tweede Kamerlid, wijlen de Heer J, Weit- 
kamp om de tafe 1 gaan zitten om een 
Cristel.-Historische Kiesvereniging op te 
richten.
Voor mij was dat een belangrijke stap, om
dat ik het om het zo uit te drukken, aan de 
voeten van A. Kuyper was opgevoed en 
vanwelke mijn vader een trouw volgeling 
was en tot die tijd was ik altijd nog lezer 
van”de Standaard”. En zo kon het dan ge
beuren, dat dit zevental in 1921 de eerste 
beginselen der C.H.U.de volke van Ommen 
bekend maakten op een openbare vergade
ring, welke werd gehouden in de grote zaal 
van Hotel “De Zon”, met als spreker de 
Heer F.C. van den Broek uit Zutphen. De 
belangstelling der Hervormden was matig, 
terwijl er van de Gereformeerde A.R. een 
bijzondere belangstelling was. Maar de op
richting was een feit geworden. En zo kon 
het gebeuren dat we in 1923 al een zetel in 
de Raad veroverden in de persoon van Ba
ron Van Pallandt, welke zich na korte tijd 
terugtrok omdat hij zich aangetrokken ge
voelde tot de Theosofische Vereniging van 
Mevrouw Besant en Krishnamurti. Zijn op
volger op de lijst was de Heer E.
Stoevelaar. Deze trok zich aan het eind der 
zittingsperiode temg en zo kon het gewor
den dat onderget. in 1927 zijn intrede deed 
in de Gemeenteraad van Ommen.
Dat de invloed der C.H.U. beperkt was laat 
zich denken, daar de 5 H.G.S.-ers, zich niet 
van hun stuk lieten brengen. Nochthans 
mocht het gelukken om in 1931 de C.H.U. 
had toen al drie zetels n.1, onderget., Schuur
man van Beerzerveld en B.J. Tmmink uit 
Lemele. Het was dat ook in Beerzerveld en 
Lemele de C.H.U. wortel had geschoten en 
met behulp der A.R. de wethouder der 
Herv. Ger. Staatspartij te wippen, hoewel 
het voor ons C.H.U.’ers zowel als voor de 
A.R. een moeilijke keuze was, omdat de 
oude Heer G. Paarhuis naar ik meen, 25 
jaren die functie bekleed had. Maar het op
treden der Herv. Ger. Staatspartij dwong ons 
daartoe. Door hun politiek ook op kerkelijk 
terrein voort te zetten. In de vergaderin der

Raad deed alzo in 1931 de Heer B.J.
Immink zijn intrede als wethouder, maar 
aangezien deze al behoorlijk op jaren was, 
kon het gebeuren dat de onderget. in 1935 in 
de plaats van Immink als Wethouder werd 
verkozen. Met genoegen denk ik aan die tijd 
terug, van mijn:

Wethouderschap
Maar, het was ook een zeer zware tijd. Het 
waren de zogen, dertiger jaren. Voor ieder 
was het moeilijk, zowel voor boer als voor 
de arbeider. Ommen was in die tijd zowel 
voor de jeugd als voor de werklozen uit de 
grote steden, een soort verzamelp 1 aats.
Vele werklozen vonden werk bij de verbete
ring van de Regge. En de jeugd werkte in 
de bossen van Eerde. Maar vanuit Den 
Haag werden voor deze mensen de lonen 
vastgesteld en zo kon het gebeuren dat de 
stedelingen een uurloon van 44 cent per uur 
ontvingen terwijl onze eigen arbeiders een 
uurloon van 29 cent ontvingen. Hetwelk 
voor ons College aanleiding was, dat we dat 
onrecht kenbaar maakten aan de Minister 
van Sociale Zaken, Slingerberg, en wel op 
een niet mis te verstane manier. Het gevolg 
was dat Zijne Excellentie persoonlijk naar 
Ommen kwam en waarin de vergadering 
van B. en W. harde noten werden gekraakt.
Tevens werd er gesproken omtrent het 
“vraagstuk kleine boeren”. Ook deze men
sen hadden het bizonder zwaar, mede omdat 
een klein boer met twee koeien we 1, maar 
iemand met 3 koeien niet in de werkver
schaffing kon worden geplaatst. Na een 
onderhoud van 2 uur werd overweging toe
gezegd, maar ! bracht nul op het request.
Een gedeeltelijke oplossing werd gevonden Bosarbeider Mans Steen
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om de boeren met 3 koeien in te schakelen 
bij het vervoer van stenen voor de aanleg 
van de weg door Dalmsholte. Al met al een 
tijd met vele vraagstukken. Maar ! de moei
lijkheden zijn er om opgelost te worden, 
daarbij hadden we het voorrecht, dat in 1932 
het mooie landgoed “Het Laar” door de ge
meente van Barron van Pallandt was aan
gekocht en wel voor de prijs van 62.500 
gulden, waardoor we een aantal mensen 
aan werk konden helpen. Hoe miserabel de 
toestanden op economisch gebied waren, 
bewijst deze aankoop zeer duidelijk, daar de 
gemeente eigenaar van het prachtige land
goed van 64 H.A. werd voor 
bovengenoemd bedrag. Maar de vraag naar 
werk bleef aanhouden en vroeg om een op
lossing, welke werd gevonden door de aan
koop van 225 H.A. in Stegeren, woeste 
grond van Baron Bentinck van Schoon- 
heten, voor de prijs van 125 gulden per hec
tare. Maar ! de crisis hield aan en bij het 
zoeken naar een oplossing kwamen B. en 
W. in de gelegenheid wederom een object 
aan te kopen en wel in Varsen, waardoor

we weer enige tijd geholpen waren. Een 
aaneengesloten terrein van 125 h.a. we
derom voor de prijs van 125 gulden per h.a., 
in dit terrein was veel werk aanwezig en in 
overleg met Staatsbosheheer werd ook dit 
terrein voor bebossing gereed gemaakt. Ter 
illustratie zij opgemerkt, dat hier percelen 
waren, welke tot een diepte van 1,60 meter 
werden omgewerkt. En ieder die thans 
beide objecten aanschouwd kan zien welke 
prachtige bossen hierdoor zijn ontstaan en 
als oud-Wethouder uit die tijd past hier een 
woord van erkentelijkheid voor wijlen Bur
gemeester C. E. W. Nering Bögel, voor het 
initiatief, dat hij in deze benarde tijd met zijn 
Wethouders wist te nemen.
Na het voorgaande zal U wel gebleken zijn, 
dat het niet bepaald een pretje was om in 
het dagelijks bestuur der gemeente de ver
antwoordelijkheid op zich te nemen, maar 
een grote steun hadden we daarbij van het 
grootste deel van de Raad. Daarbij kwam 
nog het vele werk dat de Wethouders had
den te verrichten, n.1. de Schouw, 3 x per 
jaar van ± 25 km. waterleidingen en vele 
Km. wegen. En aan het slot geef ik U hier
bij een overzicht van de vergoedingen welke 
in die tijd werden gegeven. De Burgemees
ter had een jaarinkomen van 4500 gulden, 
de secretaris van 4200 gld., en de Wethou
ders een jaarloon van 300 gulden. Presentie
geld der raadsleden bedroeg 2 gulden, voor 
stembureaux F.2,50, van ‘s middags 3 tot ‘s 
avonds 9 uur. Commissies bestonden er niet, 
we droegen zelf de verantwoordelijkheid, 
waaraan het tegenwoordig wel eens ont
breekt. En dit alles zonder auto, want die 
dingen had de gemeente niet, alles te voet of 
op de fiets.
En zo brak voor mij bij het begin der oorlog 
de tijd aan om als rustig burger de oorlog 
tegemoet te zien.

Kinderlekke uutsproak’n
(echt uut‘esprökk’n) (7).

Frouwke Doezeman-Makkinga

Ma mut noar de kapper en ’t zönnegie van veere blif bi’j Oma. As moe votgiet begönt ’e te 
kriet’n maar zien jongere zussie zeg, niet kriet’n en verdrieteg wee’n, dat hoeft niet want dat 
ik bin ok wel is. ’t Jochie antwoordt snukk’nd, ik maage best wel verdrieteg wee’n want ik 
hebbe ok nog ”oorlogontsteking” (oorontsteking). (Alle reed’n umme te kriet’n dus.)’
‘n Driejoareg jochie nuumt wenkbrauwen -  ”rimrammen”.
’t Zelfde jochie nuumt ’nlanteer’npoal (lantaarnpaal) - ”lanparentaal”.
(Ie zeg veerder niks teeg’n ’n lanteer’npoal net as ie en ik k e -  ’n deurdèènkertie).
’n Magie van tw iejoar nu u m t’nw epse (wesp) - babse.
‘n Madarijn krig van ’ndriejoaregedenam e ”brinderijn
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De geschiedenis van het postverkeer in Ommen
door Ben Wösten

De voorgeschiedenis
Het is algemeen bekend, dat hoe klein Ommen 
ook is, de stad toch een belangrijke 
geschiedenis kent. Bekende en minder be
kende veldheren zijn ooit met hun legers door 
Ommen getrokken of hebben hier zelfs bin
nen de stadsmuren gebivakeerd. Te denken 
valt met name aan Napoleon en Alva. Al in 
1197 was in Ommen het meest moderne le
ger van West-Europa op de been gebracht om 
de “Heeren van Coevorden”, en de overige 
Drenten te bedwingen. Ommen lag op een 
kmising van belangrijke weg en waterwegen. 
Het was als het ware een poort naar het noor
den en deels ook naar het oosten van ons land 
en naar buurland Duitsland. Daardoor was 
Ommen ook een belangrijke plaats voor het 
postverkeer. Meer exacte gegevens hierover 
zijn echter pas na 1700 bekend. Om toch een 
redelijk inzicht in het postverkeer te krijgen 
moeten we ons eerst een beeld vormen over 
de periode daarvoor.
Tegenwoordig vinden we het heel gewoon, dat 
een brief, door ons vandaag gepost, morgen 
zijn bestemming bereikt. Soms nog op dezelfde 
dag. Dit alles is mogelijk dank zij de snelle 
vervoersmiddelen zoals trein, auto, vliegtuig 
etc. Eeuwen geleden was dit echter heel an
ders en duurde het soms weken voor een brief 
op zijn bestemming werd bezorgd. De Romei
nen wisten in hun tijd al dat een goed georga
niseerd bestuur van hun imperium stond en 
viel met een snelle berichtgeving. Zij richtten 
daarom stations in waar koeriers te paard, hun 
paarden konden wisselen. Rond deze stations 
ontstonden later steden. Post had in oorsprong 
een veel ruimere betekenis dan in onze tijd. In 
de Romeinse tijd ging het om het vervoer van 
personen en goederen in de mimste zin van 
het woord. Door het instorten van het Ro
meinse Rijk raakte ook het postverkeer in 
verval. Zo rond de Middeleeuwen ontstaat er 
toch w eer behoefte aan een geregelde 
berichtgeving.
Brieven werden in de oudheid door koeriers 
overgebracht. Darius van Perzië, liet om
streeks 500 voor Christus een wegennet aan
leggen. Hierlangs werden bepaalde posthuizen 
gebouwd waar paarden ter beschikking ston
den voor de koningsboden.Ook de Romeinen 
hadden zoals reeds eerder werd gezegd goede 
wegen en een staatspost die vooral dienden

voor het overbrengen van regeringsstukken.
Er waren vaste wisselplaatsen voor de paar
den. Dit werden “stationes” of “posta” ge
noemd. Na het verval van het Romeinse Rijk 
komt er pas weer een opleving van de poste
rijen onder de regering van Karei de Grote.
Deze postdienst bemoeide zich echter niet met 
het overbrengen van brieven aan particulie
ren.
Dit gebeurt pas als de kloosters zich gaan ont
wikkelen. Monniken nemen dan brieven van 
particulieren mee. Ook minstrelen brachten 
geschreven berichten over. Toen de handel 
zich verder ontwikkelde kwam er behoefte aan 
speciale bodediensten.
Diverse kloosters maakten voor uitwisseling 
van gedachten gebruik van “Kloosterboden”.
Deze brachten oorspronkelijk alleen berich
ten van de eigen orde over, doch brachten al
lengs ook brieven van particulieren mee. Bij 
de opkomst der steden worden de brieven van 
de overheid bezorgd door “Stadsboden”, die 
ook al spoedig particuliere post meenamen.
Dit bestrijkt ongeveer de periode van 1300 tot 
1500. Aan het eind van deze periode kennen 
we z.g.n. “Koopmansboden”. Zij brachten 
brieven van kooplieden op vastgestelde tijden 
naar vaste plaatsen over. Deze boden gaan 
zich dan verenigen tot bodediensten,welke la
ter uitgroeien tot machtige “Postsociëteiten”.
In 1642 kwam de eerste rijdende post door „ , .

E, Personeel anno 1920, staand
toedoen van de vorstelijke familie Thurn en rechts Willem Smith
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De postkar bij het NS station 
omstreeks 1910

Taxis in ons land tot 
stand. Het was een af
takking van de grote 
internationale rit van de 
Zuid-Duitse steden via 
Keulen naar Antwer
pen. Via Roermond 

liep de postiljonsrit over Nijmegen en Utrecht 
naar Amsterdam. De snellere wijze van ver
voer van de post te paard vond daarna steeds 
meer weerklank en langzamerhand werden 
op alle belangrijke trajecten de voetboden 
door postiljons te paard vervangen.
De stoot tot o.a. de postrit van Amsterdam op 
Hamburg werd in 1660 gegeven door de 
Rotterdamse postmeester Hendrik Jacobus 
van de Heyde, met wisselplaatsen voor de 
paarden. Van Hamburg uit waren er door
verbindingen naar Denemarken, Zweden en 
Noord- en Oost Duitsland. Daarvoor liepen 
er al in 1580 op ongeregelde tijden voetboden, 
doch van een geregelde postdienst was geen 
sprake. Het vervoer naar Duitsland liep sinds 
1634 via het Duitse grensplaatsje Lingen. In 
Amsterdam waren in de loop van de 17e eeuw 
zes postkantoren, “Post Comtoiren” geheten, 
gevestigd. Een hiervan was het Hamburgse 
kantoor. Dit verzorgde de post naar Hamburg 
en tussenliggende plaatsen. De reisduur Am
sterdam—Hamburg was 56 uur. Aan de route 
naar Hamburg lag ook Ommen. Dit Amster
damse kantoor onderhield een aanvullende rit 
op Den Haag voor de Hamburgse brieven. 
Ook brieven met bestemming Pruissen, De
nemarken, Rusland en Zweden werden 
meegenomen.
Vermeldenswaard is, dat te Amsterdam in 
1667 het eerste poststempel met waarde- 
aanduiding werd gebruikt. Dit is waarschijn
lijk het oudste zodanige stempel ter wereld. 
Veel andere steden hadden zelf de post in han
den. Zo bood b.v. in 1747 Den Haag zijn pos
terijen aan Prins Willem IV aan, die ze op zijn 
beurt weer aanbood aan de Staten van Hol
land en West-Friesland. In 1752 kregen we 
de Statenpost, hetgeen de landelijke organi
satie van het postwezen ten goede kwam. Dit 
duurde tot 1795, het jaar waarin we met de 
Fransen te maken kregen en alle posterijen 
nationaal verklaard werden. Dit resulteerde 
o.a. in een uniform tarief voor briefport naar 
afstand en gewicht. Ons huidige postbestel 
vindt zijn oorsprong in de Postwet van 1850, 
waarin ondermeer het postmonopolie van de 
Staat voor brieven tot 500 gram wordt beves
tigd. Ook werd hierin bepaald, dat zodra de 
omstandigheden dit toelieten in elke gemeente 
een postinrichting zou worden gevestigd. Het

puter en internet is de berichtgeving helemaal 
een fluitje van een (euro)cent. Via een stem
pel op de poststukken kan men altijd zien waar 
een bepaald stuk vandaan komt, een z.g.n. 
vertrekstempel. Vroeger kregen brieven een 
stempel van de vertrekplaats en een van de 
aankomstplaats. Er waren wel verschillen in 
afstempeling tussen en ene en het andere post
kantoor. Vooral voor 1800 kwamen op brie
ven geschreven aanduidingen voor.

Het begin van de post in Ommen
In een geschreven stuk uit het jaar 1133 komt 
de naam Engelbertus de Umme voor. Hier
van is mogelijk de naam Ommen afgeleid. 
Deze brief moet op de een of andere manier 
zijn bezorgd. Ditzelfde geld jaren later, wan
neer Bisschop Otto in 1248 Ommen stads
rechten verleent. Dit lijkt een geschikte aan
loop om het postwezen, met Ommen als cen
traal punt, nader uiteen te zetten. Het vervoer 
in de ruimste zin geschiedde in het verleden 
langs de Hessenweg. Deze weg die noorde
lijk van Ommen loopt, was in vorige eeuwen 
de hoofdverkeersader die via Zwolle aanslui
ting gaf op de grote steden in het westen en 
naar het oosten o.a. op Hamburg en Bremen. 
Ook het postvervoer ging vroeger langs deze 
weg, hetgeen mede blijkt uit verschillende 
geschreven bronnen en uit brieven met postale 
aantekeningen die hierop duiden. Brieven met 
een dergelijke aanduiding met betrekking tot 
Ommen zijn bekend vanaf de tweede helft van 
de 18e eeuw. Ook het stadsbestuur van 
Ommen had belang bij een goed geregelde 
post. Dit blijkt uit het feit, dat in 1662 gelden 
werden opgenomen voor het bouwen van een 
stadsherberg op de Haar. Hier kregen 
postiljons hun pleisterplaats en konden ze van 
paarden verwisselen. De kosten voor de bouw 
van deze herberg viel echter tegen.
Dit blijkt uit officiële stukken uit 1667 waarin 
melding wordt gemaakt van een hoge reke
ning voor levering van hout. Voorzover is na 
te gaan moet deze herberg hebben gestaan 
op de kruising van Hessenweg en Haarsweg, 
de zo genoemde Bisschopshaar.
De Hamburgse postiljon wisselde hier van 
paarden. Voetboden brachten en haalden hier 
op geregelde tijden de post uit Twente, die 
naar Den Ham werd gebracht en verder werd 
vervoerd naar Almelo. Wat er met de her
berg, welke omstreeks 1667 gebouwd moet 
zijn is gebeurd, is verder niet bekend. Op 26 
januari 1742 werd besloten tot het timmeren 
van een nieuwe herberg op den Haar, “omdat 
het selve tot m erckelijke voordeel en 
onderstant van het Steedje en de vervallen
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Wij hebben voor u een uitgebreide collectie

‘ h u w elijk sk a arte n ’
Stap eens bij ons binnen, wij geven u graag advies!

drukkerij
Meijerink

Dalfsen: Bloemendalstraat 3 ▼  Tel. (0529) 43 2 5 12  
Ommen: Bermerstraat 12 ▼  Tel. (0529) 45 13  51 

www.drukkerijmeijerink.nl

KLEINLUGTENBELT
timmer- en onderhoudsbedrijf

De Voormars 10B - 7731 DD Ommen 
Telefoon (0529) 45 47 89

©©O'GSl'fê

Markt 12, 7731 DB Ommen, telefoon (0529) 455720

7 1",l lz jö

Café
Restaurant

Snackbar
Catering

Zalen

FLATER:

Flater
Markt 18.7731 DB Ommen 
Tel. (0529)45 13 64 
Fax (0529) 45 53 49 
E-mail info@flater.nl 
Internet www.flater.nl

CAFÉ - BRASSERIE - ZALEN - CATERING

D e  R e c h t e r

De Rechter van Steenwijk
Markt 72.8331 HK Steenwijk 
Tel. (0521)52 16 80 
Fax (0521)51 08 55 
E-mail info@derechter.nl 
Internet www.derechter.nl

j  f t  ë j  &

SCOUTING
KIDSLEGEBKL. 
WERKKLEDING 
WERKSCHOENEN ,
REGENKLEDING i

THERMOKLEDING *  
JACHT/VISKLEB1NG 
LEGERTENTVERHIIUR 
WINTERJASSEN

KAMPEERART. 
SLAAPZAKKEN 

TENTEN 
W T  RUGZAKKEN 

LUCHTBEDDEN 
BERGSCHOENEN 

KOMPASSEN 
AFRITSBROEKEN 

ZAKLAMPEN 
GADGETS 

DIV. VLAGGEN 
SECURITYKLEDING

1 B h I

w*™
mmm mm ïmmg

m mm. mmnm K i p w ■Jé&m

DE KAMP 1 WWW.DOUWESDUMP.NL (0529) 4511IW

Ons autoschadeherstelteam  helpt 
uw  auto  er zo w eer bovenop.

AUTOSCHADE HUYSMANS
Strangeweg 20, 7731 GW Ommen, Telefoon (0529) 45 11 46 

E-mail autoschadehuysmans@hetnet.nl 
Website www.autoschadehuysmans.ni 

Gratis leenauto  • FOCWA garantie  
24-uursservice • 7  dagen per week

Rijwielen/Bromfietsen
B .J . B r u n in k

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

NTP INFRA B.V.

JkID'-TcCTy N INFRASTRUCTUUR

N TP In fra  H a tte m  
N TP In fra  Enschede  
N TP In fra  Zevenaar  
N TP  B ouw  B.V.

N TP  In fra  O m m en
Coevorderweg 48 
7737 PG Ommen 
tel. (0523) 63 84 16 
A s fa ltc e n tra le  Bovenveld
Coevorderweg 48 
7737 PG Ommen 
tel. (0523) 63 86 51

* Banden
* APK-keuring
* Uitlaten
* Schokbrekers
* Accu's
* Grote beurten

BOSCH
Service

G ECER T IF ICEER D

Bandenservice Ommen
voor volledig technisch onderhoud

Nieuwelandstraat 1 
7731 TH Ommen 

Tel. (0529) 45 37 84 
Fax (0529) 45 37 52

B
BOVAG

http://www.drukkerijmeijerink.nl
mailto:info@flater.nl
http://www.flater.nl
mailto:info@derechter.nl
http://www.derechter.nl
http://WWW.DOUWESDUMP.NL
mailto:autoschadehuysmans@hetnet.nl
http://www.autoschadehuysmans.ni


Uurwerkreparatie-Atélier

Obelisk
Weth. Paarhuisstraat 16a, 7731 EP Ommen 
Telefoon (0529) 45 50 79

Openingstijden: Dinsdag l/m donderdag van 9.00 tot 12.30 uur
Vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur

RESTAURANT
BESThlMENERbERCj

Voor bruiloften, recepties, diners etc. 
in een schitterende omgeving.

U bent uit maar u voelt zich thuis!
Besthemerberg 1,7731 PB Ommen,Tel. (0529)456102

S c h i l d e r s b e d r i j f

ERKEND SCHILDERS- 
AFWERJUNGS8EDRIJF

GLAS- VERF- BEHANGSPECIAALZAAK

J. van Elburg Ommen BV
Schurinlrstraat 22a - 7731 GD Ommen 
Tel. [0529] 45 24 41 - Fax [0529] 45 62 56

9 autobedrijven in Ommen
bieden een compleet pakket streng geselecteerde

OCCASIONS

Brcujerie i "c \
Charlie ^ B ro w n

SJeervol genieten
van  culinaire verrassingen
in een eigentijdse ambiance

Balkerweg 17a 
7731 RX Ommen 

Telefoon (0529) 45 13 03 
Fax (0529) 45 13 43 

E-mail restaurant@de-lindcnberg.nl 
Internet www.de-lindenberg.nl

c a f é  - r e s t a u r a n t

U U  N IE U W E  B R U G
'N OMME(N)TJE WAARD 

Lemelerweg 13, Ommen,Telefoon (0529) 451723

’n rondje Ommen 
daarom de moeite waard!

O  Bovag Autobedrijf 
Freek Dunnewind bv
Balkerweg 64, Witharen 
tel. (0523) 67 63 67

Q  VW-Audi dealer Q
Oostendorp
Balkerweg 10, Ommen 
tel. (0529) 45 36 59 

Q  Toyota dealer 
Van Leussen 
Haven Oost 36, Ommen 
tel. (0529) 45 12 61 

Q  Daihatsu dealer 
Dunnewind bv 
Haven Oost 18, Ommen 
tel. (0529) 45 19 60 

Q  Autobedrijf 
De Jong
Strangeweg 11, Ommen 
tel. (0529) 46 22 22

j a b s s o .

°/wivie^
Suzuki dealer 
Schuurhuis
Vermeerstraat 2, Ommen 
tel. (0529) 45 46 00 
Peugeot dealer 
Karsten
Patrijsstraat 1, Ommen 
tel. (0529)45 14 71 
Renault dealer 
Cents bv
Stationsweg 24, Ommen 
tel. (0529) 46 99 00 
Citroen agent 
M.C. Bouwman
Hammerweg3-5, Ommen 
tel. (0529) 45 62 47

Schurinkstraat 26 a 
7731 GD Ommen 

Telefoon (0529) 451716 
Fax (0529) 456672 

E-mail: info@touwentapijt.nl 
Privé (0529) 454968 

Mobiel 06 512 816 27

u H in te
TO UW EN

e

W E E N I N K

Advies en Realisatie

rnooe m wonen

7GOUDSM IDS 
± /A T E L IE R  & JUWELIER 

Y '  ZANDBERGEN
Vrijthof 7 | 7731 CN Ommen | Telefoon (0529) 456 111

/ M A K EL A A R S  K
■ V E R K O O P  ■ K O O P A D V I E S  

■ T A X A T I E S  ( B E H E E R  
■ P R O J E C T  « A D V I E S

Markt 32 Postbus 172 7730 AD Ommen
internet: www.weeninkmakelaars.nl

T E L E F O O N :  0 5 2 9  4 5  1 1 2 1
De makelaars 

van het Vechtdal
y i  F

EN AJ

S c h i l d e r s b e d r i j f

Lennips Ommen bv
Veldkampweg 25 - 7731 HL Ommen
Telefoon (0529) 45 03 1 3
E-mail schildersbedrijf@lennips-ommen.nl

Internet www.lennips.nl

Voor goed advies en v a k w e rk  n a a r erkend Lid van

^ALLATIEBEDRIJF

GROEN
OMMEN

'Loodgieters 

'Centrale verw arm ing  

'D akbedekkingen  

'E lektra
'G as- en W aterleiding  

'O nderhoud CV-ketels

Uneto-Vni O

Patrijsstraat 3-5,
7731 ZL Ommen 
Tel. (0529) 45 22 03 
www.groen-hof.nl

mailto:restaurant@de-lindcnberg.nl
http://www.de-lindenberg.nl
mailto:info@touwentapijt.nl
http://www.weeninkmakelaars.nl
mailto:schildersbedrijf@lennips-ommen.nl
http://www.lennips.nl
http://www.groen-hof.nl


Borgerie kan strekken”.
Postvervoer vanuit Holland naar Lingen en 
verder, geschiedde door Hollandse postiljons 
tot Uelsen. Door moeilijkheden over toepas
sing van de posttarieven werd hen vanaf 1809 
belet verder te rijden dan tot Venebrugge. In 
datzelfde jaar kwam er een mededeling van 
de Drost om de Hesse- of Postweg door 
Ommen te leiden. Hieraan werd in 1810 ge
volg gegeven.
Het postvervoer van en naar Ommen ge
schiedde in de 18e eeuw aanvankelijk door 
voetboden en door postiljons te paard, maar 
later ook door postwagens. De postwagen op 
Lingen en de Hamburger brievenbode, maak
ten zoals reeds vermeld gebruik van de toen 
belangrijke Hessenweg. Andere pleisterplaat
sen aan de Hessenweg waren o.a. “Het 
Zwarte Paard” en de “Hongerige W olf’. In 
1792 rijdt er een postwagen van Zwolle op 
Hamburg op zondag en op woensdag. Brie
ven uit Hamburg en Bremen komen aan op 
dinsdag en zaterdag, evenals uit geheel Over
ijssel. Uit de tijd voor 1800 zijn brieven be
kend met verschillende aanduidingen, door de 
afzenders geplaatst, waaruit blijkt dat de her
berg op de Haar een rol van betekenis heeft 
gespeeld, ook ten aanzien van het postvervoer. 
Bekend zijn brieven met verschillende aan
duidingen zoals; “Franco op den Haar” (1783); 
“Verzonden den 15e November 1797 met den 
Zwolsche postwagen”; “Per Hamburger post 
den 22e april 1804” , verzonden van 
Hardenbergh per Hamburger post, af te ge
ven op de Ommer-Haare.
Op deze en andere brieven is met rood krijt 
de verschuldigde port aangegeven. Dit ge
beurde meestal in de vorm van enkele stre
pen en soms in cijfers. Briefport werd bere
kent naar afstand en gewicht. Bijvoorbeeld; 
een brief van Wijhe naar Ommen vertoont 
twee rode krijtstrepen. Het door de ontvan
ger van de brief te betalen port is dan 2 dui
ten. In 1823 werd te Ommen een distributie
kantoor voor de brievenpost gevestigd. Be
heerder was de heer J.P.J. de Quay. Waar dit 
kantoor heeft gestaan is tot nu toe niet be
kend. Op 13 april 1839 werd de heer de Quay 
als distributeur opgevolgd door de heer W.J. 
Jansen, bij de Ommer bevolking ook wel be
kend als “Postmeister-Willem”. Toen in 
Ommen per 1 september 1850 een hulp- 
postkantoor werd gevestigd, werd de heer 
Jansen aangesteld als brievengaarder. Op 1 
oktober 1868 werd hij eervol van zijn functie 
ontheven. Hij werd opgevolgd door de heer 
G.K. de Ruiter. Deze bleef deze functie uit
oefenen tot 15 november 1881, toen het hulp-

postkantoor werd omgezet in een normaal 
postkantoor. Blijkens gegevens uit het Neder- 
landsche Jaarboekje der Posterijen was de 
heer de Ruiter daarna samen met de heer E.
Kamphuis werkzaam als besteller.

Het postvervoer van en naar Ommen
Het postvervoer van en naar Ommen ging, 
zoals reeds werd vermeld, aanvankelijk te voet 
en later per postwagen of dilligence. Uit het 
register der Resolutiën van de minister van 
financiën, afdeling posterijen is bekend, dat in 
1832 de heren R. Dekker, G.J. Bosch en J.
Bosch uit Den Ham aannemers van de post
dienst op Ommen waren. Contracten hiervoor 
werden voor een peiiode van 5 jaren afgeslo
ten. Deze “bodelopen” werden aanvankelijk 
te voet uitgevoerd. Om aan te geven hoe snel 
dat ging in 1843, volgen hier een paar voor
beelden.
De bode vertrok uit Ommen om 1.00 uur ‘s 
nachts, en kwam in Zwolle aan om 6.30 uur 
‘s morgens. Hij vertrok dan weer uit Zwolle 
om 10.30 uur en de aankomst in Ommen was 
dan 4.00 uur ‘s middags. Met ingang van 1 
januari 1849 geschiedde het vervoer van de 
post per postwagen. Er kwam een postrit van 
Zwolle over Dalfsen en Ommen naar Harden- 
berg.
Aannemers van deze postrit waren de boven
genoemde heren aangevuld met G.J. Stege- 
man te Hardenberg. Met de komst van de 
postwagen ging het vervoer stukken sneller.
Men vertrok uit Zwolle om 9.00 uur ‘s mor
gens en de aankomst in Ommen was om 12.15 
uur ‘s middags.
Vertrek uit Ommen terzelfder tijd en aankomst 
in Hardenberg om 14.00 uur ‘s middags.
De rit van Ommen naar Zwolle duurder dus Postbezorging in Beerze,

halverwege de vorige eeuw
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Het postkantoor in 1937 3.15 uur en naar Hardenberg 1.45 uur.
Ondanks de beperkte middelen reed men stipt 
op tijd, extreme weersomstandigheden daar
gelaten. De snelheid lag gemiddeld zo rond 
de 8 km per uur. Door bepaalde wijzegingen 
en verbeteringen aan te brengen gaat het 
vanaf 1850 al een stuk sneller. De postritten 
en bodelopen werden zeven dagen in de week, 
dus ook op zaterdag en zondag uitgevoerd, 
zowel zomers als ‘s winters. Het was daarom 
nou niet bepaald een begerenswaardig beroep. 
Per 2 1 december 1850 werd een bodeloop van 
Dedemsvaart naar Ommen visa versa inge
steld. Postbode was de heer J.H. Ouwerkerk 
te Dedemsvaart. Het vertrek uit Dedemsvaart 
was om 7.30 uur, de aankomst te Ommen om
11.30 uur. Het vertrek uit Ommen was om
12.30 uur en de aankomst in Dedemsvaart om
2.30 uur n.m. Ook kwam er een bodeloop 
Ommen - Den Ham. Postbode was de heer 
H.J. Dekker uit Den Ham. Het vertrek uit 
Den Ham was om 8.30 uur v.m. en de aan
komst Ommen was om 10.30 uur. Vertrek uit 
Ommen om 11.30 uur en de aankomst in Den 
Ham om 1.30 uur.
De uitbreiding van het postvervoer via Ommen 
hangt samen met de instelling van een hulp- 
postkantoor in 1850. Ingaande 1 januari 1853 
werd de postrit Zwolle - Hardenberg in twee 
delen gesplitst. De rit Zwolle via Dalfsen naar 
Ommen v.v. werd verzorgd door de heren G. 
Bosch en G. Dekker. De rit van Ommen naar 
Hardenberg v.v. namen de heren J. Meijerink 
en G.J. Stegeman voor hun rekening.
In een circulaire van 27 december 1856 is te 
lezen, dat de aannemers van de postritten toe
stemming krijgen om de postdienst per 
dilligence uit te voeren. De heer G. Dekker 
die dan inmiddels naar Ommen is verhuisd 
voerde ingaande 1 januari 1858 de postrit 
Zwolle - Ommen alleen uit. Hij vervoert dan

de post met kar en paard.
Op 1 januari 1860 wordt de dienst Archem - 
Lemele ingevoerd. Viermaal per week en wel 
op maandag, woensdag, vrijdag en zondag 
werd de post besteld, door de heer J. 
Stobbelaar uit Lemele. De bode vertrok uit 
Lemele om 9.15 uur en kwam in Ommen aan 
om 11.15 uur.
De heer G. Dekker verwierf op 1 januari 1861 
een vergunning om de post weer per dilligence 
te vervoeren. De bodeloop Dedemsvaart - 
Ommen werd per zelfde datum uitgevoerd 
door H. Bosch. De dienst van de heer 
Stobbelaar werd per 1 januari 1862 uitgebreid 
met de dienst Nijverdal - Ommen. In verband 
hiermee verhuist hij naar Nijverdal. Hij ver
trok ‘s morgens om 5.30 uur uit Nijverdal en 
kwam dan om 9.30 uur in Ommen aan. Om 
15.30 uur was hij weer terug in Nijverdal. De 
laatste uitbreiding kwam per 1 januari 1867 
met de dienst Lemelerveld - Ommen. Post
bode werd de heer J. Bomhoff. Hij vertrok 
om 7.00 uur uit Lemelerveld om dan in 
Ommen aan te komen om 9.15 uur. Om 13.45 
uur was hij weer terug met de post in 
Lemelerveld. De bodelopen waren zodanig 
geregeld, dat de post uit de regio tijdig voor 
vervoer naar Zwolle en Hardenberg aanwe
zig was. De binnengekomen post werd dan 
aan de desbetreffende boden uitgereikt zo rond 
de klok van 11.30 uur.

Poststempels van Ommen
Toen Ommen op 1 september 1850 een hulp- 
postkantoor kreeg, werd de in- en uitgaande 
post afgestempeld met de naamstempel 
“Ommen”. Daarna kwamen er nog naams
tempels met andere type letters in gebruik. 
De hulppostkantoren leverden hun post af aan 
de postkantoren, waaronder zij ressorteeerden 
en die de brieven verder verzorgden. Voor 
bepaling van de plaats van herkomst plaats
ten de hulpkantoren hun naamstempel.
In 1852 komen dan de eerste postzegels in 
gebruik. De hulpkantoren mochten als regel 
de postzegels niet afstempelen. Dit mocht al
leen op het hoofdpostkantoor. Ommen ressor
teerde in die tijd onder het kantoor te Zwolle. 
Toen op 15 november 1881 Ommen een ei
gen postkantoor kreeg werden de postzegels 
afgestempeld met een nummerstempel met 
het nummer 213.

Het Postkantoor
Met de toeneming van het brieven-vervoer en 
de uitbreiding van de postdiensten in de regio, 
werd de behoefte aan een eigen postkantoor 
in Ommen steeds groter.



Destijds was het veelal zo, dat de gemeente 
moest zorgen voor een geschikt gebouw, dat 
dan vervolgens aan het rijk werd verhuurd. 
Het stichten van een postkantoor was een punt 
van bespreking in de gemeenteraads
vergadering van Stad-Ommen van 22 okto
ber 1879.
Met algemene stemmen werd besloten een 
hiertoe strekkend adres aan de Koning te rich
ten. Het adres luidde als volgt;

Aan Zjne IVjesteit den Koning
G i t  met de meeste eerbied te kennen het bestuur der gemeente 
S a d  O hm en :da t in  de gemeente een hulpkantoor is geves
tigd , dat ofschoon de rijkstelegralielijn langs de grenzen dezer 
gemeente loopt,men van het naastbijgelegen telegraafkantoor 
te Etdemsvaart ver verwijdert is , dat in  de laatste jaren het 
verkeer zich meer en meer heelt ontwikkeld en de grote week
markten die hier op elke dinsdag worden gehouden, waar 
rundvee, paarden, schapen, varkens en landbouwproducten 
worden verhandeld in  bloei zijn toegenomen, dat het echter, 
zal die bloei zich regelmatig kunnen ontwikkelen en niet ach
teruit gaan, wenselijk is dat ten behoeve van het verkeer een 
meer volledige inrichting dan het bestaande hulppostkantoor 
worden geopend en het noodzakelijk is , op snellere wijze dan 
door de briefpost alleen mogelijk in  de behoeften van dat verkeer 
te voorzien,dat de gemeente S a d  O hm en daarenboven is 
de hooldplaats van een kanton, de hooldplaats ener controle 
en de hooldplaats van een kiesdistrict voor leden van de pro
vinciale staten, dat het gemeentebestuur lettenden op de bepa -  
lingen vervat in  het K B v a n  IT bbruari 'B O @ S b l.n r 
3 ^ van IZugustus ‘O O C S b l.n r  'E Q e n v a n  1  
december 'B C f S b l. n r  * B & te  rade is geworden uwe 
IV je s te it te verzoeken dat in  deze gemeente een verenigd 
R ijks-post en telegraafkantoor moge worden gevestigd. 
H lw e lk  doende,

H t  gemeentebestuur van S a d  O hm en  
getekend,
A jO  Bouwmeester, burgermeester 
I . M ld h u is -K ra m e r, wethouder

Uiteindelijk geeft dan de Minister van Han
del, Nijverheid en Waterstaat toestemming 
voor de bouw van een post- en telegraaf
kantoor in Ommen.

De post in en rond Ommen vanaf 1900
De heer G. Lindenhovius begon als brieven
besteller in Den Ham en Lemelerveld in 1902. 
Hij was toen 23 jaar. Er was toen een bode- 
loop van Den Ham naar Ommen. De post 
moest dagelijks per postkar, dit was een hand
kar met houten wielen zoals deze destijds door 
de PTT werd gebruikt, naar Ommen worden 
gebracht. Om zes uur ‘s avonds moest de post

in Ommen zijn, om voor verdere verzending 
per dilligence in gereedheid te worden ge
bracht. Deze kwam om drie uur ‘s nachts aan. 
Nadat eerst de paarden gewisseld waren ging 
de reis verder naar Coevorden. Toentertijd 
werkten er nog drie postboden meer in Den 
Ham. Dit waren naast de reeds genoemde 
heer Lindenhovius, de heren Chr. Kamphuis, 
B. Weideman en ene meneer Teunissen. De 
route naar Den Ham liep destijds langs de
zelfde weg zoals deze er nu nog ligt. Alleen 
met dit verschil, dat het toen een zandweg 
was. Het was vaak moeilijk om met een zwaar 
beladen postkar via de toen veelal slechte 
weg, op tijd op de plaats van bestemming te 
komen. De reisduur Den Ham - Ommen was 
ongeveer twee uur. Nadat de post te Ommen 
aan het postkantoor aan de Kruisstraat was 
afgeleverd was Lindenhovius vrij.
Hij overnachtte bij de familie Truin aan het 
Vrijthof. Op marktdagen was dit wel eens een 
minder prettige aangelegenheid omdat hier ook 
een borrel, en soms een stevige werd geschon
ken. In de woonkamer werd levendig de vee
handel bedreven en schapen en geiten liepen 
in en uit. Dat deze dieren soms ook wel eens 
het een en ander achterlieten laat zich raden, 
‘s Morgens in alle vroegte werd de terugreis 
met de post voor Den Ham en Vroomshoop 
weer aanvaard. Toen Vroomshoop een trein
verbinding kreeg werd Lindenhovius in 1905 
overgeplaatst naar Lemelerveld. Van daaruit 
was er een bodeloop op Vilsteren. De post 
moest daar driemaal per dag naar toegebracht 
worden. De route moest lopend, met een post
zak op de rug, worden afgelegd. Later kreeg 
hij een rijwiel ter beschikking, waarnaar het 
een stuk gemakkelijker werd.
Vanuit Vilsteren verzorgde besteller G.J. 
Koggel het verdere vervoer naar Ommen. 
Toen in 1910 de spoorlijn Deventer-Raalte- 
Lemelerveld-Ommen gereed was, geschiedde 
postvervoer per trein, eveneens driemaal per 
dag. Tot zover een stuk historie over de post 
in Ommen.
Vermeldenswaard is nog, dat per brief van 15 
maart 1823 de gemeente Ommen gemaand 
wordt door de Directeur der Directe Belas
tingen, om de weg van Ommen naar den 
Arendhorst te verbeteren. Deze weg was als 
Herebaan aangewezen. Er waren over de 
slechte staat van deze weg klachten binnen 
gekomen van de heer den Postmeester der 
Lingensche wagen van Munster Tz te Harden- 
berg. Er werd zelfs gedreigd om de passage 
naar Ommen toe af te leiden. Zo ver ons be
kend, hebben de vroede vaderen van Stad 
Ommen het niet zo ver laten komen.

fn een volgende edite van 
de ‘"Darde Klokke” leest 
u meer over de bouw en 
de geschiedenis van de 
postkantoren in Ommen
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Woar gebeurd ?
(Dan bint in dit verhaal denkbeeldege naam’n gebruukt).

deur Dientie

Gratsie (le deel )

Toen Gratsie zo’n acht joar was vond zien va 
dat ’t tied was dat ’e ’n eig’n fietsie 
kreeg. De baas van Gratsie zien va was barre 
handeg en maak’n veur Gratsie ’n knappe 
fletse. Alles zat d’er op en d’er an. Maar 
umdat Gratsie ’t fiets’n nog maar krapan on
der de knie had, was ’t ’em deur zien va 
verbeud’n d’er allenneg op vot te fiets’n. Va 
wol d’er in ’t eerste bi’j wee’n, veural umdat 
noast heer huus ’n kenaal lag. ’t Zwemm’n 
van Gratsie was ok nog niet umme over noar 
huus te schriev’n (van va trouw’ns ok niet) 
en va wol niet de kaans loop’n dat zien 
zönnegie zol verzoep’n.
Maar foi, die fletse steund doar in de schure 
en was zo mooi, ie glom ow teeg’n .. .
Gratsie kon de verleiding niet weerstoan en 
op’n dag gebeur’n ’t. Stiekem haal’n Gratsie 
de fletse uut de schure en bekeek ’t glimm’nde 
pronkstuk is goed bi’j daglich’. Ie was nog 
mooier as in die donkere schure en veurzichteg 
gong ’e d’eropzitt’n. ’tVeul ’emeigelekbes’ 
mee want ’t fiets’n gong ’em oardeg goed 
of. Now mos ’e wel zörg’n dat ’e weer 
temgge was veurdat zien va thuus kwaamp 
netuurlek. Maar foi, dat zöj now aajt zien, va 
was den dag wat vrogger as aans en fiets’n 
bli’j op huus an. Ie was lakker vrog thuus en 
kon dan nog veur ’t ett’n ’n komme koffie 
drink’n.
Iniens stokt ’em ’n oadem, ie zötzien Gratsie 
fiets’n. Woar haal’n dat jong ’t lef vandan 
enhoehaal’n ’e ’t in zien kop umme toch te 
fiets’n, ondaanks dat ’t ’em verbeud’n was. 
Wat ’n woaghalseri’jje, verduld nog an toe! 
Helleg roast ’e met gaank, as ’n halve wilde, 
op zien eig’n fletse richting Gratsie.
As den ’em in de smiez’n krig en ok metiene 
zöt dat zien va op spring’n stiet, schrikt ’e 
zich ‘n ongeluk.
’t Was al te late umme vot te fiets’n en zo rap 
wat verzinn’n lukk’n ’em ok niet meer.
Niet al te driest wach’n ’e va op. Va was zo 
onmeundeg helleg, allenneg al van schrik en 
de angst wat ’er allemoale niet had könn’n 
gebeur’n, dat ’t ’em rood veur d’oog’n 
wörd’n.
As ’e bi’j Gratsie ankömp, gef ’e ’em zon
der noa te dèènk’n ’n drei’j umme d’oor’n 
dat ’t zo zoes’n. Deurdat ’e zo onbezoesd’ 
Gratsie den lel verkoch’ waar’n de gevolg’n

dan ok niet te överzien. Ie sleug zien bloedeig’n 
Gratsie met fletse en al ’t kenaal in!
Va had geluk dat ’t an de kaante niet zo diepe 
was en doarumme kon ’e Gratsie, met zien 
ni’jje fletse en al, dan ok makkelek weer op 
de kaante trekk’n. Saam’n bint ze op huus an 
‘e goan, ’n bassens hellege va en ’n bar be
nauwd Gratsie.
Toen ze thuus waar’n hef va an Gratsie ”heel 
dudelek” uut’eleg’ in wat veur gevoar’n 
Gratsie ’emzelf ’ebrach’ had en wat veur 
naars d ’er allemoale niet had könn’n 
gebeur’n.
Foi, doar mos ie toch niet an dèènk’n.
As ’e van ’n aander ’eheurd zol hebb’n dat 
zien Gratsie toch stiekem op zien fietsie langs’t 
kenaal ’ezien was, wetende dat zien va ’em 
dat verbeud’n had, dan had ’e vaste ’ezeg’: 
’dat geleuf ik niet want dat dut mien Gratsie 
niet’. Maar ie had now met eig’n oog’n ’ezien 
dat zien Gratsie zich niks an’etrökk’n had van 
wat zien va ’em verbeud’n had.
Dat kwaamp hard an.
Toen, as acht-joarege, hef Gratsie vaste 
’edach’ : ’woar maakt mien va zich toch dmk 
umme, wat kan d’er now gebeur’n, foi, ’n 
bult geschreeuw umme niks’.
Maar now Gratsie as volwass’n keerl, zo rond 
de zesteg met ok al grote kinder, doarop 
temgge kik, mut ’e toegeev’n dat zien va ’t 
indertied bi’j ’t rechte ende had.
Later hebt ze d ’er ok wel umme kunn’n 
lach’n.
Joa, zeg dat wel, kinder opvoed’n is ’n keunst, 
prachteg maar niet aajt makkelek.
En weet ie woar ’t eigelek allemoale umme 
drei’jt ? Bezorgdheid |
Ie maakt ow zörge, umda'j zo gek met ze bint 
en ze ow zo lief bint.
As ze klein bint, kleine zörge...
As ze groot bint, grote zörge...
Noast zörge köj ok volle wille en plezier met 
en an heer beleev’n. Barre trotst op ze weez’n 
en veural as ze loat bliek’n dat ow mening 
veur heer telt, wat dut oe dat machteg goed. 
Ok as ze volwass’n bint en mangs al op heer- 
zelf wont, of zelfs ’etrouwd bint, dan blief ie 
ze van advies dienn’n, blief ie met heer begoan 
en blief ie ow ”stiekem” zörge maak’n, want 
ie mut nooit vergett’n, ow kinder blieft ow kin
der en ie blieft ow leev’nlaank Va en Moe !!!

10



De Vosseboer - Een boerderij in oorlogstijd 
door Ben Wösten

Bijna zestig jaar geleden moest Gerhard Veurink samen met zijn broer een sloot in duiken voor 
rondvliegende kogels. De nu 88 jarige Veurink weet het nog als de dag van gisteren.
Gerhard woonde samen met zeven broers en twee zusters met hun ouders op de welbekende boerde
rij “de Vosseboer”.

Bijna zestig jaar geleden moest Gerhard 
Veurink samen met zijn broer een sloot in dui
ken voor rondvliegende kogels. De nu 88 ja
rige Veurink weet het nog als de dag van 
gisteren.Gerhard woonde samen met zeven 
broers en twee zussen met hun ouders op de 
welbekende boerderij “de Vosseboer”. Deze 
boerderij ligt precies op de grens van Ommen 
en Den Ham. Of beter gezegd de gemeente
grens liep tussen schuur en woongedeelte 
door. De schuur stond in Ommen en de boer
derij zelf stond in de gemeente Den Ham.
In de buurtschap Stegeren opereerde tijdens 
de tweede wereldoorlog een verzetsgroep 
onder de codenaam “Evert”. De vijftien kop
pige verzetsgroep onder leiding van Jan 
Nieboer oftewel “Jetro” vervoerden vooral 
wapentuig en communicatiemiddelen. Deze 
spullen werden in de buurtschap gedropt door 
Engelse transsportvliegtuigen. De wapens en 
de communicatieapparatuur waren bestemd 
voor andere verzetsgroepen elders in ons land. 
Er dreigde constant groot gevaar voor de 
groep, doordat ze gepakt zouden kunnen wor
den door de Duitsers. Immers,slechts een 
aantal kilometers verderop was het beruchte 
kamp ‘ERIKA”. Daar waren uiteraard veel 
Duitse manschappen in de buurt.
Maar gelukkig voor de groep liep het redelijk 
goed af, vooral ook door de hulp en de 
zwijgzaamheid van de buurtschapbewoners. 
Een monument in Stegeren herinnert ons hier
aan. Toch dreigde het aan het eind van de 
oorlog nog volledig mis te gaan. Een deel van 
de verzetsgroep vertrok op 9 april uit Stege
ren richting Den Ham Ze wilden waarschijn
lijk meehelpen aan de bevrijding van Vrooms- 
hoop. Een aantal leden van hun groep, onder 
wie Evert Vaartjes kwamen zelf uit die plaats. 
Vaartjes zelf was al eerder naar Vroomshoop 
vertrokken om daar mee te helpen aan de 
bevrijding van zijn eigen woonplaats. Nog die
zelfde avond arriveerde de groep op de 
Vosseboer. De volgende morgen 10 april, net 
toen ze bezig waren het wapentuig uit te pak
ken en te ontvetten, zagen ze tot hun grote 
schrik een Duitse patrouille op de boerderij 
afkomen.
Deze patrouille was ongeveer 50 man sterk, 
die op hun (al dan niet gestolen fietsen) de 
Vosseboer naderen. De aanwezige leden van

de verzetsgroep lieten het er echter niet op 
aankomen en begonnen gelijk te schieten. De 
soldaten wisten niet hoe snel ze van hun fiet
sen moesten springen. Gerhard Veurink had 
net tevoren samen met een van zijn broers de 
paarden ingespannen om naar het aardappel
land te gaan. Duiken gilde hij tegen zijn broer 1 
en samen kwamen ze in een greppel terecht.
De kogels vlogen hun om de oren en boorden 
zich in de boerderij. Vier uur lang werd er over 
en weer geschoten. Het waren zeer angstige 
momenten, temeer ook omdat de mannen van 
de verzetsgroep maar weinig minutie bij zich 
hadden. Als die Duitse soldaten, dat hadden 
geweten was het waarschijnlijk zeer beroerd 
afgelopen voor de groep. Gelukkig konden er 
een paar mensen ontkomen naar Den Ham 
waar ze de hulp in konden roepen van de 
Canadese en Poolse bevrijders. Ze kwamen 
net op tijd om de Duitsers te verdrijven die 
met meeneming van hun dode krijgsmakkers 
en gewonden op de vlucht sloegen in de rich
ting Junne. De bezetters waren er waarschijn
lijk door verraad achtergekomen, dat de ver
zetsgroep ondergedoken zat in de Vosseboer.
De familie Veurink is gelukkig gespaard ge
bleven, evenals de leden van de verzetsgroep, 
voor ernstige gevolgen van deze schietpartij. 
Vaak zijn de Veurinks bang geweest voor raz
zia’s. Ze verstopten zich bij onraad onder 
korenschoven en hooibulten. De leden van de 
ondergrondse zijn jaren na de bevrijding nog 
eens terug geweest op de Vosseboer om on
der het genot van een borrel na te praten over 
de hachelijke situatie waar ze zo vlak voor de 
bevrijding in geraakten.
Gerhard Veurink en zijn zoon wonen inmid
dels al weer vele jaren op een prachtige oude 
Sallandse boerderij op de grens van Ommen 
en Den Ham even voorbij de Eerder Achter- 
broek. Alles in en om deze mooie boerderij 
ademt de sfeer van de jaren veertig/vijftig. Het 
is bijna alsof de tijd heeft stil gestaan. Na zes
tig jaar staat de heer Veurink de hele gebeur
tenis nog haarscherp voor de ogen ondanks 
zijn hoge leeftijd.
Hij is er dankbaar voor, dat het allemaal zo 
goed is afgelopen op de Vosseboer.
De naam van deze zeer bekende boerderij 
vindt zijn oorsprong in het feit, dat er toenter
tijd veel vossen in de buurt leefden.

De Vosseboer anno nu

De achtergevel met de naam 
“De Vosseboer”



De Ommer Bissing
door F.H. Oldeman

Een poging tot verklaring van de betekenis en herkomst van het woord bissing en 
het herleiden van de juiste schrijfwijze hiervan.

Als “Ommenaar” heb ik, met enige onder
breking, al bijna 70 jaar de Ommer Bissing 
bewust meegemaakt. In mijn jeugdjaren en 
ook in de jaren na de Tweede Wereldoorlog 
was de Bissing een flauw aftreksel van de 
oorspronkelijke jaarmarkt. Door de streng 
calvinistische inslag van de bevolking en de 
grote invloed van de Kerken, was in die ja
ren de Bissing gereduceerd tot een jaar
markt die maar een dag duurde en waar 
kennisvermakelijkheden geweerd werden.
Ik herinner mij dat o.a. in genoemde jaren 
de cafés op Dinsdag al om 4uur moesten 
sluiten, om drankgelagen en andere uitwas
sen te voorkomen. Gelukkig is door de in
spanning van de “Stichting Ommer Bissing 
Evenementen” hierin verandering gekomen 
en is de Bissing weer een jaarmarkt gewor
den zoals het oorspronkelijk was en histo
risch is gegroeid. De Stichting beroept zich 
met recht op de historische achtergrond van 
de Jaarmarkt. Doch de Stichting heeft on
danks alle goede bedoelingen één grote fout 
gemaakt en wel door de naam van de 
Bissing te verhaspelen door Bissingh. Indien 
men van een historisch en traditioneel ge
beuren uitgaat, dient men de naam hiervan 
ook goed te noteren. Men denkt waarschijn
lijk als men overal een “h”achter plakt of in 
andere gevallen een “k”door “ck”vervangt 
of van elke “z”een “s”te maken en zo meer, 
men een historische naam verkrijgt. Ommen 
heeft wat dat betreft al vele malen de plank 

Bissing -1900 misgeslagen. Denk daarbij maar aan de

Strangen wat Strange moet zijn, de Dennen- 
kampschool, die op de Dantekamp ligt en 
onlangs nog de Slaghen in plaats van de oor
spronkelijke benaming Slagen2. De bena
ming Haghen in Stadshaghen en 
Oldenhaghen is daarentegen historisch wel 
juist.
Om de bewijsvoering voor de schrijfwijze 
van de naam Bissing te staven heb ik hier
voor verschillende boeken over Ommen 
geraadpleegd en wel:

N.N. Beschrijving van Ommen.
plm. 1830, heruitgegeven in 1924 door 
C.E.W.Nering Bögel.
> In het voorwoord hiervan staat onder
meer...” Zoo is het geheel dan onveranderd 
hier uitgegeven en beschrijft het dus den 
toestand van Ommen omstreeks het jaar
1830; wijzigingen zijn er in den oorspronke- 
lijken tekst niet aangebracht. Slechts wer
den, dank zij de gewaardeerde hulp van Jhr. 
Mr. D.P.M.Graswinkel, chartermeester aan 
het Rijksarchief in Overijssel, de afschriften 
der oude stukken vergeleken met de origi
nele acten.”
> hierin komt de volgende tekst voor: “de 
voornaamste dier markten is de zoo
genaamde Bissing, waarvan het boek der 
willekeuren reeds in 1557 melding maakt en 
welke een van de meest bezochte is in de 
geheele provincie” en verder., “weleer 
duurde de Bissing slechts twee dagen, doch 
thans (1829) is er tot het houden van de 
veemarkt een derde dag aan toegevoegd.”

G Steen. Ommen rond de 19e eeuw.
blz. 92-94:
> “Ommen heeft het voorregt, behalven 
haren kermissen en vele markten, die 
erjaarlyx gehouden worden, van een groote 
markt, die men de Ommer Bissing noemt, 
(geschreven in 1790)
> Een bezoeker schreef in 1843: “De beau- 
monde der stad heeft op de Bissing eene 
danspartij op ‘t stadhuis,
> Een verzoek aan de gemeenteraad om de 
jenevertenten op de Bissing af te schaffen, 
werd door het college verworpen. Raadsbe
sluit 27-3-1874.
> In 1858 werden de markten als volgt vast-

12



gesteld o.a. Juli Ommerbissing Maandag, 
Dinsdag en Woensdag

G.Steen en W.Veldsink. De Geschiede
nis van Ommen.
blz 35-36.
> “De meest bekende van dezer markten 
was wel de zg. Ommerbissing. Van wan
neer deze markt dateert is niet na te gaan. 
Het boek der Stadswillekeuren maakt er 
reeds melding van in 1557
> in plm. 1790 wordt ervan vermeld: 
“Ommen heeft het voorregt van een groote 
markt, die men de Ommer Bissinge noemt.”
> Op de Bissing van 23 Juni 1669 werd de 
secretaris van Zwolle, Jaeobus Vriesen, 
door Jonkheer Herman Schaap van Beerze 
duchtig afgeranseld.
> In 1939 bevatte het verslag van de com
missie tot wering van Schoolverzuim te 
Nieuwleusen nog 42 gevallen van school
verzuim. Als oorzaak werd genoemd 
“marktbezoek” waaronder de befaamde 
“Ommer Bissing.”

G.Steen. Ommen in oude ansichten.
inleiding blad twee.
> “Vermeldenswaard is nog de grote jaar
markt, de Bissing. die reeds in 1557 vermeld 
wordt.”

Dr.M.A.Vente. De geschiedenis van 
Ommen 1831-1940.
> “Slechts eenmaal in het jaar werd de re
gelmatige gang onderbroken door een jaar
markt, die enige dagen duurde, de z.g. 
“Ommer Bissing, een markt die zeker sedert 
het midden der 16e eeuw bestaat.”

GJ.H.Drenthen. Ommen, 750 jaar. Wat 
een geschiedenis.
op blz. 33 -34. schrijft de heer Drenthen
> over de Bissing, waar hij uit de eerder 

genoemde bronnen citeert.

Ingrid Wormgoor. Ommen op de drem
pel van de moderne tijd.
blz73-75
Ook zij schrijft over de Bissing. Zij noemt 
als bronnen o.a. Notulen kerkeraad van de 
Gereformeerde kerk d.d. 26 juli 1897 en de 
notulen gemeenteraad d.d.28 januari 1903.

Ook in de bekende brieven van Betje Boer- 
have wordt een enkele maal de Bissing ver
meld.
Hoewel vele van deze boeken en geschrif
ten voor hun gegevens de zelfde bronnen

hebben geraadpleegd, wordt steeds Bissing Bissing -1902
venneld en niet eenmaal het woord
Bissingh.
Ook uit de vele brieven in privé bezit blijkt 
dat men steeds Bissing schrijft en nooit 
Bissingh.
Zo schrijft Harmen Oldeman in een brief 
van 16juli 1874 aan zijn zoon Peter:
“De bissinge is weer voorbij dit jaar, maar 
zeer weinig volk geweest, voornamelijk de 
dingsdag, woensdag meer, doch allen klagen 
van slap, ja zeer slap.”
Hierna volgt een opsomming wat hij zoal 
verkocht heeft, en vervolgt dan:
“Het is hier treurig gesteld. Alles verdroogt 
door de zware hitte en geen regen of 
onweer.Al om ons in de verte toe de aard
appelen liggen, het loof vlak en geel op de 
grond, zouden er wat aan zijn en verleden 
door de vorst de boekweit ook. Daardoor is 
het ook te begrijpen dat wel te voorzien was 
van een zeer slappe bissing.”
Een week later schrijft hij onder aan zijn 
brief van 23 juli 1874:
“Naderhand eens meer. Bemardus had de 
brief net verzonden aan U, die U al hebt 
met het nieuws van de Bissinge, daar waren 
zoo veel slechte vrouwlui en velen hebben 
het naar aangelegd.”
Over die slechte vrouwlui schrijft Bemardus 
Grootenhuis inderdaad op 21 Juli 1874.
“Waarde Vriend, Gij zult zeker wel denken 
dat ik U geheel en al vergeet, maar het is 
door de drukte die wij hadden gekomen.
Met de Bissing is het hier een mooie sme
rige boel geweest, ja gemeender bissing is
hier nooit eerder geweest “....hij vervolgt
dan met de namen en bijnamen van 6 
Ommenaren “zijn met zulke lellen aan de 
gang geweest en hebben daar een mooie 
beer geschoten. Er waren zes van die leDen 
bij hun, aldus voor ieder een, zij zijn heen
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gegaan en hebben die lellen op den grond 
gelegd naast elkander en hebben ze ge
keurd.” Grootenhuis vervolgt dan zijn brief 
met een uitvoerig verhaal wat er zoal meer 
voorgevallen 
is.
Een j aar later op 15 juli 1875 schrijft 
Harmen Oldeman ondermeer:
“door de drukte en het gejoel der Bissinge 
ben ik nog niet best gestemd om een brief te 
schrijven, doch daar het U ook wel verlan
gen zult hoe het geweest is. De Bissing is 
aardig goed geweest voor ons.”
Twee jaar later op 8 Juli 1877 schrijft 
Harmen Oldeman aan zijn zoon:
“Morgen begint de Bissing, hoop dat wij het 
goed zullen hebben, doch de boerenstand is 
arm van geld, wat wel meer het geval is 
geweest, doch nu al heel erg.”
Hoewel het niets met de Ommer Bissing te 
maken heeft, is het toch interessant te we
ten dat volgens de archieven van de Stad 
Wierden, ook Wierden in de 19° eeuw een 
jaannarkt heeft gekend die Bissing werd 
genoemd en gehouden werd op woensdag 
na de tweede zondag in juli.
Uit bovenstaande opsomming blijkt overdui
delijk dat de juiste spelling Bissing moet zijn. 
Om echter oorsprong en betekenis van het 
woord Bissing te kunnen achterhalen, heb ik 
behalve de streekgebonden archieven ook 
verschillende naslagwerken geraadpleegd. 
Dit geeft de volgende resultaten:
Van Date. Groot Woordenboek der Ne
derlandse Taal.
bissinge (v.;g.mv.), bissing [van bissen 
(rondrennen )].
1 (gew.) kermisjaarmarkt:
2 drukte.

In het Etymologisch Woordenboek der 
Nederlandse Taal komt het lemina bissing, 
bissinge en bissingh niet voor.
Van Dale. Etymologisch woordenboek
geeft de volgende resultaten: 
Bissing-bissinge -Kermis, drukte (1868) 
van dial. bissen.rondrennen.
Het Etymologisch dialectwoordenboek
geeft als resultaat:
Biezen,Bijzen, bizzen -wildrondlopen, gez. 
van vee (div. dial.)
Bizzen, bieze Hardlopen (Twents)
Twents: Bizzing: Markt.
Verdam. Middelnederlandsch woorden
boek van 1885. Welke de woorden uit het 
Nederlands bevat tot 1500, geeft:
Bisen, Bissen
1. Wild rondlopen van vee, dat door vliegen

of andere insecten gestoken is.
“als die olde coeyen bissen’so clappen hem 
die dauwen”.
2. op een dwaalspoor geraken.
3. Loopen, rondloopen, zwerven.
“veel te loopen ende te bissen in gulsic- 
heiden over pas, tis twijfel ofmens ye 
ghenas.”
In het grootste woordenboek ter wereld (40 
dikke tot zeer dikke delen)
Woordenboek der Nederlandsche Taal 
tweede deel, tweede stuk van 1903 vond ik: 
Bijzen gewestelijk Bizzen en daarnaast Bis
sen (in Geld. en Overijssel)
1. van door de weide rennen van vee vooral 
als het tochtig is of door hitte of insecten 
wordt geplaagd.
2. van menschen, eig. driftig rondloopen. 
volgens oud-ned. citaten, afleiding Bissing, 
in Overijssel, althans in Twente, ook in 
Drente, de naam der kermis of jaarmarkt.
In de Haarl.Crt. van 9-7-1868 : De Bissing 
is slecht uitgevallen (te Meppel).
Enten slotte in het Archief van Ned. Taal
kunde.
Bissekist Kist op de kermis te Ommen ge
kocht.
Resumerend kom ik tot de volgende gevolg
trekkingen:
1. De juiste schrijfwijze is Bissing.
2. Het woord Bissing betekent, jaarmarkt, 
grote drukte, wild rondlopen.
3. Bissing is geen afleiding van Bisschops- 
dag. (Wierden en Meppel zijn geen Bissops- 
steden).
Hiermede heb ik een al oude kwestie nader 
toegelicht, en zou het erg wenselijk 
vinden als de Historische Kring Ommen 
alles in het werk zou stellen om de oor
spronkelijke
benaming en schrijfwijze te willen bevorde
ren. Men zou zich moeten schamen om met 
een zo een belangrijk feit uit de Ommer his
torie zo nonchalant om te gaan.
F.H.Oldeman.

noot 1: In de inleiding noem ik m e Ommenaar. 
Ik  s c h r ijf d it stuk nl. in het Nederlands, zou ik 
het in het dialect schrijven was de benaming  
O m m er ju is t  geweest D e naam van de 
Gemienschop Old Ommer is dus w el ju ist. Ook 
bijvoeglijk gebruikt is het Ommer, bijv. Ommer 
Apotheek, Ommer Automaten e.d. 
noot 2: Van het woord slag, m eervoud slagen 
heb ik  een nog groter aantal bronnen en woor
denboeken geraadpleegd, echter ook hïer 
wordt steeds vermeld “slagen ”en nooit en te 
nim m er “slaghen ".
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juwelier-opticiën An't horlogie ken ie de drager.
Kies ow horlogie daorömme met zörge 
en loat oe roaden deur de Vakman!

Gedipl. oogmeetkundige lid A.N.V.O.

Gedipl. contactlensspecialist lid A.N.V.O.

Brugstraat 22 - 7731 CT Ommen -Tel. (0529) 45 16 43

Kracht p u tje  uit Hollands vlees van je 

A m b a c h t e l i j k e  S l age r :

A. van Lohuizen
Kerkplein 8 - Tel. (0529) 45 14 57

TEXACO bediend tankstation

"SM toian>4alderen
L J  m |  garage en tankservice 
1^1 Gratis Rocks
Hamsgoren 25 ■ 7731 EX Ommen ■ Tel. (0529) 45 24 29

TEXACO-Tankservice ook m et pasjes betalen

DAMES EN HEREN

|TAPSALOrj
riAOCLSTUDIO

___  Vrijthof 6b, 7731 CN Ommen,Tel. (0529) 45 45 55 ; I

„L ibra”
Camping ’Libra’
Coevorderweg 17, 
7735 KJ Ommen 
Tel. (0529) 45 72 24

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

M . Dunnew ind
Dr. A.C. van Raaltestraat 12 
7731 GP Ommen 
Tel. (0529) 45 16 58

Dunnewind Groep

Strangeweg 7
7731 GV Ommen
Tel. (0529) 45 21 50
Fax (0529) 45 11 65
E-mail: dunnewind.groep@freeler.nl

Uitvoering van grondwerken rioleringen, 
verhardingen, sloopwerken, damwanden, 

beschoeiingen, bruggen en 
recreatieve voorzieningen.

Zand-en grondlevering.

Alle transporten met kipauto's, 
containers, kippertrailers, diepladers, 
auto met kraan en containerverhuur.

Verhuur van shovels, mobiele kranen, 
rupskranen en minikranen.

Tevens aanleg IBA-systeem.

FIT-CARE
center ommen A

bv
Nieuwbouw 
Verbouw 
Renovatie 
Restauratie 
Tekenwerk 
Vergunningen l i l

Bouwbedrijf Vonder bv. 
Veldkampweg 3 
7731 HL Ommen

MentalTraining 
Club Swing 
Callanetics 
Cardiofit 
Circuit training 
Basis-steps 
Fitness 
Joggen

Kickboksen
Powersteps
Sauna
Spinning
Sportmassage
Steps
Streetdance
65+

m
Roel en Marie Gaasbeek
Nieuwelandstraat 12 - 7731 TH Ommen - Tel. (0529) 454508

■ i

■ f l f e s Het adres voor al uw:

Tel 0529-451043 
Fax 0529-451027 
www. bvbouw. n I

Strangeweg 5 7731 GV Ommen

Telefoon (0529) 454170 

Vlak bij het gemeentehuis. Volop parkeerplaats.

Fotowerk

Pasfoto's
(direct-klaar, ook in kleur)

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

Bruidsreportages

mailto:dunnewind.groep@freeler.nl


JÜRRIE BAAS

Tuincentrum Jurrie Baas

Balkerweg 24 

7731 RZ Ommen 

Tel. (0529) 453708 

Fax (0529) 451595

Harry's Hap

Ook wij creëren 
graag mooie 
zaken voor u

Cafetaria Harry’s Hap

B rugstraat 31 - 7731 CV O m m en
Telefoon (0529) 45 66 65

Rabobank
Rabobank Vaart en Vecht, Tel. (0523) 62 95 00

TAKMAN
GEREEDSCHAPPEN
O M M E N  - BERKUM

Dr. A.C. van Raaltestraat 26, 7731 GP Ommen 
Campherbeeklaan 1, 8024 BR Berkum (Zwolle)

---------------- ---------------------------------

BROOD & BANKET
t i a r n f  D u H H e w iv d

Varsenerstraat 12 - 7731 DC Ommen

S p r u i jt
N o t a r i s

Varsenerpoort 1 - Postbus 75 - 7730 AB Ommen 
Tel. (0529) 45 22 33 - Fax (0529) 45 37 12

J E  Z I E T  ’ T V E R S C H I L

Varsenerpoort 9, 7731 DG Ommen

IH Het Hypotheeklxuys

J.B .R . Heijnen

■ Het Hypotheekhuys Ommen 
M arkt 32A 

Postbus 172 
7730 AD Ommen

T 0529 45 60 06

RENAULT

RENAULT-DEALER

CENTS
Stationsweg 24, 7731 AX O m m en 

Telefoon (0529) 46 99 00

Uw adres voor:
- personen/bedrijfswagens
- autoschade
- TEXACO tankstation
- LPG-gasinbouwstation
- financiering
- lease, alle merken auto’s



De rugzak
Frouwke Doezeman-Makkinga.

Ieder mèènse drag’ in zien leev’n 
’n niet zichtbare rugzak met zich mee.
Ie bargt doarin op, bli’jschop en zörg’n,
’n zak bassens vol met volle wel en wee.

Vake is ’n zak hoaste niet te draag’n, 
m aarm angsis ‘eokas ’n veertiezo lich’. 
D anblif t ’er iniens weer wat ruumte over 
maar meestal krie ’j ‘em hoaste niet dich’.

Kiek ie in ’n verleur’n uurtie 
heel’n inhoald nog is deur, 
dan kan d’er bes’ wel wat verdwien’n 
wat zien weerde allange verleur.

En zo giet ’tdeur,joarinjoaruut, 
ie gooit wat vot zo onderweg.
Dit gebeurt mangs vanzelfsprekk’nd, 
maar vake ok noa volle overleg.

Steureg an wordt de rugzak lichter, 
ow lèèv ’ nsmiddag giet veurbi ’j .
E n b i’j ’t vall’n van ’n oav’nd, 
warp ie de laste op zied, heel bli’j .

M aaraajtblif t’er wat van weerde 
w a’j koestert en bewaard.
Alliekt ’tonbenullegheed’n, 
onmeundeg meer weerd as gold, w a’j hebt 
vergaard.
Ieder mèènse drag’ zelf zien rugzak,
’n aanderdrag’ ‘em in gien geval.
En ie hoeft ok niet bange te weez’n, 
dat ’n oneerlek mèènse ‘em gapp’nzal.

Geld

Met geld köj medicien’n koop’n 
maar gien gezondheid;

Ie kont d ’er ’n huus mee koop’n 
maar gien thuus;

Ie kont er gezelschop mee koop’n 
maar gien vrienschop;

Ie kont er vermaak mee koop’n 
maar gien geluk;

Ie kont er ett’n mee koop’n 
maar gien trek;

Ie kont er ’n bedde mee koop’n 
maar gien sloap;

Ie kont er ’n goed lèèv’n mee koop’n 
maar gien ieuweg lèèv’n.

Deur DIENTIE över’ezet in ’t
Ommers.

Bron: Vorpo.
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Melkbussen en aanverwante zaken
Alleen de boer melkt mij zo zalig 

Dat ik niet eenmaal denk: wat is hij toch inhalig
(uit een gedicht van Gerrit Achterberg) 

door Luuk Vogelzang

Deel 1.
Aan- en inleiding
Ik denk nog wel eens aan die stal met aan beide kanten van de deel traag bewegende 
koeienkoppen, de ringen rammelend schurend langs de “reppels”. Waarvan er zo af en toe 
één een diep en laag tevreden langgerekt “buooee” liet horen. Dan denk ik aan dat zachte 
loeien en ook dat van de emmers waarin het monotone geluid van spritsende melk klonk.
Het begon met een zingend hoog geluid en werd dan wat later vol bruisend, als de melk met 
kracht in de zich vullende emmer spoot. De wanne lucht van koeienlijven vermengde zich 
met de geur van hooi, persvoer en koeienstront.
Als ik het zo schrijf denk ik, waarom vond en vind ik dat nog steeds heerlijk? Als ik mij zo’n

stal in gedachten voorstel, mik ik diezelfde geur weer. 
Misschien vind ik dat een heerlijk bekende geur omdat 
het mij vroeger een beschermd gevoel gegeven heeft.Je 
zocht dan buiten in het donker naar het koude roestige 
klinkstel van de achterdeur die dan weigerachtig kner
pend openging.
Plotseling stond je dan in die warme lijven lucht, vaak 
schemerig verlicht, maar toch heel vertrouwd van inde
ling. Op de “delle” een paar melkbussen met op één bus 
de zee’je waar de melk met een brede straal zorgvuldig 
ingegoten werd. Rondom die bussen op een eerbiedige 
afstand met de staart langzaam zwaaiend in de lucht, de 
schuchtere maar hongerige katten. Af en toe streek de 
brutaalste kat van de groep langs het been dat het 
dichtst bij de bus stond. Die werd dan door hetzelfde 
been ongeduldig weggeschoven met daarbij van boven 

De stal de brommerige toevoeging “ie mut ok ma wach’n met het et’n”.
Terwijl de melk bruisend verdween in de bus, bleef er een langzaam dunner wordend laagje 
wit schuim achter in de zeef. Op het handvat van de bus hing zolang het “lid” tot de bus vol 
was of de koeien “uut” waren.
Waar zijn al die bussen gebleven?
Ja, ze zijn er nog, een paar, glimmend rood verkoperd, in gebruik als paraplubak in de hal. 
Met soms, als extra, daarop een afbeelding van de oude boerderij. Op zo’n bus is natuurlijk 
geen plaats voor een huis met een moderne loopstal.
In enkele waterrijke gebieden van Nederland worden de bussen toegepast als eenden- 
verblijf. Geplaatst boven het water, is niet alleen het nest, maar ook de broedende moeder
eend bijna onbereikbaar voor rovers.
Ook worden ze nog gebruikt, meestal oud en roestig, om er één keer in het jaar oorverdo
vend hard mee te knallen. Dat is het beruchte carbidschieten, in veel buurtschappen al een 
luidruchtige traditie geworden. Bij het schieten met zo’n bus moet er wel een touw aan het 
deksel worden geknoopt, zodat het niet als een ongeleid projectiel door de lucht kan vliegen. 
Een nog modernere versie van het knallen is, wanneer de melkbus wordt afgesloten met een 
voetbal in plaats van een deksel. De hierdoor veroorzaakte extra luide knal draagt dan be
slist enkele buurtschappen ver!
Dat zijn ze nog lang niet allemaal, de melkbussen die elke morgen vroeg stonden te wachten 
in het dauwnatte gras. Overal, door heel de buurtschap, langs de kant van de weg, kon je ze 
zien. Een beetje zielig helemaal alleen, soms gezellig met z’n tweeën of met een hele kluit 
van wel tien of meer glimmend geschuurde bussen wachtend in de ochtendzon. Of een aan
tal op een melkkar van een boerderij verderop, zorgvuldig gestut zodat de kostbare inhoud 
niet kon kiepen.

16



Niet alleen waar zijn ze gebleven, maar waarom ging men die melkbussen gebruiken? 
Deze vraag is op zich nog wel gemakkelijk te beantwoorden, vooral nadat bleek dat de 
melkbus toch niet helemaal stilletjes is verdwenen. Bij mijn zoektocht kwam ik echter zo
veel zaken tegen, dat het (een klein beetje?) breder is geworden.
Het is niet alleen een verhaal van verdwenen melkbussen, maar ook van koeien, boter en 
van mensen die er werk (handel in) van hadden.

Historie
Het meeste van onze melk en de aanverwante zuivelproducten komt van een koe die af
stamt van de roodbruine oeros. Heel bekende afbeeldingen en misschien ook wel de 
oudste, zijn de grottekeningen van de oeros in Lascaux in de Dordogne, Zuid Frankrijk.
Het houden van deze runderen als gebruiksvee is waarschijnlijk ontstaan in het Midden
oosten. De Sumeriërs (4000 voor Christus) waren al bekend met de melkwinning en 
boterbereiding. De nakomelingen van de oeros, die nu zo mak en handelbaar zijn, werden 
2000 jaar voor Christus al in Europa gehouden.
Waarom de vroegere bewoners hun levenswijze van zwervende jager en verzamelaar heb
ben gewijzigd in een meer vast patroon van boer en jager, is niet met zekerheid bekend.
Wel is bekend dat de eerste boeren vanuit hun winterverblijf met hun vee in de zomer naar 
rijkere jachtgebieden trokken.1
De koeien die gehouden werden voor zowel het vlees als de mest, gaven als extra ook nog 
melk. De koemest was broodnodig voor de akkerbouw en de graanteelt. Vanwege zijn 
bederfelijkheid was de melk niet bijzonder geschikt om als drank te gebruiken, maar het 
was wel bruikbaar om er houdbare boter of kaas van te maken.2 
De rode runderen, gefokt uit de Oeros, wer
den in 18de eeuw verdrongen door het tegen
woordige zwartbonte, roodbonte en blaarkop 
vee. De oorzaak van het verdwijnen van die 
rode runderen bij ons, moet gezocht worden 
in het fokken met ingevoerd vee. Dit inge
voerde vee diende toen als noodzakelijke 
aanvulling op het door ziekten en plagen 
uitgedunde plaatselijke vee.
De boer had niet alleen een gevecht tegen 
de natuurlijke plagen en rampen. De mensen 
zijn begonnen te boeren om eerste instantie 
alleen hun eigen familie te voorzien van vol
doende voedsel. Zodat deze het hele jaar 
behoorlijk zeker konden zijn van hun eigen 
eten. Omdat te bereiken, moet je voorraden 
aanleggen. Deze grote voorraden wekten 
gemakkelijk de hebzucht van anderen op. De 
meeste waardering kreeg de boer door de 
eeuwen heen dan ook alleen maar om zijn 
producten, verder werd hij onderdrukt en 
uitgebuit!
In de dertiende eeuw dacht men bijvoorbeeld dat God de mensheid in drie soorten had on
derverdeeld. Waarvan de ene bestond uit boeren en werkers, die de andere twee soorten 
moesten voorzien in hun levensonderhoud. Dit waren dan de ridders die hen verdedigden 
en de geestelijken die hen leiden.3
Hiermee was dan voldoende aangeduid dat het niet gewenst was dat de boeren alleen voor 
zichzelf, of hun eigen voordeel produceerden.
Bijvoorbeeld, de boeren in de nabijheid van Zwartsluis moesten in de 15de eeuw de pacht in 
natura afdragen aan de monniken van het klooster Clarholz in het bisdom Osnabrück. Een 
groot gedeelte hiervan was boter. De kloosterbroeder die met twee wagens reisde, vaak 
ook over Ommen, had dan op de terugweg zes of meer tonnen vol Overijsselse boter bij 
zich4. Hoe die boter zo lang goed bleef? Het is bekend dat men soms een kruis onderop 
bijvoorbeeld een karnton tekende, of later in de tijd, er een bijbelblad onderplakte.5

de Melkbocht
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Eerder Es busvervoer

De veestapels die de boter en kaasproductie in die tijd moesten ver
zorgen waren nog niet zo groot. In de 16de eeuw was in Holland de 
gemiddelde bezetting 4 tot 6 runderen per bedrijf.6 Ook de melkgift 
in een lactatieperiode was aanmerkelijk minder dan nu. Afhankelijk 
van het gebied, zand of klei, was dit in de veertiende eeuw tussen 
de 600 en 1200 liter.7 De boter en kaasproducerende streken wa
ren toen vooral de Hollandse en Friese weidegebieden.
Later werd erin de grote steden ook verse dagmelk door 
melkventers aan huis bezorgt. De melk werd daarvoor wel eerst 
flink “gewassen” dat is met water verdund. Dit was een legale be
zigheid. De stedelijke overheid had zelfs voorgeschreven dat dit 
met goedgekeurd water moest gebeuren. Zo mocht op 30 liter melk 
maximaal (maar) 12 liter water toegevoegd worden!8 
Het rundvee op de zandgronden, zoals in onze omgeving, werd 
voornamelijk gehouden voor de mest en het vlees. Veelal waren dit 
kleine keuterbedrijfjes, omstreeks 1800 had 70 tot 90% van de huis
houdens in dit gebied één koe, de grotere bedrijven hielden 4 a 5 
stuks vee.9
Rond 1850 werd het ook voor de zandboeren interessant om zich 
meer op de boterbereiding te gaan toeleggen. Het veevoer was 
namelijk aanmerkelijk goedkoper geworden en de zuivelproducten 
zoals boter en kaas werden duurder. Door graan te importeren kon 
de veestapel uitgebreid worden. (Zelf graan verbouwen was wei
nig, of niet winstgevend. ) Hierdoor men weer meer restproducten 

van de boterbereiding in kon zetten als onderdeel van het varkensvoer.10

“Ik ben met Catootje naar de botermarkt geweest”
Net als in het liedje kon je op vele plaatsen in oost Nederland naar de botermarkt, o.a. in 
Wijhe, Raalte, Ommen (1888), Lonneker en Enschede." In Ommen werd de boter-en 
eiermarkt aan de noordzijde van de kerk gehouden, maar de botermarkt was geen groot 
succes. De gemeente probeerde later door er banken bij te plaatsen het wel aantrekkelijker 
te maken, maar tegen 1906 begon het pas 
echt lekker te lopen. De markt werd toen ook 
overdekt.
Door dit succes voelden de Ommer boter- 
handelaren zich bedreigd in hun privé handel 
en lieten het niet na om hun concurrenten te 
beschuldigen van het verstrekken van vieze 
botervaten.12 Waren het in Ommen mis- H 
schien alleen maar beschuldigingen, een over
groot deel van Nederland had zeker boter op zijn hoofd.
Deze praktijken en soms nog veel kwalijker werden vooral in de hand gewerkt door de 
kleinschaligheid van deze plaatselijke boterproductie en het ontbreken van enige controle. 
Vooral hierdoor zakte Nederland als boteruitvoerend land eind 1800 behoorlijk terug omdat 
de ons omringende landen het meer industrieel en wetenschappelijk aanpakten. Ook bij gro
tere hoeveelheden bleef deze buitenlandse boter goed van kwaliteit en de smaak hetzelfde. 
Dat was lang niet altijd het geval met kwaliteit van de boter uit de lage landen. Wanneer 
bijvoorbeeld de boter niet voldoende uitgekneed was, en er resten karnemelk in de boter 
achtergebleven waren, liep de houdbaarheid sterk terug.
Zoals al eerder aangehaald werd er echter ook bewust geknoeid met de Nederlandse 
boerenboter. De boter werd eerst rechtstreeks en later via de markt opgekocht bij de boe
rinnen door allerlei verschillende handelaren. Om een zo groot mogelijke winst te behalen 
werden er door sommige handelaren vaak goedkope middelen doorheen gemengd. Weiboter 
was bijvoorbeeld een minder houdbare boter gemaakt van room uit het afvalproduct van de 
kaasbereiding. Het minst kwalijke was dat men dan deze mindere boter of later ook wel 
margarine vermengde met de echte roomboter. Door deze handelswijze kreeg de Neder
landse boter binnen de kortste keren een zeer slechte naam.
(Dat niet alleen de handelaren hier schuld aan hadden bewijst een keur uit 1653. Hierin
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wordt gewaarschuwd tegen boeren die hun winterboter bijkleuren om ze dezelfde kleur te 
geven als de duurdere zomerboter.13)
Die slechte naam was de aanleiding dat men zich in overheidskringen afvroeg of men deze 
problemen het hoofd kon bieden, of nog liever voorkomen, door boterfabrieken te stichten.
Men verwachtte echter niet dat dit zou lukken omdat de boerenstand daar te eigenzinnig 
voor zou zijn. Ook dacht men dat het transport de 
versheid van de melk en daarmee de boter nadelig zou 
beïnvloeden.14
Door het aannemen van de Boterwet in 1889 die o.a. 
het dooreen mengen van boter en margarine verbood 
en aanduidde dat margarine als zodanig herkenbaar 
moest zijn verbeterde al veel. Gaf aanduiding op 
exportboter “Dutch” of “Hollandisch” rond 1880 een 
idee van lage kwaliteit, tegen de eerste wereldoorlog 
was het een aanduiding voor een goed product. Dit 
kwam vooral doordat de boter nu in (coöperatieve) 
zuivelfabrieken onder strenge controles geproduceerd 
werd en de soms bedenkelijke tussenhandel uitgescha
keld was.
De handel probeerde vooral op de Veluwe en in 
Salland, nog wel greep op de boeren te houden door 
zelf ook fabrieken te stichten. Die strijd werd verloren, 
want al voor de tweede wereldoorlog werd 80% van 
de Nederlandse boterproductie verzorgd door de coö
peratieve zuivelindustrie.1 11''’
Vooral de coöperatieve beweging zorgde ervoor dat de 
kleine kapitaalarme boeren het meeste profijt hebben 
gehad van de stichting van de melk- of boterfabrieken. De schattingen van de meer
opbrengst voor de boeren op de zandgronden lopen uiteen van gemiddeld 25 tot 50% per 
liter melk. Dankzij de melkfabriek kon ook een boer met maar een paar koeien zich nog re
delijk inkomen verwerven.16
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Wie kent de mensen op deze foto?

Bovenstaande foto is afkomstig van wij len mevrouw Mien van Zuiden-Van Aalderen.
Zij is in Ommen geboren en heeft de laatste j aren van haar leven in Zutphen gewoond.

De redactie wil graag weten waar en wanneer in Ommen deze foto is gemaakt en wie de 
personen op deze foto zijn.

Uw reacties graag doorgeven aan Hans Steen, tel. 0529-453624 o f op zijn emailadres 
steenhans@hotmail.com.
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Kompanen
uw m aat in financiële diensten

Van Reeuwijkstraat 42  
7731 EH Ommen 
t: 0529-451154  
f: 0529-455027  

www.kompanen.nl

n n
Schoenen kleding sport

Middenstraat 2, 7731 CW Ommen, Telefoon (0529) 452081

Brugstraat 24 
7731 CT Ommen 
Tel. (0529) 45 14 14 
Fax (0529) 45 07 67

Drogisterij | Parfumerie | Schoonheidssalon

<>een ^

Koekoeksbioemstraat 8 
7731 WB Ommen 
Tel. (0529) 45 10 55 
b.g.g. (0529) 45 17 71

0 3  DE SCHAKEL

S c h ild e rw e rk  d a t gezien mag w orden!

Vrijthof 5a, 7731 CN Ommen, Tel. (0529) 45 50 55
www.schakel.nl

Ook vestigingen in: Almelo, Hengelo en Nijverdal

OCB Bouw b.v.
Strangeweg 14 
7731 GW Ommen %

tel. (0529)452810 
fax (0529)452062 
e-mail: info@ocb-bomv.nl 
Www.ocb-bouvv.nl

* Onderhoudswerk
* Renovatie en restauratie
* Woning- en utiliteitsbouw
* Vervanging en gevelkozijnen
* Aanvraag bouwvergunningen en subsidies

Aannemersbedrijf M. van derVegt

Dl

Ommen (0529) 45 37 47

makelaars 
g '  f  1!kantoor
m k k p r

Ommen

A.A. Bakker

Makelaar en taxateur 
in onroerende goederen

Vrijthof 4, 7731 CN Ommen 
Tel. (0529) 45 10 32 
Fax (0529) 45 64 09
www.makelaarskantoor-bakker.nl

expert WESTERMAN
Ommen, G asthu iss traa t 1-3, te le fo o n  (0529) 45 14 06 

Dalfsen, P asto ries traa t 2, te le fo o n  (0529) 43 01 02

D A A R  W O R D  J E  W I J Z E R  V A N

http://www.kompanen.nl
http://www.schakel.nl
mailto:info@ocb-bomv.nl
http://Www.ocb-bouvv.nl
http://www.makelaarskantoor-bakker.nl


Ontwerpen in moderne en behoudende vormgeving van:

* Industriële-, productie-, landbouw-, bedrijfsgebouwen.

* Kantoren, winkels, horeca e.d.

* Woningen, bungalows, landhuizen. J. DIJK architect

BO U W ST RA A T  8 

77 3 1  CP  O M M E N  

T E L E F O O N  O 5 2 9  4 5 O  512 

FAX O 5 2 9  4 5 4  125

Telefoon (0529) 45 19 69 Ommen

V E C H T S T E D E
N O T A R I S S E N

’n Kwestie van Samenspel

9 VERZEKERINGEN

Daar plukt ü de vruchten van!
E -M A I L  I N F O @ V E C H T S T E D E . I N F O  

I N T E R N E T  W W W .VE CH T STE D E .CO M

Univé Midden-Overijssel

Pr. Julianastraat 6, 7731 GH Ommen, Tel. (0529) 45 27 35 
H. Dunantplein 16, 7442 NJ Nijverdal, Tel. (0548) 61 99 08

UW DAK IS ONS VAK!!!
dakdekkers- en renovatiebedrijf v a n  d e r  B e e k

w i j n h a n d e l  ~  s l i j t e r i j

J. van der Beek 
Sinds 1854

OMMEN BV Schurinkhof 4-6 • 7731 EX Ommen
Eskampweg 3-5 • 7731 TA Ommen • Tel. (0529) 45 30 33 Tel. (0529) 45 30 66 • Fax (0529) 45 30 90

VAKMANS C HAP  

Z E K E R HE I D  

R E Ë L E  PRI JZEN

n ^ r IQ

U^iLJö
H. STEEN B.V.

Gewoon 'n goei'n bakker

iM !<ER
Varsenerstraat 3 

7731 DC Ommen 
Telefoon 45 62 62

Sogenbosstraat 3 
7731 WT Ommen 
Tel. (0529) 45 18 02 
Fax (0529) 45 69 98

Kogge! Hardenbergerweg 10 
7731 HD Ommen 
Telefoon 45 13 89

AUTOSCHADE

H e n k :  K o g g e l a
GARANTIEBEDRIJF

Ommeresstraat 11 - 7731 XD Ommen 
Telefoon (0529) 45 12 94

t4/ kowt

z p ê oe<•dkek’H

Restaurant - Catering
De Bootsman

Coevorderweg 19 
7737 PE Ommen 

Tel. (0529) 45 72 72

Uw vakantie is bij voorbaat geslaagd op

bungalowpark „Hoge Hexel"
Wierden - Overijssel

Voor reserveringen, niet op zondag

HOGE HEXEL RECREATIE
Bruine Hoopsweg 6 • 7645 BJ Hoge Hexel • Tel. (0546) 57 98 65

http://WWW.VECHTSTEDE.COM

