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Van de redactie

Dit nummer opent met een herinnering aan het voormalige kamp Erika in Ommen. Op 4 
mei 2006 is daar een gedenkteken onthuld. Ben Wösten schreef er een kort verhaal over.

Dientie haalt ons met enkele herinneringen terug uit de ernstige overpeinzingen. Het gaat in 
dit geval om een zeer belangrijk bezit van velen: de auto.

Jelte Tamminga schreef een vervolgartikel over de grasdrogerij. Hierbij verschijnen ook 
andere bekende plekjes in Ommen en oude bekende Ommer op het toneel.

Ben Wösten heeft een uitgebreid artikel geschreven over “De Arendhorst:” . Het gaat niet 
om de camping zoals we die nu kennen, maar om de eeuwenoude boerderij op die plaats.

Marietje Rhee-Luttekes heeft het “fotoboek van Immig” over Ommen aan een kritische blik 
onderworpen. Er zijn vele negatieve opmerkingen gemaakt over de onzorgvuldigheid bij de 
teksten. Marietje heeft er enkele uitgelicht en voor zover mogelijk hersteld. Mocht u er nog 
meer zien en ook weten hoe het wel moet, laat ons dat dan weten.

Rink Lantinga verhaalt over zijn jeugd in Ommen en met name in Junne. Hij gebruikt daarbij 
ook een aantal familiefoto’s over Junne e.o. die wij nog niet kenden. Het tweede deel van 
zijn relaas komt in het eerstvolgende nummer.

Jan Bouwhuis legde ons zijn kwartierstaat voor. Het is een hele opsomming van ouders, 
grootouders, overgrootouders, enzovoort. Ten behoeve van de doorgewinterde genealogen 
zullen we deze gegevens ook op onze website plaatsen. Het daarin zoeken en gebruiken 
van de gegevens is daarmee een stuk gemakkelijker.

Voor ons volgend nummer hebben we bijdragen over o.a. het leven van Gerrit (Juul) Jansen, 
de molen van Makkinga (Den Oord), expeditiebedrijf Stegeman en de jubilerende 
voetbalclub OVC ‘21.

Foto omslag: Op de omslag ziet u het monument bij de Steile Oever. Dit monument werd op 
donderdag 4 mei 2006 onthuld. Het is bedoeld als plaats van overdenking voor de slachtoffers 
van de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder voor hen die zijn omgekomen of hebben 
geleden in het voormalige kamp Erika.
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Een monument om te gedenken
door Ben Wösten

Op 4 mei j.1, is nabij de Besthmenerberg een nieuw 
herdenkingsteken onthuld voor de slachtoffers van 
het Kamp Erika..
Oud gevangene Johan Samuel kan over de 
verschrikkingen van het Ommer kamp meespreken. 
Hij overleefde 4 concentratiekampen maar vond het 
Kamp Erika de ergste.
Samen met een andere oud-gevangene onthulde hij 
het nieuwe herdenkingsmonument.
Op het monument is de volgende tekst te lezen;

Het gevangenenkamp Erika was van 1941 tot 
1945 een plek van ontberingen, pijn, 
vernedering en heel veel leed.
Erika bestond al vóór de Tweede Wereldoorlog, 
maar dan als Sterkamp van de theosofische 
beweging Orde van de Ster.
In 1940 viel het kamp in Duitse handen en deed

eerst dienst als gevangenenkamp.
Vanaf mei 1943 is Erika in gebruik geweest als ARBEITSEINSATZLAGER.
Na de oorlog kreeg het kamp de naam Erica en deed het dienst als bewaringskamp 
voor gearresteerde Nederlanders.
Op 31 december 1946 werd kamp Erika gesloten.

De Historische Kring Ommen heeft het nieuwe monument tot stand gebracht met 
medewerking van Staatsbosbeheer.
Johan Samuel is bezig een boek te schrijven over zijn ervaringen in de kampen waar hij 
tijdens de oorlog gevangen heeft gezeten.
Een passage uit het boek over Kamp Erika geeft hij als volgt weer,

‘Ik bevond mij in een houten barak, zestien meter lang en drie meter breed waarin 
300 gevangenen moesten slapen in hangmatten van drie boven elkaar met alleen een 
muf leger deken op mij. Zeven uur ’s morgens klonk een luide claxon waarna de hel 
los gebroken scheen. In groene overalls en kaalgeschoren hoofden zagen ze er 
uitgemergeld uit. Deze stakkers werden schreeuwend en schoppend het bos in 
gestuurd, waarbij het slaan 
op de ruggen met de 
geweerkolven nog het 
minste scheen”.

In een gesprek met mij 
fluisterde hij: “Als het bos 
eens spreken kon.......”

In ieder geval is er nu vlak bij 
de oude toegangspoort van 
het voormalige kamp een plek 
om even bij stil te staan en de 
gedachten uit te laten gaan 
naar al die mensen die hier 
zoveel geleden hebben.

Onthulling op 4 mei 2006
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Woar gebeurd?
deur Dientie

(dan bint in dit verhaal denkbeeldege naam’n gebruukt)

Auto kwiet

De auto was ‘vrogger’ veural ’n mann’nwereld. Keer’ls en auto’s heur’n bi’j mekare en 
doarbi’j was weineg plaatse veur vrouwluu. Teeg’nwoordeg giet dat niet meer op.
Ok de vrouwluu bint, wat de auto betraft, ‘mondeg’ ‘ewörd’n en volle vrouwluu hebt ’n 
eig’n twiede auto (veur ondermeer de bosschopp’n en de kinder noar schoele en ’t 
zwembad te breng’n.).
Maar toch sprök ik ’n keer’1 den, net as Dientie, ’n auto zöt as vervoermiddel, iene den oe 
mut breng’n van A noar B, den oe niet mut loat’n stoan met pech en den d’er nog ‘n bettie 
schier uut mut zien. Veerder is ’t gewoon ’n stukkie blik.
Den keer’1 vertell’n mi’j ’n mooi veurval wat ‘e zelf had met’emaakt.

Ie mos op ’n bepaold moment zien dochter noar Schiphol breng’n en dat was veur ‘em gien 
enkel probleem. Ie was in ’t bezit van ’n auto (’n gewoon ienvoudeg karregie) den ‘em 
oaveral henbrach’ en goed vertrouwd was. Maar zien schoonzönne, den ’n wat ‘luxere’ 
auto had zeg, och va, nem mien auto toch mee, den hef wat meer ni’jegheed’n en dan hej 
doar onderweg mooi ’n bult plezier van. “Gemak dient de mens” is ’n sprekwoord en ’t was 
dus nog niet iens zo gek bekekk’n, want zien eig’n auto was, eerlek gezegd, ’n simpel 
stukkie blik. Ie kon d’er ok eigelek niet onderuut, veural umdat zien schoonzönne nogal 
andröng. En zo gong ‘e met de auto van zien schoonzönne, saam’n met zien dochter 
richting Schiphol.
Eerlek is eerlek, ie reed merakel bes’ en heel wat better as zien eig’n vervoermiddel. 
Heelhuuds kwaam’n ze an op Schiphol en keureg hef ‘e de auto doar op de parkeerplaatse 
dale ‘ezet.
Noadat ‘e zien dochter uut’ezwei’jd had en nog ’n köppie koffie had ‘edrönk’n is ‘e weer 
richting parkeerplaatse ‘egoan met de bedoeling, umme doamoa rusteg op Omm’n an te 
toer’n.
Maar toen kwaamp d’er ’n groot probleem ! Ie kon de auto niet weervind’n !
De kleur van de auto wus ‘e nog zo ongeveer, maar ie wus gien mark en ok gien nummer. 
Al zukende hef ‘e ’n best’n schof rond’edoold en ok hier en doar wat probeerd bi’j auto’s, 
die op den van zien schoonzönne leek’n, maar narg’ns pass’n ’t slötteltie,
’t Lukk’n niet en ’t was aajt weer mis. Ie wörd’n d’er moedeloos 
van töt ‘t ‘em opvol, dat de parkeerwachter ‘em in de gaat’n heul’ 
en vaste dach’ hef, dat ‘e wat gemiens in ’t zinne had en 
doarumme leek ‘t ‘em better umme maar weer vot te goan en 
wat aans uut te prakkezeer’n umme de auto op te snorr’n.
Uuteindelek hef ‘e noar huus ‘ebeld en zien schoonzönne 
‘evroagd wat ’t mark was van zien auto en ok wat ’t nummer 
was. Toen ‘e dat wus is ‘e met die gegevens weer op zuuk 
‘egoan en hef warempel nogal rap de goeie auto ‘evönd’n.
Ie was knap opgelucht, dat za’k oe verteü’n.
Doarnoa is ‘e rusteg en kalm op Omm’n an’egoan, hef niet te 
hard ‘ereed’n en is behoald’n en heelhuuds thuus’ekomm’n. (aans 
had ‘e mi’j zien verhaal ok niet kunn’n vertell’n, dat snap ie zeker 
wel).
Zo köj zien dat niet allenneg vrouwluu, maar ok manluu niet aajt auto-kundeg bint en d’er ok 
wel manluu bint die heer auto niet as afgod behandeld en gewoon ziet as ’n blikk’n 
vervoermiddel.
Emancipatie, nuumt ze dat teeg’nwoordeg met ’n prachteg mooi woord, maar mien mening 
is, vrouwluu en manluu bint vandage an ’n dag, wat auto’s betraft, oardeg gelieke !! 
(uutzöndering’n doar’eloat’n).

Een automobiel voor Hotel de 
Zon
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De grasdrogerij
“kijk maar naar mijn pet” 

door Jelte Tamminga

Het was omstreeks 1960. De grasdrogerij was nog gevestigd aan de Haven Oost. De 
Haven was nog niet gedempt. Het Ommerkanaal kwam nog uit in de Haven. Het water in 
de Haven werd op peil gehouden door een keersluis bij de Hardenbergerweg. Het 
overtollige water over de kering heen, dan via een duiker onder de Hardenbergerweg door, 
het liep dan door het afwateringskanaal langs de Trompstraat en de Oldenhaghen naar de 
Vecht.

Klumpiesbrugge

De Haven Oost kwam uit op de Rotbrinksweg. Op de Rotbrink stonden vrijwel alleen maar
boerderijtjes. Het land was verkaveld in veel kleine perceeltjes. 
Volgens een uitspraak van meester Veldsink van de 
landbouwschool stonden op de Rotbrink “bijna net zoveel 
rikkepaoltjes dan grassprietjes”.
Vanaf het begin van de Rotbrinkweg kon je via de Rotbrinkbrug, 
in de volksmond “Klumpiesbrugge”, op de Balkerweg komen.
De Rotbrinkbrug was een draaibrug die met de hand bediend 
moest worden. Om de draai cirkel te vergroten en daardoor meer 
kracht te zetten was in de leuning een ijzeren stang aangebracht 
die in de lengterichting uitgetrokken kon worden. De 
graswagens van de drogerij maakten veelvuldig gebruik van de 
brug. Op een keer was de stang uitgetrokken blijven staan. Bij 
het passeren had een wagen van de drogerij de stang geraakt 
hierdoor was de stang verbogen en kon niet meer in de leuning 
terug gebracht worden. De Provincie, die eigenaar was van de 

brug, had ons verzocht de stang te repareren. Wij hadden dit doorgegeven aan Klomp de 
smid. Klomp was druk en had niet direct tijd voor de reparatie.
Op een middag kwam een wegwerker van de Provincie bij de drogerij die ons sommeerde 
om de brug snel te repareren. Ik denk dat ik enigszins laconiek gereageerd heb. Het gevolg 
was dat hij nogal uit de hoogte mijn naam vroeg. Mijn antwoord was of hij bevoegd mijn 
naam te noteren. Hij beantwoorde dit bevestigend. Ik vroeg hem daarna om het bewijs.
Dat had hij niet. Wel bleef hij volhouden dat hij bevoegd was. Mijn antwoord was kom dan 
met het bewijs. Dat kun je toch zien antwoordde hij. Hoe moet ik dit dan zien vroeg ik. Zijn 
antwoord was verbluffend: “Dat zie toch aan mijn pet”, hierbij wees hij naar zijn pet.
Mijn naam heb ik niet gezegd, wel heb ik Klomp gevraagd de reparatie zo snel mogelijk uit 
te voeren. Wat ook is gebeurd.

De smederij
Met Johan Klomp de smid heb ik altijd een prima relatie gehad. Het begon al bij de 
installatie van de grasdrogerij. Per 1 maart 1952 was ik benoemd als bedrijfsleider van de 
grasdrogerij, helaas op dat moment was ik ziek, het heeft daardoor nog geduurd tot 1 april 
voor ik werkelijk in dienst kon treden. De bouw van de drogerij en de installatie van de 
machines was reeds in volle gang. Eind april werd een fout ontdekt. De drooginstallatie 
werd standaard afgeleverd met een rechthoekige pijp van twee bij één meter en één meter 
hoog. Ter plaatse moest deze pijp worden verlengd tot een schoorsteen. De met 
waterdamp verzadigde lucht werd door deze schoorsteen afgevoerd. De hoogte van de 
schoorsteen, die op de foto in nummer 137 duidelijk te zien is, was afhankelijk van de 
hoogte van het gebouw.
Door een misverstand was hiervoor geen actie ondernomen. Er moest dus snel gehandeld 
worden. Daar ik zelf tijdelijk bij de secretaris van het bestuur in Ane verbleef, kende ik in 
Ommen heg nog steg. De eerste waar ik kennis mee maakte was Pots de plaatselijke 
agent van Van Gend en Loos, in Ommen bekend als Gait van de Potse. Pots kwam tijdens 
de bouw
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regelmatig materiaal bij ons afleveren. Vanaf 1963 tot het einde van zijn leven is hij mijn 
naaste buurman geweest in De Ruijterstraat ook al was zijn adres in De Trompstraat. Aan 
hem vroeg ik waar ik in Ommen een smid kon vinden. Hij verwees mij naar de hoek van de 
Van Raaltestraat en de Schurinkstraat. Daar woonde inderdaad een smid, als ik mij goed 
herinner was zijn naam Warmelink, maar werd hij Martentie van Appelhof genoemd.
Boze tongen beweerden dat hij ’s morgens voor hij begon te werken eerst met zijn handen 
kolen op het smidsvuur bracht waarna hij met zijn handen langs zijn gezicht veegde 
waardoor hij altijd een paar zwarte vegen op zijn gezicht had.
Toen ik hem het probleem had uitgelegd keek hij of hij het in Keulen hoorde donderen, hij 
zag het niet zitten maar was wel zo vriendelijk mij naar de volgende smid te verwijzen. Dat 
was Johan Klomp in de Brugstraat. Klomp nam het karwei direct aan.
Een raamwerk van hoekijzer werd gemaakt waarin ter plaatse ijzeren platen werden 
bevestigd. Het was wel zo urgent, dat toen het eerste gras voor de drogerij arriveerde 
Johan Klomp en zijn knecht Jan Bosch nog hoog en droog in de schoorsteen aan het werk 
waren.
Daarna was hij onze smid die heel wat karweitjes voor ons heeft opgeknapt.
In de winter lag de drogerij stil. Er was dan veel reparatiewerk en er werden verbeteringen 
aangebracht. Veel werd door mijn rechterhand Jan Scholten uit de van Raaltestraat gedaan. 
Onderdelen werden vaak bij Klomp in de smederij gemaakt. Hierdoor heb ik heel wat 
uurtjes in de smederij doorgebracht. Het was er altijd gezellig. Hierbij een enkel voorval.
Het moet in het najaar van 1953 geweest zijn. Er was toen al een plan om de Rijksweg via 
een rondweg om Ommen heen te leiden. De doorgaande weg in Ommen liep toen nog via 
de Hardenbergerweg, Den Lagen Oordt en de Julianastraat. Bij de Vecht boog de weg 
rechtsaf in de richting Zwolle. De weg liep toen nog achter het oude gemeentehuis langs. 
Rijkswaterstaat wilde niet verder gaan dan een weg vanaf Arriën rechtstreeks naar de 
hoek van de Julianastraat bij de Vecht. Deze weg was toen in aanleg. Volgens mijn 
herinnering heeft in die tijd de winkeliersvereniging een brief aan de gemeente gestuurd 
waarin bezwaar werd gemaakt tegen een rondweg, men was bang dat Ommen een dood 
plaatsje zou worden.
Op het eind van de Julianastraat stond een huis in de weg, daar woonde Upperman van het 

postkantoor. Het huis werd afgebroken en Upperman werd onze naaste buurman in de 
Van Laerstraat. Hij staat nog op de foto op de voorpagina van nr. 133.Voorste rij uiterst 
links.
Toen ik op een morgen in de smederij kwam was Klomp bijzonder vrolijk. Wat was het 
geval, de avond er voor was hij naar de handelsbeurs van de winkeliersvereniging 
geweest. Op het braakliggende terrein op de hoek van de Julianastraat en de nieuwe 
weg had de winkeliersvereniging twee tenten. Een grote tent voor de beurs, daarnaast 
nog een groene tent voor het optreden van artiesten. Die avond was er een optreden 
geweest van Annie de Reuver, in die tijd een bekende zangeres. Helaas de 
belangstelling viel tegen. Om de avond te redden besloot de organisatie de toegangsprijs 
te verlagen. De speaker had dit kenbaar gemaakt met: “Zijn er onder u die gebruik 
wensen te maken van Annie de Reuver die kunnen thans terecht voor 25 cent in de 
groene tent”. Op die dag heb ik het zinnetje nog heel wat keren gehoord.
In de tijd dat Piet Lub pas met zijn rijwiel- en bromfietshandel begonnen was had hij zelf 
geen lasapparaat. Moest er iets gelast worden dan deed hij dat bij Klomp in de smederij. Er 
was nog een zaak met bromfietsen, Kleinlugtenbeld. Volgens het verhaal bestookten die 
twee elkaar nog wel eens met advertenties. Kleinlugtenbeld had de volgende advertentie 
geplaatst:
“Prutsen aan een bromfiets kan iedereen, repareren Kleinlugtenbeld alleen”.
Piet lub was met laswerk bezig in de smederij. Als Klomp in zijn buurt kwam dan hoorde je 
steevast: “Prutsen aan een bromfiets kan iedereen, repareren Kleinlugtenbeld alleen”.
Ook van het werk in de smederij kon ik genieten. Zoals het paarden beslaan van Jan 
Bosch, vooral als het een lastig paard was. Het mooiste vond ik als er een ijzeren hoepel 
om een houten wiel gelegd moest worden. De hoepel moest heel gelijkmatig verhit worden. 
De gloeiende hoepel werd op het wiel gelegd en met de smidshamer op zijn plaats gebracht, 
daarna snel in een waterbak afkoelen. Door het krimpen zat de hoepel dan muurvast. Het 
was dan hard werken.
Maar wel echt vakwerk.
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Uut ’t archief van wijlen Dieks Makkinga
van Frouwke Doezeman-Makkinga

Wasseldoek

Jans en Geeze leeft now stille, zoas ze dat zelf nuumt. Zie hebt de grond met melk d’er op 
best, heel best, joa barstens best verkoch’, en nog wat umme ’t huus hen an’ehoal’n.
Veur de oardegheid en umme wat um haand’n te hebb’n.
Wat ’n verschil met vrogger.
Aj d’er toen kwaam’n völ oe dalek op dat ze zelf wel iens zo volle kinder hadd’n as bieste. 
Zodoende mos Jans dan ok van alles doen umme ’n kop boav’n water te haol’n.
Töt en met hef ‘e ‘em in ’e zet. Maar zo a’k al zè, leeft ze now stille.
Doar mark ie niet volle van aj d’er zo komt, want al bint de kinder allemoale de deure uut, 
Geeze is nog in volle glorie.
Veurege wekke bin’k nog ’n schoffie bi’j heer ‘ewes’.
Geeze was an ’t spek uutbakk’n en had ’n dikk’n rooi’n kop en ’n grote drup onder de 
neuze hang’n den ‘e, net veurdat ‘e in de panne völ, nog wus op te vang’n deur met de 
rugge van d’haand drifteg onder de neuze langs te striek’n. En umme te veurkomm’n dat 
d’er ’n ni’je drup zol komm’n, nömp ‘e ’t wisse veur ’t onwisse en gebruuk’n ’n tip van ’n 
schölk, en ’t akkevietie was kloar.
De aaltied drachtege toafel wörd’n ’n bettie op’eruumd en ’t vri’j ‘ekomm’n stukkie 
zodoaneg met ’n wasseldoek bewarkt, daj weer grune en witte blokkies konn’n zien.
’n Paar kofiieköppies kreeg’n ’n kleine beurte met denzelfden wasseldoek en Dieks kon 
koffie drink’n.
Aj now dèènkt dat dat allemoale woordeloos gunk, dan bi’j goed mis.
Met de regelmoat van ’n goed dreiende dörsmechine, zoas den de pakk’n stro uutspöj, 
kreeg ik het ni’js en wel en wee van Jans, Geeze en de elf kinder te heur’n.
Jans was ’t laand in en de kinder waar’n goed dapper, dat kreeg ik wel deur.
Toen ik Geeze doar zo nereg gangs zage met den wasseldoek en ik al dat ni’js te verwark’n 
krege, en ok nog mien koffie drunke, göng’n mien gedacht’n noar die reclame op de t.v. 
Doar vlög dan zo’n wonderdukie hen en weer. Dat ding floddert maar zo oaveral langs en 
alles begunt te glaanz’n en te glimm’n. Allemoale gekkegheid!
Maar hier in de haand’n van Geeze lag ’n wonder-wasseldoek, woarmee: troan’n wörd’n 
of’edreugd, smerege snoet’n glimm’nd ‘emaakt en op’epoetst, vieze en natte neuz’n 
‘estelpt, toafel, koppies en al ’t aandere pottegoed wörd’n ’n beurte ‘egeev’n en zoneudeg, 
onwilligg’n ‘estraft deur ’n strieker umme d’oor’n.
Ie maagt gerust zegg’n, dat met den wasseldoek ’n grote huushoalding en ’n klein 
boerderi’jgie in de biene ‘ehoal’n is.
As Jans daags hen wark’n was, ’s oav’nds late nog op zien boerderi’jgie gangs was en ok 
’s nach’s nog hen streup’n gönk, dan heuld Geeze, met as ienege hulpmiddel, den 
wasseldoek, ’t hele zakie in ’t spoor.
’t Is gewoon ’n roadsel woar Jans de tied nog vandan ‘ehaald hef umme ok nog an elf 
kinder te komm’n. Of zol Geeze den wasseldoek ok met noar bedde ‘enömm’n hebb’n ?
Ik wörd’n op’eschrikt deur ’t binn’nkomm’n van Jans zelf. Doar steund ‘e, net zo’n 
laandjonker, ’n gruun legerjak, zien meschesterbroek in de leerz’n en ’n hoed op d’harsens. 
“Koffie giet d’er aajt in” zeg ‘e, en leut ‘em bi’j mie dale vall’n.
Wi’j hebt nog ’n besten zet ‘eproat oaver de tied dat alles aans en niet better was en an ’t 
ende vaste’esteld, da’w niks te klaag’n hadd’n. En Geeze mos, net as vrogger, ’n paar 
‘oaldere’ ballorege jongs met ’n wasseldoek bi’j de toafel vothouw’n.
Allergriezelegs, wat dut ’n strieke deur ’n nekk’n met den doek ow dan barre zeer. Jans en 
ik hebt buut’n de broodkrummels achter d’oor’n vot’ehaald. ’s Oav’nds glujen ’t nog noa. 
Maar ‘t “gauw is weer ankomm’n” was d’er èèv’ngoed umme ‘emeend.
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'ü J B K Ê Ê E S
.WWW drukkerij

'  N/leijerink

.bij iedere blijde gebeurtenis

U K W I Ü K

Een bijzonder moment vraagt 

natuurlijk om een persoonlijke 

keuze in drukwerk. Wij bieden 

wij u uitgebreide collecties 

kaarten voor geboorte, 

huwelijk en andere blijde 

gebeurtenissen.

DALFSEN Bloemendalstraat 3 
Telefoon [0529] 432512

OMMEN Bermerstraat 12 
Telefoon [0529] 451351

www.drukkerijmeijerink.nl

Café
Restaurant

Snackbar
Catering

Zalen

FLAT£Z

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
'SEfiUgSSÜSSStp

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

KLEINLUGTENBELT
timmer- en onderhoudsbedrijf

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

■ É j j iH s M
I J g L  "  y g  ■

REGENKLE

Markt 12, 7731 DB Ommen, telefoon (0529) 455720 
www. dezaa kom men. n I

FRITSDROEKEN 
ZAKLAMPEN 

GADGETS 
DIT. VLAGGEN 

CUR1TYKLEDING

KAMP 1 WWW.DOUWESDVMP.NL (0529) 4511 SI

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

Bandenservice Ommen
voor volledig technisch onderhoud

BOSCH
Service

GECERTIFICEERD

m
Nieuwelandstraat 1 
7731 TH Ommen 

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

Ommer Automaten
BRUNÏNK
Rijwielen I Bromfietsen

B .J . B ru n in k
Bermerstraat 1, 7731 CZ Ommen,Telefoon (0529) 45 14 70 

(tegenover Postkantoor)

NTP INFRA B.V.

IS VAN INFRASTRUCTUUR

N TP In fra  H attem  
N TP  In fra  Enschede  
NTP In fra  Zevenaar 
N TP B ouw  B.V.

N TP In fra  Om m en
Coevorderweg 48 
7737 PG Ommen 
tel. (0523) 63 84 16 
A sfa ltce n tra le  Bovenveld
Coevorderweg 48 
7737 PG Ommen 
tel. (0523) 63 86 51

autoherstel

Ons autoschadeherstelteam helpt 
uw auto er zo weer bovenop.

Huysmans Ommen
Strangeweg 20 - 7731 GW Ommen 
Tel. (0529) 45 11 46 - Fax (0529) 45 62 95 
E-mail info@abshuysmans.nl 
www.abshuysmans.nl

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

http://www.drukkerijmeijerink.nl
mailto:info@flater.nl
http://www.flater.nl
mailto:info@derechter.nl
http://www.derechter.nl
http://WWW.DOUWESDVMP.NL
mailto:info@abshuysmans.nl
http://www.abshuysmans.nl


Uurwerkreparatie-Atelier

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

Openingstijden: Dinsdag t/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
BESTklMENERbERq

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

ÊÊ GLAS-VERF-BEHANGSPECIAALZAAK

8 autobedrijven in Ommen
bieden een compleet pakket streng geselecteerde

OCCASIONS
7lfL

EN AFWEJUUNGS8EMQF

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

Brcutderie
Charlie

SJeeruoI .genieten uan culinaire 
uerrassingen in een eigentijdse ambiance

Verrassingsmenu €  20,-
voor-, hoofd- en nagerecht

Balkerweg 17a 
7731 RX Ommen 

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

E-mail reslaurant@de-lindenberg.nl 
Internet www.de-lindenberg.nl

’n rondje Ommen 

daarom de moeite waard! 

www.hetrondjeommen.nl

Elfl
N V M

Markt 32 
Postbus 172 

7730 AD Ommen 
T 0529 45 11 21 

1 vwvw.weeninkjansen.nl
W e e n in k & J  a n s e n

Makelaars van het Vechtdal

V E R K O O P  s 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  TA D V I E S

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

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

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

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

©  Suzuki dealer 
Schuurhuis
Vermeerstraat2, Ommen 
tel. (0529) 45 46 00

©  Peugeot dealer 
Karsten
Patrijsstraat 1, Ommen 
tel. (0529)45 14 71

O  Renault dealer 
Cents bv
Stationsweg 24, Ommen 
tel. (0529) 46 99 00

©  Citroen agent 
M.C. Bouwman
Hammerweg 3-5, 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

TOUW EN

Advies en Realisatie

mode in wonen

Dunnewind Groep BV
Leve ring van

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

zand, grond, mijnsteen en 
sierstenen, diverse straatstenen 
zowel nieuw als gebruikt 
voor vijver en tuin 
sloop- en grondwerken 
riolering en verhardingen 
containers
kipauto's, trailers en diepladers

Ook zaterdags geopend 
van 08.00 uur tot 12.30 uur

Restaurant Pannenkoekenhuis 
Zalencentrum en Catering

Een Omme(n)tje waard!!

Familie Loode
Lemelerweg 13 

7731 PR Ommen 
Tel. (0529) 45 17 23 
Fax (0529) 45 50 82 

E-mail: denieuwebrug@hotmail.com m

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

Lennips b.v.
Veldkampweg 25 - 7731 HL Ommen 
Telefoon (0529) 45 03 13 
E-mail schildersbedrijf@lennips-ommen.nl 

In ternet www.lennips.nl

^ALLATÏEBEDRIJF

M mm

B.V.

*  loodgieters
*  centrale verwarming
*  dakbedekkingen
*  gas- en waterleiding
*  elektra
*  onderhoud gastoestellen
*  legionella-preventie

INSTAL
Lid van

U neto-Vni ©

Patrijsstraat 3-5, 7731 ZL Ommen 
tel. (0529) 45 22 03, fax (0529) 45 63 54 
www.groen-hof.nl 
e-mail: info@groen-hof.nl

mailto:reslaurant@de-lindenberg.nl
http://www.de-lindenberg.nl
http://www.hetrondjeommen.nl
mailto:info@touwentapijt.nl
mailto:dunnewind.groep@freeler.nl
mailto:denieuwebrug@hotmail.com
mailto:schildersbedrijf@lennips-ommen.nl
http://www.lennips.nl
http://www.groen-hof.nl
mailto:info@groen-hof.nl


Barts met bok

In De Darde Klokke nr. 135 stond een foto van Barts Makkinga 
bij een optocht met Koninginnedag.
Makkinga informeerde ons hierover.
Deze foto dateert van 31 augustus 1928. Het was ter gelegenheid 
van de verjaardag van de toenmalige koningin Wilhelmina.
Zoals u zelf ook wel zult hebben gezien is de foto voor Huize Het 
Laer genomen.
Naast Barts Makkinga staat Herman Makkinga, zijn buurjongen. 
Tussen Barts en de bol zie je nog net twee gezichten. Die zijn van 
zijn broertje en zusje Gerard en Truida.
De bok en de wagen waren geleend. De bok was verder nog erg 
jong. Daarom moesten de twee kleinste Makkinga’s later uit de 
bokkenwagen.
Voor de volledigheid kunnen we u verder vertellen, dat het zwarte 
paard rechts op de foto van H J. Gerrits is. Gerrits had toen Hotel 
Het Zwarte Paard in Ommen.

Later Zing’nd uut ow kinderjoar’n

Vrogger dach’ ik aaltied: “later”, 
later doe ik dit of dat.
Later maak ik veere reiz’n,
‘k schrief ’n boek, ‘k nuum maar wat. 
Later dan zölt al mi en dreum’n 
stuk veur stuk, dat muj geleum’n, 
uut’ekomm’n wee’n ... en hoe ...
Later, dan hej gien gedoe.

Maar ik heb ontdekt in ’t lèèv’n, 
da’k zo aajt niet dèènk’n mut.
‘k Zeg now niet meer aajt van “later” , 
want dat hef gien enkel nut.
Ik vervulle mi en dreum’n as ’t kan, 
vandage nog, doar hej ’t meeste an.

Dichter onbekend

Bron : Vorpo.
In oonze eig’n sproake oaver’ezet deur Dientie.

Zing’nd uut ow kinderjoar’n 
kömp weer alles noar oe toe.
Heur ie klaank’n, trilt de snoar’n 
en veerof de stem van moe.

Zie’j de schoele veur ow oog’n 
met de kinder op ’t plein.
Spölt heer spöllegies opgetoog’n, 
wat lik dit now machteg fijn.

Bont gekleurd, vergoan verleed’n, 
herleeft iniens met felle gloed.
Zol ie zo terugge will’n treed’n 
en meespöll’n in die kinderstoet.

Was t’er maar ’n weg terugge 
noar dat bli’je kinderlaand.
Gönge wi’j saam’n oaver die brugge 
zo as vrogger, haand in haand.

In ow kinder, of heer kinder 
in de jeugd van disse tied, 
kan dat terugge zonder hinder,
/eg weer alles in ’t verschiet.

Ommen, 1978. Dieks

Uut ‘t archief van wijlen Dieks Makkinga.

Salomon de Lange, Salomon van de Hoek en 
Raasje de Lange. Hun toekomst eindigde in 
Polen......
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De Arendshorst
Een verdwenen Havezate in de mooie buurtschap Varsen

door Ben Wösten

Eeuwenlang stond er in de buurtschap Varsen een havezate met de mooie naam 
“Arendshorst”. Dit was een van de vier landgoederen die Ommen rijk was. De andere drie 
waren; Huize Het Laar , het huis te Archem en het landgoed Vilsteren. Slechts twee 
hiervan hadden de erkenning van havezate, namelijk Huize Het Laar en de Arendshorst. 
Van de Arendshorst is echter niets meer over. Het goed is in zijn geheel gesloopt.

Alleen de omgrachting is nog deels zichtbaar. 
Wat overgebleven is, is nog slechts de 
herinnering.
De Arendshorst was in zijn goede doen een 
zogenaamd leengoed van de proosdij van St. 
Lebuinus te Deventer. De eerste bewoner van 
deze havezate sinds 1408, was ene Albert van 
den Laer en de huidige bewoner is Johannes 
Maria Mulder en zijn vrouw Maria Johanna 
Denissen. Bij De Arendshorst behoorde 233 
ha grond. Mr. P.L. Helmich die het landgoed 
omstreeks 1857 in bezit had heeft deze 
gronden toentertijd perceelsgewijze verkocht. 
Landbouwer BJ. Hierink verwierf de oude 
huisstede en de restanten van de tuinen.
Jaren later kocht de zoon van de eerder 
genoemde Mr .Helmich namelijk Mr. H.A.A. 
Helmich het gehele complex terug. Daarna 
ging het bezit van het complex over naar de 
familie Cremers van het huis Vilsteren.

Om voor een huis een erkenning te krijgen als havezate diende men aan een aantal 
voorwaarden te voldoen. Zo moest een dergelijk landgoed minstens fl.19.000 waard zijn. 
Het huis moest omgracht zijn. Het moest over landerijen en onderhorige boeren 
beschikken.
De bezitter moest uiteraard van adel en lid van een Ridderschap zijn. Hij moest ook het 
gereformeerde geloof bezitten wilde hij afgevaardigd worden naar de Provinciale Staten.
De politieke macht was toen geheel in handen van de edellieden..
Alleen dus de eigenaar van een havezate kon afgevaardigd worden naar de Provinciale 
Staten.

Gewone burgers kwamen hier niet aan te pas. 
Was men eenmaal afgevaardigde in de 
provincie, dan kon men ook in aanmerking 
komen voor een plaats in de Staten-Generaal in 
Den Haag.
De edellieden konden dus mooie en belangrijke 
functies onder elkaar verdelen.
Ze bezaten allerlei rechten zoals recht van wind 
en water. Ze hadden jachtrecht, het recht om 
duiven te houden, en het visrecht. Ze hadden 
zelfs het recht om predikanten en kosters te 
benoemen.
De gewone burgers hadden daarentegen bijna 
geen enkel recht behalve dan het recht om te 
leven en te werken.



Na de komst van de Frans revolutie was het grotendeels afgelopen met de privileges van 
de edellieden. Er kwam een tijd van gelijkheid voor allen onder de noemer; ‘ vrijheid, 
gelijkheid, en broederschap’. Met de komst van het algemeen kiesrecht konden in het 
vervolg ook burgers kiezen en gekozen worden.
Met het verval van de macht komt er ook een verval van de havezaten en de ridderhoven. 
De provincie Overijssel kende oorspronkelijk een groot aantal havezaten en landgoederen. 
Hiervan zijn een bepaald aantal in de loop der jaren in verval geraakt en gesloopt. Dit was 
dus ook jammer genoeg het geval met de Arendshorst.
De gronden binnen de grachten, inclusief de grachten zelf is nu een archeologisch 
monument.

De naam ‘Arendshorst’ is het enige wat nog resteert in de buurtschap Varsen. Het wordt 
thans gebruikt door de eigenaren van een camping-bungalowpark en een kampeerboerderij, 
dat in de buurt ligt van het eerdere genoemde leengoed.
Als bijzonderheid kan nog vermeld worden, dat het landgoed de Arendshorst met daarop de 
herberg ‘Het Zwarte Paard’ in vroegere tijden ook gebruikt werd als tussenstop voor de 
posterijen van en naar Dalfsen. Dit valt op te maken uit een brief uit 1823 aan het 
gemeentebestuur van de stad Ommen, waarin de Directeur der Directe Belastingen zijn 
beklag doet over de kwaliteit van de weg tussen Ommen en de Arendshorst. Waarschijnlijk 
heeft het gemeentebestuur van Ommen hieraan wel gevolg gegeven. In 1839 werd 
begonnen met de aanleg van een geheel nieuwe weg van Zwolle naar Ommen via

ARENDSHORST
Leengoed van proosdij van St. Lebitinus, Deventer.

Eigenaren vanaf 1408 tot hedest.

! 408 Aïbert van dén Uier.
1413 Boldewijn van den Laer.
1434 Seyno van den Water. Schepen in Zwolle
1442 Johan van den Water.
1463 Seyno van den Water, kleinz. van Seyno v/d Water (1434)
1506 Jutte van den Water, dochter, getrouwd roet 

Johan Rengers van Oldetthuis.
1528 Johan Rengers, zoon, ridder, getrouwd met Gerarda Mulert.
1565 Egbert Rengers, zoon, ridder, getrouwd met 

Golda van Wijnbergen.
1610 Johan Rengers, zoon van Egbert en verkrijgt hei 

ridderschap.
1612 2 ' vrouw Jcsina van Rysenborch krijgt het vruchtgebruik, 

met een jaarlijkse rente t.b.v, Johans natuur!, dochter Anna.
1642 Overlijden van Johan Rengers. Erfgenamen;

Ftorentine Rengers en Paulïnc van Erp.
1660 Om aan twisten een eind te maken, verkoop goederen. 

Koper; Johan van Welvelde tot Diepenbr oek, ridder,
(neef van Florentma Rengers) getrouwd met 
Florentina Agnes van Oer tot Buckhorsi.

1668 Borchard Joost van Welvelde, zoon.
1677 Seyno Arent van Welvelde, broer van Borchard, ridder.
1682 Gebouw is een ruïne.
1686 Verkocht aan Herman Gooswijn van Hambroek tot Buylink 

en Wolskuil, getrouwd met Maria judith van Welvelde.
1692 12 000 stenen van het gebouw worden verkocht aan 

P.G. van Sytzama uit Hardenberg.
1699 Latnbert Joost van Hambroek, zoon, woonde te Bome.

1732 Attdries Schoenaker noteerde over de Arendshorst het 
volgende “bestaande uit ruïne met grachten en 2 boeren 
woningen".

1733 Robbert Herman van Hambroek, zoon, ridder, woonde te 
Bonte op Weleveld.

1735 (circa) Pentekening overblijfselen van de Arendshorst.
1765 Verkocht aan Arent van Echten, woonde in huis Geroer en 

getrouwd met Johanna d’ Eysschen.
1795 Opnieuw verkoelt! aan de gebr, Lucas Hendrik en Daniël 

Pruimers, oud-gamee lisman en oud-burgemeester van 
Zwolle. Arendshorst, bestond uit; huis, nieuwe schuur, 
schaapscho! en bakhuis en de erven “Het Zwarte Paard" 
(alias Dorimansvoorde) en de “Hogenkamp”.
Verkoopprijs Fi. i 9 000.00. Ook zij hebben er niet 
gewoond.

1800 Leenplichiigheid aan de proosdij St. Lebuinus, afgekocht.
1836 Verkocht aan Petrus Franciscus Helmich, getrouwd met 

Anna Margsretha Elisabeth Akenna. landgoed Vilsteren. 
Dc opstallen zijn verkocht voor afbraak, voor verharding 
van de weg in Vilsteren.

1856 Openbare verkoop, toen geheten erve Boschkamp. werd 
aangekocht door Berend Jan Hierink.

1878 Arendshorst weer terug verkocht aan Henricus Allardus 
Helmich, landgoed Vilsteren, zoon van P.F. Helmich.

1884 Vererfde aan zuster Johanna Maria Helmich, getrouwd tnet 
Wilhelmus Coroelis Johannes Josephus Cretners.

1907 Vererfde aan Henricus Creiner».
1915 Vererfde (legaat) aan broer Getints Pathuis Cremets. 

Daarna vererfd (legaat) aan de zoon van zijn zuster, 
Herman van Voorst tot Voorst.

1976 Verkocht aan Johannes Maria Mulder, getrouwd roet 
Maria Johanna Demssen.

Bron; De havenzaten in Salland en hun bewoners.

Rechteren en Vilsteren. Het materiaal voor deze weg in de 
omgeving van Vilsteren, was afkomstig van de in 1837 
afgebroken havezate De Arendshorst.

Hieronder staan alle bewoners vermeld vanaf 1408 tot 1976.

PBNTMKXNING U IT t 733

Informatiebronnen; dhr.W.Mulder 
Geschiedenis van Ommen door Dr.M.A.Vente
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UIT HET LEVEN VAN OMMEN
correcties en aanvullingen in

Een eeuw geschiedenis in woord en beeld door Olivier Immig

In het bovengenoemde boek, dat in 1991 werd uitgegeven, blijken fouten te staan.
De geschiedenis van Ommen, weergegeven in feiten en namen, dient correct te worden 
doorgegeven aan volgende geslachten; daarom is er een begin gemaakt met het corrigeren. 
Er is een lijst gemaakt, waarin per bladzijde de herstellingen worden vermeld - soms 
aangevuld met ontbrekende gegevens.

Gevraagd wordt uw eventuele op- of aanmerkingen, toevoegingen enz. door te geven, ook 
waar het de lijst betreft, zodat deze na verloop van tijd definitief kan worden vastgesteld.

blz. 6
foto rechtsonder 
bakker van Elburg

blz, 8
foto linksboven
niet uit de jaren twintig, maar uit ca. 1950 /
1960

blz. 7
Uppeman (7e van links) = Upperman?
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blz. 11
foto linksboven
juffrouw Jonkers = juffrouw Jonkman, die er ook na de oorlog was met juffrouw Winters 
blz. 12 
foto onder
Boomfeestdag = Boomplantdag 
blz. 13
foto boven foto rechtsonder
Edith-hof = Edith-Hof Besthemer is Besthmener
blz. 34
tekst in kolom rechts 
Edith-Hof moet zijn Edith-Huis 
blz. 36 
foto boven
Dit is geen noodbrug - maar de vaste brug, die op 11 april 1945 werd beschadigd door 
bommen van de Duitsers
blz. 37
foto linksboven
Dit is geen noodbrug, maar de vaste brug, 
die in 1936/1937 vervangen werd door de 
betonnen brug.

blz. 42
foto boven
de onderste rij moet bekeken worden van rechts naar links 
Johan Plomp = Johan Klomp 
naast Hein Lokin: Rieks Oldeman?
tweede rij Aad Wagenaar = Aart Wagenaar, Everhard Siero, heer Wissink??, Asta van der

Beek, Annie Sonnenberg, ?,Truus van 
Elburg, heer Oortmussen

foto onder
de - 3e “OMMER REVUE” 
ZEVENHONDERD JAAR OMMEN - in 2 
Bedrijven door H. Lokin Jr. (niet door de 
heer den Biggelaar)
regie: G.H.M. van Doom, decors: Fa. Beijne 
& Zn. Amsterdam (niet door handen- 
arbeidleraar Steen); dansen: Ant. Kitsz, 
Zwolle; kapwerk: Fa. H. Wolff, Zwolle 

en CRESCENDO’S GROOT REVUEORKEST onder leiding van H. Lokin Sr. 
Arrangementen: Ad. van Leeuwen

blz. 48
foto rechtsonder

blz. 45
foto boven (gemaakt op 15 september 1926) 
in het andere rijtuig zitten Jo(han) Luttekes 
en Truus Vlastuin

de heer van der Boon 
blz. 4 8 /4 9
De markt is alleen op de tweede dinsdag in juli
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blz. 52
foto linksboven
v.I.n.r. de heer Den Biggelaar, de heer Groenenberg, de heer Schuurman en de heer
Aarents?
blz. 54
foto linksonder
het zogenaamde Kikkermeertje 
blz. 65 
foto onder
Het Edith-Huis staat aan de Koesteeg.
Het Edith-Hof ligt aan de Schapenallee en bestaat uit een poortgebouw, waarin twee 
woningen zijn gerealiseerd; een woning (huisnr. 2) had een kleine kruidenierswinkel. Achter 
het poortgebouw zijn nog vier dubbele woningen te vinden. Samen met het poortgebouw 
vormen deze het Edith-Hof, dat eveneens uit de nalatenschap werd gebouwd, 
blz. 70 
foto boven
Aad Wagenaar = Aart Wagenaar 
blz. 70 
onderste foto 
vJLn.r.
Alex Schuurman (van ‘t Pannenfabriekie),
Andre Petter, Herman Martens, Meine 
Breemhaar, Jan Steen (Café Weertman),
Johan Timmerman (van de Kapper), Marinus 
Woertink, Jan Jonkers, Jaap Boer, Johan 
Kosters, Gerrit Blikman, Jan Bloemers, Jan 
Paarhuis en Jan Steen (van postbode H.
Steen) 
blz. 74 
foto boven
met bekkens Derk Luttekes = Derk Gerrits 
blz. 75 
foto boven
zangvereniging Soli Deo Gloria = muziekvereniging Soli Deo Gloria, v.1 .n.r. jeugdleden van 
de muziekverenigingen Soli Deo Gloria en Crescendo ?, ?, Frans van Kesteren 
(burgemeester van Reeuwijk) ?, Henk Heijink, Gert Wagenaar 
foto onder
Heemstede = Hemstede 
blz. 79 
foto linksonder 
Reinink = Reimink 
blz. 80 
foto boven
Hesseling = Hesselink 
blz. 82 
foto onder 
1968 w.s. 1961 
blz. 83
foto rechtsonder
fotozaak Oldeman = juwelier en opticien Oldeman 
blz. 88 
in klederdracht:
Harrie en Fennie Oldeman 
blz. 89
mevrouw Grotemarsink en de heer Lex Hollak

Uw reacties s.v.p. zenden aan: Marietje Luttekes, Edith-Hof3 7731 BK OMMEN 
Tel. 454220, E-mail: marietje_jo@hotmail.com
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Herinneringen aan Ommen
door Rink Lantinga

<ledeel>

Voorwoord
Eén van de bestuursleden van de HKO heeft mij overgehaald om mijn herinneringen aan de 
periode, dat ik in de gemeente Ommen heb gewoond en/of gewerkt (1939 -  1968) op papier 
te zetten. Dit is beslist geen gemakkelijke opgave, omdat ik hiervoor 35 tot 65 jaar in de tijd 
terug moet en daarbij voornamelijk uit mijn geheugen moet putten. Het wordt dus geen 
historisch overzicht in een logische volgorde, maar een mengeling van persoonlijke 
belevenissen en indrukken.
Dit alles moet wel bekeken worden door de bril van toen.
De oudere lezers zullen dan veel dingen herkennen .Voor de jonge(re) lezers is het misschien 
interessant om te zien, hoe vele dingen na die periode (1939 -  1968) zijn veranderd.

Het landgoed “Junne” was op 1 december 
1938 in eigendom overgegaan van M.R. 
Baron Bentinck tot Buckhorst, wonende op 
het landgoed “Beerze” naar de N.V. 
Amsterdamsche Maatschappij van 
Levensverzekering “Amstleven” te 
Amsterdam.

Het landgoed “Junne”
Op 14 januari 1939 vertrok een verhuiswagen vanaf de Schoolstraat in Goor (Twente) om 
nieuwe bewoners naar het voormalige stationsgebouw “Junne” in de gemeente Ommen te 
brengen.
Voor ons gezin was dit een hele overgang. Ons huis in Goor was voorzien van: elektra, gas, 
waterleiding, radiodistributie en hadden we rondom buren. In Junne was niets van dat alles.
In de keuken waren 2 pompen, één voor drinkwater en één voor regenwater. De verlichting 
in het hele huis bestond uit petroleumlampen. Koken gebeurde op een met hout gestookt 
fornuis, terwijl de radio voor de buitengebieden nog moest worden uitgevonden.
Het enige positieve verschil was, dat we hier telefoon hadden en in Goor niet.
Wij waren zelfs de enige bewoner in Junne met een aansluiting op het telefoonnet. De 
familie Seemann (boerderij “de Witte Deel”) had een nevenaansluiting op ons toestel en kon, 
nadat door ons een schakelaar was overgezet, zelfstandig telefoneren.
Ik denk, dat deze verhuizing voor mijn moeder het meest ingrijpend was. Ik heb haar echter 
nooit horen klagen. In die tijd gold nog, waar je brood is, is je vaderland.
Ook voor mij veranderde er nogal wat. In Goor stond de school op 500 m van ons huis. Naar 
de school in Beerze moest ik 2,5 km lopen. De school in Goor had 6 klassen in 6 lokalen met 
6 leerkrachten. Deze school werd verwarmd d.m.v. centrale verwarming.
De school in Beerze had 7 klassen in 2 lokalen met 1 of 2 leerkrachten, afhankelijk van het 
totale aantal leerlingen. Gedurende mijn schoolperiode werd het onderwijs in de klassen 1 t/m 
3 verzorgd door juffrouw Maurits en in de klassen 4 t/m 7 door meester C. de Boer.
De verwarming in deze beide klassen bestond uit een manshoge kolenkachel, die werd 
gestookt met cokes. Deze brandstof was opgeslagen in een kolenhok op de speelplaats.
In de toiletten was geen waterspoeling. De watervoorziening voor de hele school bestond uit 
één pomp, welke op het schoolplein stond.
Bijna alle leerlingen van de school in Beerze 
kwamen uit de agrarische sector.
Dit was wederzijds eerst wel even wennen.
Terugkijkend is de “integratie” toch bijzonder 
goed, snel en volledig gelukt. Het bleek, dat 
wij ook gewone mensen waren.

Station Junne - 1945
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De oppervlakte bedroeg ± 1058 ha en bestond uit: 
430 ha dennenbos
175 ha wild grasland o.a..het Junner koeland 
45 ha grasland 
11 ha erven

248 ha woeste grond en stuifzand 
85 ha bouwland 
55 ha hakhout
11 ha water (oude Vechtarm)

De aankoopprijs hiervoor bedroeg gemiddeld fl. 400.- / ha, inclusief opstallen en opstanden.

Op het landgoed stonden 19 pachtboerderijen, genaamd (in alfabetische volgorde):
no. naam bewoner no. naam bewoner

1 Assink G. Grondman 11 Niens H. Schoenmaker
2 Bakkerij de G. Boezelman 12 Rottenklooster W.Veldman
3 Dennen de A. Winters 13 Schepers G.H. Hesselink
4 Diessel de Onbewoond 14 Siegering J. Veldman
5 Hakkenoord B. Boezelman 15 Sonnenbelt de F.J. Hesselink
6 Hermink A. Schoenmaker 16 Stolte de E.J. Kortman
8 Hondekolk de J.H. Waterink 17 Vogelzang de B. Ruiterkamp
7 Hovenier de S. Ruiterkamp 18 Weidelust J. Groen
9 Hutte de A. v/d Vegte 19 Witte Deel de K. Seemann

10 Kappenberg H. Kotterink

Fam.Lantinga4aug. 1945

Het beheer over het landgoed werd door “Amstleven” opgedragen aan de Nederlandsche 
Heide Maatschappij te Arnhem (verder genoemd Heidemij).
Mijn vader was werkzaam bij de Heidemij en werd vanaf 1 januari 1939 belast met het 
dagelijkse toezicht.
Door de Heidemij was een bedrijfsplan opgesteld om het landgoed rendabel te kunnen 
exploiteren. Dit hield onder meer in, dat woeste grond en heide werd ontgonnen om er 
cultuurland van te maken om de boerderijen te vergroten, om er bos op te planten, of om 
bestaande bospercelen te vervangen of te verjongen.
Op “Junne” werkten gemiddeld 25 bosarbeiders, die allemaal uit de omgeving kwamen. 
Deze mensen hadden het hele jaar werk met alle voorkomende bosbouw werkzaamheden, 
zoals het omzagen, uitsnoeien en schillen van bomen, het verwerken hiervan op de 
opslagplaats, het laden van wagons, het opnieuw inplanten van percelen, het onderhoud 
wegen en waterlopen, enz. Werk genoeg.
Op het landgoed wemelde het van de wilde konijnen, zodat jong plantsoen - zonder nadere 
maatregelen - geen lang leven beschoren zou zijn. Alle in te planten oppervlakten moesten 
dan ook worden voorzien van een afrastering met gaas. Hiervoor werden dennenpalen 
gebruikt. Om de palen te verduurzamen werd de onderste helft van deze palen eerst in een 
houtvuur gebrand.
Het hout uit de bossen werd met paard en wagen (houten wielen met een ijzeren hoepel) 
naar de opslagplaats bij het station vervoerd. Dagelijks waren hiermee gemiddeld vijf (2-8)

“paardenboeren” in de weer.
Al dit hout werd op de opslagplaats af gekort, 
bewerkt, gesorteerd en opgestapeld.
De opslagplaats lag aan een zijtak van de 
spoorlijn Zwolle -  Emmen.
Hierop werden de goederenwagons 
gerangeerd om te worden geladen met de 
diverse assortimenten, voornamelijk: mijnhout 
voor de Limburgse mijnen en zaaghout, enz. 
Een jaarlijks terugkerende happening op 
Junne was de openbare houtverkoop, welke 
in de wintermaanden tweemaal plaatsvond. In 
een bepaald gedeelte van het landgoed 
werden daarvoor houtpercelen gemaakt.
Deze bestonden uit zaaghout, slieten 
(dakspanten), dode bomen, afrasteringpalen 
enz.
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juwelier-opticiën

TEXACO bediend tankstation

T?\|taiani4alderen
L J  H  |  ikmm garage en tankservice 
1^1 Gratis Rocks
Hamsgoren 25 ■ 7731 EX Ommen * Tel. (0529) 45 24 29 

TEXACO-Tankservice ook met pasjes betalen

A n 't horlogie ken ie de drager.
Kies ow  horlogie daorömme m et 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 
www.juwelieroptiekbastiaans.nl

Kracht p u t j e  uit Hollands vlees van je 

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

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

DAMES EN HEREN

j\APSALOrj
nAGÜLSTUDIO

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

Van Elderen
gaat nét even verder
www.vanelderen.nl

Van Elderen
accountants I belastingadviseurs

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

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

b i /
Nieuwbouw 
Verbouw 
Renovatie 
Restauratie 
Tekenwerk 
Vergunningen

Bouwbedrijf Vonder bv. 
Veldkampweg 3 
7731 HL Ommen

Tel 0529-451043 
Fax 0529-451027 
www.bvbouw.nl

FIT-CARE
center ommen
MentalTraining 
Body Combat 
Callanetics 
Cardiofit 
Circuit training 
Bedrijfsfitness 
Fitness 
Joggen

Kickboksen 
Body Pump 
Sauna 
RPM
Sportmassage 
Steps 1, 2, 3 
Streetdance 
65+

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

Het adres voor al uw:

Strangeweg 5 7731 G V Ommen

Telefoon (0529) 454170  

V lak bij het gemeentehuis. Volop parkeerplaats.

Fotowerk

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

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

Bruidsreportages

http://www.juwelieroptiekbastiaans.nl
http://www.vanelderen.nl
http://www.bvbouw.nl


Gesponsord door

Rabobank

Cafetaria Harry’s Hap
Brugstraat 31 - 7731 CV Ommen 

Telefoon (0529) 45 66 65 
www. harryshap. nl

TÜINCENTRCIM

JCIRRIE B A A S

Tuincentrum Jurrie Baas
Balkerweg 24 
7731 RZ Ommen 

Tel. (0529) 453708 

Fax (0529)451595

TAKMAN
GEREED5CHAPPEN
O M M EN  - BERKUM

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

nMMMMjgmKfl
J E  Z I E T  ' T  V E R S C H I L

Varsenerpoort 9, 7731 DG Ommen

^ M B U R G / 4

D u n n e w in d
VLAAI - BROOD - NOTEN

Brugstraat 19a 7731 CT Ommen

NIEUW!!! Tel. 0529-450054

Sp r u ijt
N o t a r i s

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

Het Hypotheekhuys
René Heijnen 
Petra van der Wal

■ Het Hypotheekhuys Ommen 
Markt 32A 
Postbus 172 
7730 AD Ommen

T 0529 45 60 06

RENAULT

RENAULT-DEALER

CENTS
Stationsweg 24, 7731 AX Om m en 

Telefoon (0529) 46 99 00

Uw adres voor:

- personen-/bedrijfswagens
- autoschade
- Firezone; 24 uur per dag tanken
- LPG-gasinbouwstation
- financiering
- lease, alle merken auto’s



Vóór de verkoop moest ik van elk perceel een 
schatting maken van de te verwachten 
waarde. Hiertoe werd elk perceel 
genummerd, opgemeten en getaxeerd.
De verkoop geschiedde door een notaris 
(Hospers) en een afslager (Gerard 
Stegeman). Meestal kwam de verkoopprijs 
redelijk overeen met de getaxeerde waarde.
De grootste afwijking, die ik ooit heb 
meegemaakt bedroeg 550 % Een perceeltje 
dode slieten met een getaxeerde waarde van f 
6,00 ging weg voor f 33,00. Maar ja, als een 
gegadigde zijn zinnen had gezet op een 
bepaald perceel, dan zette hij zijn klomp erop 
en bood net zolang tot hij eigenaar werd.
De bieders vergaten soms, dat er bij de 
betaling nog 10 % notariskosten bijkwamen!
Een ander jaarlijks terugkerend evenement was de inschaling van pinken in het 
Junnerkoeland. Dit land was een enclave van ca 50 ha wild grasland, gelegen ten noorden 
van de Vecht, grotendeels omsloten door een oude Vechtarm en was slechts bereikbaar via 
een afneembare brug over de Vecht nabij de boerderij van Waterink(de Hondekolk). Later 
werd de brug definitief verwijderd en was de toegang via een dam in de Vechtarm achter 
het bungalowpark “Libra” in Hogengraven 
In de week vóór 1 mei werd deze brug aangebracht.
De koebrug bestond uit 5 jukken, waarop 5 ijzeren I-profielen ter lengte van 8 m werden 
gelegd. Op deze balken kwam het houten dek en een afrastering.
Op 1 mei werden ca 50 pinken ingeschaard. Deze jongedames werden een half jaar lang 
“bewaakt” door 1 stier. Gelukkig voor hem was de K.I. nog niet uitgevonden.
Alle dieren werden voorzien van een nummer, dat in de hoeven werd gebrand. Er kon dan 
nooit enig misverstand over de eigenaar bestaan.
De kosten voor de inscharing bedroegen f 30,00 vermeerderd met f 5,00 servicekosten van 
de stier.
Omdat de Vecht ’s winters altijd buiten zijn oevers trad, moest de brug uiterlijk 1 november 
worden verwijderd en werd dan opgeslagen in een nabijstaande loods.
Éénmaal is het gebeurd, dat in de wintermaanden het middelste juk door kruiend ijs uit de 
rivierbodem was losgerukt en door het water was meegesleurd. Ondanks intensief 
speurwerk, bleef het juk
onvindbaar, zodat er een nieuw juk moest worden geplaatst.
Jaren later bleek, tijdens werkzaamheden bij de brug in Ommen, dat het complete juk op de 
bodem voor de Vechtbrug lag. Het gevaarte had een weg van ca 6 km afgelegd! Iedereen 
had dit tot dusver voor onmogelijk gehouden.
Een ander ritueel, dat 2 x per jaar plaatsvond, was de betaling van de pacht per 1 mei en 1 
november. Het was dan op het kantoor een komen en gaan van boeren, die van deze schuld 
wilden worden verlost. Betalingen gebeurden in die tijd nog contant.

Inwoners van Junne bij plaatsen 
van een ereboog bij het station

Veel vrije tijd heb ik doorgebracht bij Karei Seemann. Dit was een man, die alles kon. Hij 
was de technische steun en toeverlaat voor Junne, Beerze en Stegeren.
Zijn hoofdberoep was boer, maar hij deed daarnaast nog vele dingen voor derden, zoals:
-Fietsen repareren en verkopen -Taxi rijden
-Pompen repareren en / of slaan -Repareren van autobanden
-Landbouwwerktuigen repareren -Lassen en solderen
-Bomen zagen in de zagerij
Enz. enz.
Kortom, het was een duizendpoot, die overal tijd voor had, overal een oplossing voor wist 
en door iedereen werd gewaardeerd, bijvoorbeeld:
Eens moest hij een hooihark naar Stegeren brengen. De normale weg liep via Ommen, 
Arriën en Hogengraven.(ca 12 km) Karei wist een kortere oplossing (ca 3 km) De machine 
werd achter de auto gehangen tot aan de stuw in Junne en hier afgekoppeld. Om dat ding
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naar de overkant van de Vecht (Stegeren) te brengen, reed hij met één 
wiel over het smalle planken voetpad en het andere wiel over de rail van de 
stuwkraan.
De nieuwe eigenaar kon hem daar zo ophalen.

Elektra was er niet, dus alles wat hij deed, gebeurde in handkracht. Ik vond 
het geweldig om hem overal bij te helpen.
Soms ook niet, zoals het oppompen van een gerepareerde autoband met 
een fietspomp. Daar kreeg je lange armen en wijde neusgaten van. 
Zaterdags ging hij naar het kamp “Junne” om de ton met etensresten op te 
halen voor zijn varkens. Deze ton werd dan op de treeplank van de auto 
gezet en met een touw vastgebonden aan de zijspiegel.
Karei had 3 auto’s. Een Chevrolet voor het dagelijkse werk i.p.v. paard en 
wagen (later heeft hij deze omgebouwd tot trekker). Hiermee vervoerde hij 
alles wat nodig was, hij ging ermee melken, grasmaaien, hooischudden, hooi 
binnenhalen enz.

Openbare houtverkoop De tweede auto was een Ford. Deze auto werd uitsluitend gebruikt voor personenvervoer.
De derde auto was een 6 persoons Marmon, voor die tijd een luxe auto. Deze stond in de 
schuur en bleef daar staan. Ik heb hem er nooit mee zien rijden.
Af en toe ging hij vissen met fuiken in de oude Vechtarm, die rondom het Stegerense 
koeland liep. Hier lag zijn roeiboot. Met deze boot ging ik soms stiekum varen. Ik wist een 
manier om het slot ongeschonden te openen en te sluiten.
Ook was hij lid van de vrijwillige bosbrandweer. Eenmaal per jaar was er een gezellige 
avond in hotel de Zon in Ommen. We konden 
dan meerijden in zijn auto, wat een luxe.

Het werkkamp “JUNNE”
Op een kilometer vanaf het station(ons huis)

Palen branden stond tussen de weg en de spoorlijn naar
Ommen een werkkamp voor werkelozen uit 
de grote steden van het westen van ons land.
De bewoners, die begin 1939 dit kamp 
bevolkten kwamen uit Leerdam. Later 
werden ze vervangen door mensen uit den 
Haag, Rotterdam, Schiedam en Scheveningen.
Overdag moesten ze werken op het landgoed. Dit werk bestond voornamelijk uit het spitten 
van woeste grond en heide. Helaas zijn hierdoor veel mooie stukken natuurschoon verloren 
gegaan.
De kok annex beheerder van het kamp was de heer Traanberg. Het was hem aan te zien, 
dat hij lekker kon koken en veelvuldig proefde van het dagelijkse menu, alvorens het aan 
anderen voor te zetten.
De rechterhand van de kok voor alle voorkomende zaken op het kamp was Marinus Sprik 
(Edithhof). Als diens aanwezigheid ergens vereist was, galmde het over het kamp:

Jan Nevenzei oftewel Diekjans “Riiiiiiiiiiiiiiiiinus” Een versterker had de kok hierbij niet nodig. Rinus hoorde hem zo wel.
Het kamp had een eigen stroom- en watervoorziening. Een paar jaar geleden is de oude

betonfundering van de dieselmotor gesloopt t.b.v. de 
aanleg van het fietspad langs de zuidzijde van de weg 
van Ommen naar Mariënberg.
Eenmaal per 14 dagen mochten de bewoners een 
weekend naar huis. De rest van de tijd verbleven ze 
na werktijd in de barakken.
Om het verblijf in het kamp in het weekend wat te 
veraangenamen, werden er in de recreatiezaal films 
vertoond of trad er een gezelschap op. Diverse malen 
mocht ik deze bijwonen. Dat was wat in die tijd.
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Kwartierstaat van Jan Bouwhuis

Generatie I
1. Jan Bouwhuis, service center manager, geboren op 23 06 1947 te 
Lemele Gem Ommen

Generatie II
2. Gerrit Jan Bouwhuis, arbeider, chauffeur, geboren op 02 09 1919 te 
Arriën, Ambt Ommen, overleden op 03 04 1996 te Ommen op 76 jarige 
leeftijd. Gehuwd op 27 jarige leeftijd op 26 02 1947 te Ommen met de 29 
jarige
3. Gezina Kleinlugtenbeld, geboren op 26 09 1917 te Lemele, Ambt 
Ommen, overleden op 05 01 1983 te Zwolle op 65 jarige leeftijd.

Generatie III
4. Hendrik Bouwhuis, arbeider, landbouwer, geboren op 27 04 1888 te 
Ambt Hardenberg, overleden op 18 08 1959 te Zwolle op 71 jarige leeftijd.
Gehuwd op 27 jarige leeftijd op 21 05 1915 te Ommen met de 24 jarige
5. Hermina Veurink, geboren op 14 11 1890 te Ambt Ommen, Arriën, 
overleden op 19 02 1952 te Zwolle op 61 jarige leeftijd.
6. Jan Kleinlugtebeld, landbouwer, geboren op 13 04 1890 te Ambt 
Ommen, overleden op 04 02 1922 te Ambt Ommen, Lemele op 31 jarige 
leeftijd. Gehuwd op 25 jarige leeftijd op 09 07 1915 te Ommen met de 22 
jarige
7. Alberdina Schutte, geboren op 06 08 1892 te Ambt Ommen, overleden op 
te Zwolle op 48 jarige leeftijd.

Generatie IV
8. Gerrit Jan Bouwhuis, dienstknecht, landbouwer, geboren op 27 11 1855 te Heemse, 
Ambt Hardenberg, overleden op 17 04 1928 te Ambt Hardenberg op 72 jarige leeftijd. 
Gehuwd op 30 jarige leeftijd op 14 05 1886 te Ambt Hardenberg met de 23 jarige
9. Janna Hutten, geboren op 23 01 1863 te Bergentheim, Ambt Hardenberg, overleden op 
07 01 1900 te Ambt Hardenberg op 36 jarige leeftijd.
10. Gerrit Veurink, landbouwer, geboren op 05 12 1849 te Ambt Ommen, overleden op 18 
04 1928 te Ambt Ommen op 78 jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 25 jarige leeftijd op 14 04 1875 te Ambt Ommen met Harmina 
Boezelman, geboren 1854 te Ambt Ommen, overleden voor 1889.
Gehuwd (2) op 39 jarige leeftijd op 13 07 1889 te Ambt Ommen met Maria Jaspers, 23 
jaar oud (zie 11).
11. Maria Jaspers, geboren op 30 12 1865 te Stad Ommen, overleden op 02 09 1921 te 
Ambt Ommen op 55 jarige leeftijd.
12. Albert Jan Kleinlugtenbeld, geboren op 24 02 1842 te Ambt Ommen, Archem, 
overleden op 07 03 1913 te Ambt Ommen, Lemele op 71 jarige leeftijd. Gehuwd op 30 
jarige leeftijd op 06 02 1873 te Ambt Ommen met de 22 jarige
13. Gerritdina Slijkhuis, geboren op 08 07 1850 te Ambt Ommen, Lemele, overleden op 
01 12 1933 te Ambt Ommen, Lemele op 83 jarige leeftijd.
14. Jan Schutte, arbeider, geboren op 07 08 1852 te Stad Ommen, overleden op 15 05 
1929 te Ommen op 76 jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 30 jarige leeftijd op 29 09 1882 te Stad Ommen met Gerritdina 
Companjen, 23 jaar oud, geboren op 01 07 1859 te Ambt Ommen, Lemele, overleden op 
04 06 1884 te Ambt Ommen,Lemele op 24 jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 37 jarige leeftijd op 20 09 1889 te Ambt Ommen met Geziena Zandstede, 
20 jaar oud (zie 15).
15. Geziena Zandstede, geboren op 25 01 1869 te Den Ham, overleden op 29 11 1947 te 
Lemele, Gem.Ommen op 78 jarige leeftijd.

Generatie V
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16. Hendrik Bouwhuis, landbouwer, geboren op 30 11 1811 te Heemse, Ambt 
Hardenberg, overleden op 13 12 1862 te Heemse, Ambt Hardenberg op 51 jarige leeftijd. 
Gehuwd op 33 jarige leeftijd op 09 05 1845 te Ambt Hardenberg met de 25 jarige
17. Zwaantje (Swenne) Borneman (Börman), geboren op 10 02 1820 te Nordhom Dld, 
overleden op 24 07 1881 te Heemse, Ambt Hardenberg op 61 jarige leeftijd.
18. Jan Hutten, geboren op 19 09 1838 te Ambt Hardenberg, overleden op 29 07 1921 te 
Ambt Hardenberg op 82 jarige leeftijd. Gehuwd op 23 jarige leeftijd op 30 04 1862 te Ambt 
Hardenberg met de 25 jarige
19. Hendrikje Wijnholt, geboren op 28 12 1836 te Ambt Hardenberg, overleden op 07 01 
1890 te Bergentheim,Ambt Hardenberg op 53 jarige leeftijd.
20. Harmen Jan Veurink, landbouwer, schutter landman, geboren op 20 08 1800 te Ambt 
Hardenberg, overleden op 1701 1883 te Ambt Ommen op 82 jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 27 jarige leeftijd op 12 06 1828 te Ambt Ommen met Aaltje Tempelman, 
24 jaar oud, geboren op 03 06 1804 te Ambt Ommen, Arriën, overleden 1836 te Ambt 
Ommen.
Gehuwd (2) op 36 jarige leeftijd op 16 01 1837 te Ambt Ommen met Gerritdina 
Nijmeijer, 20 jaar oud (zie 21).
21. Gerritdina Nijmeijer, geboren op 26 05 1816 te Ambt Hardenberg, overleden op 05 07 
1862 te Ambt Ommen op 46 jarige leeftijd.
22. Jannes Jaspers, landbouwer, geboren op 13 01 1836 te Ambt Ommen, overleden op 
15 07 1903 te Stad Ommen op 67 jarige leeftijd. Gehuwd op 26 jarige leeftijd op 31 12 1862 
te Ambt Ommen met de 24 jarige
23. Marigje Sluijer (Slooyer), geboren op 22 10 1838 te Stegeren, Ambt Ommen, 
overleden op 10 06 1926 te Ommen op 87 jarige leeftijd.
24. Arend Kleinlugtebeld, arbeider,landbouwer, geboren op 08 05 1817 te Gem. Ommen, 
Archem, overleden op 11 09 1875 te Ambt Ommen Archem op 58 jarige leeftijd. Gehuwd 
op 23 jarige leeftijd op 06 05 1841 te Ambt Ommen met de 25 jarige
25. Jette Gerrigje Hendrika Lankheet, geboren op 15 04 1816 te Hellendoom, 
Schuilenburg, overleden op 25 04 1877 te Ambt Ommen, Archem op 61 jarige leeftijd.
26. Jan Hendrik Slijkhuis, arbeider, geboren op 23 01 1811 te Ambt Ommen, Lemele, 
overleden op 13 01 1869 te Ambt Ommen, Lemele op 57 jarige leeftijd. Gehuwd op 37 
jarige leeftijd op 17 03 1848 te Ambt Ommen met de 29 jarige
27. Geesje Minkjan, geboren op 12 11 1818 te Den Ham, overleden op 21 02 1895 te 
Ambt Ommen, Lemele op 76 jarige leeftijd.
28. Jan Willem Schutte, Klokkenmaker, landbouwer, geboren op 30 11 1816 te Stad 
Ommen, overleden op 22 02 1885 te Stad Ommen op 68 jarige leeftijd. Gehuwd op 20 
jarige leeftijd op 13 03 1837 te Stad Ommen met de 20 jarige
29. Hendrika Holtvoort, geboren op 26 12 1816 te Stad Ommen.
30. Albert Zandsteden, boerenknecht, geboren op 01 12 1833 te Deventer, overleden op 
02 08 1872 te Ambt Ommen, Lemele op 38 jarige leeftijd. Gehuwd op 30 jarige leeftijd op 
01 09 1864 te Heino met de 30 jarige
31. Janna Veldman, geboren op 10 08 1834 te Dalfsen, overleden op 07 12 1910 te Ambt 
Ommen op 76 jarige leeftijd.

Generatie VI
32. Jan Bouwhuis, landbouwer, geboren 1771/1772 te Ambt Hardenberg, overleden op 22 
09 1829 te Heemse, Ambt Hardenberg. Gehuwd op 23 05 1800 te Hardenberg met
33. Hendrica Jansen Warmelink, geboren 1776/1777 te Heemse, overleden op 05 09 1824 
te Heemse, Ambt Hardenberg.
34. Johan Heinrich Börman, overleden na 1845. Gehuwd met
35. Alberdina Willemsen, overleden na 1845.
36. Jan Harm Hutten, bij zijn huwelijk milicien, geboren op 03 09 1811 te Bergentheim, 
Ambt Hardenberg, overleden op 11 01 1858 te Ambt Hardenberg op 46 jarige leeftijd. 
Gehuwd op 23 jarige leeftijd op 27 06 1835 te Ambt Hardenberg met de 27 jarige
37. Willemina Kromhoff, landbouwster, geboren op 08 05 1808 te Heemse, Ambt 
Hardenberg, overleden op 06 12 1884 te Bergentheim, Ambt Hardenberg op 76 jarige 
leeftijd.
38. Hendrik Jan Wijnholt, in 1830 timmerman, geboren op 17 03 1796 te Bergentheim, 
erve Weustenholt, gedoopt op 20 03 1796 te Hardenberg, overleden op 09 01 1871 te Ambt
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Hardenberg op 74 jarige leeftijd. Gehuwd op 36 jarige leeftijd op 08 06 1832 te Ambt 
Hardenberg met de 25 jarige
39. Gerridina Reefhuis, geboren op 12 10 1806 te Daarle, in Hogenkamps, gedoopt op 19
10 1808 te Den Ham, overleden op 09 02 1871 te Ambt Hardenberg op 64 jarige leeftijd.
40. Gerrit Everts Veurink, boedelhouder, landbouwer, gedoopt op 19 04 1756 te Heemse, 
overleden op 03 12 1810 te Ambt Hardenberg op 54 jarige leeftijd. Gehuwd voor de kerk op 
25 jarige leeftijd op 13 10 1781 te Heemse met de 18 jarige
41. Hilligje Gerrits Scholten, geboren op 07 11 1762 te Hardenberg, overleden op 24 07 
1829 te Ambt Hardenberg op 66 jarige leeftijd.
42. Albert Hendrikse (Nijmeijer), geboren te Zeese,Ambt Ommen, gedoopt op 14 11 
1762 te Ommen, overleden op 29 07 1828 te Diffelen, Ambt Hardenberg op 65 jarige 
leeftijd. Gehuwd op 36 jarige leeftijd op 13 05 1799 te Hardenberg met de 22 jarige
43. Jennigien Nijmeijer, geboren te Diffelen, gedoopt op 17 11 1776 te Hardenberg, 
overleden op 16 11 1846 te Diffelen, Ambt Hardenberg op 69 jarige leeftijd.
44. Gerrit Jaspers, geboren op 13 04 1796 te Ambt Ommen, Arriën, overleden op 05 06 
1847 te Arriën, Ambt Ommen op 51 jarige leeftijd. Gehuwd op 31 jarige leeftijd op 03 05 
1827 te Ambt Ommen met de 33 jarige
45. Hendrikje Roos, geboren op 06 04 1794 te Ambt Ommen, Arriën, overleden op 08 05 
1853 te Arriën, Ambt Ommen op 59 jarige leeftijd.
46. Albert (Sluyer) Slooyer, boerenknecht, geboren op 02 11 1797 te Den Ham, overleden 
op 21 02 1866 te Stad Ommen, nr 126 op 68 jarige leeftijd. Gehuwd op 32 jarige leeftijd op 
24 12 1829 te Ambt Ommen met de 19 jarige
47. Maria Teusink, geboren op 24 07 1810 te Ambt Ommen, Besthmen, overleden op 20 
02 1866 te Stad Ommen op 55 jarige leeftijd.
48. Albert Arends Kleinlugtebeld, landbouwer, gedoopt op 26 04 1778 te Heemse, 
overleden op 19 11 1844 te Ambt Ommen, Archem op 66 jarige leeftijd. Gehuwd op 20 
jarige leeftijd op 06 01 1799 te Ambt Ommen met de 22 jarige
49. Hendrika Arends Bennink, gedoopt op 11 02 1776 te Hellendoom, overleden op 28 03 
1863 te Ambt Ommen, Archem op 87 jarige leeftijd.
50. Jan Gerrits Lankheet, arbeider,moIenaar, geboren op 01 12 1771 te Haaksbergen, 
overleden op 10 11 1844 te Den Ham op 72 jarige leeftijd. Gehuwd ca 1810 te Den Ham? 
Echtgenote is
51. Jenneken Smeenk, geboren op 06 09 1778 te Hellendoom, Marle, overleden op 23 03 
1841 te Den Ham op 62 jarige leeftijd.
52. Hendrikus Janssen Slijkhuis, arbeider, landbouwer, geboren op 27 06 1787 te Den 
Ham, Noordmeer, overleden op 01 07 1850 te Ambt Ommen, Lemele op 63 jarige leeftijd. 
Gehuwd op 22 jarige leeftijd op 26 11 1809 te Ambt Ommen met de 17 jarige
53. Arendina Arends Gerrits, geboren op 26 01 1792 te Ambt Ommen, Lemele, overleden 
op 26 06 1884 te Ambt Ommen, Lemele op 92 jarige leeftijd.
54. Harme Harmsen Minkjan, gedoopt op 08 05 1774 te Hardenberg, overleden op 22 01 
1858 te Ambt Ommen op 83 jarige leeftijd. Gehuwd ca 1808 te Den Ham/Hardenberg met
55. Geesje Jansen Uulders, geboren op 26 07 1785 te Den Ham, Linde, overleden op 21
11 1859 te Ambt Ommen, Junne op 74 jarige leeftijd.
56. Jannes Schutte, gedoopt op 21 12 1749 te Ommen, overleden op 30 11 1827 te 
Ommen op 77 jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 48 jarige leeftijd op 15 04 1798 met Hendrikje Jacobs, 32 jaar oud, 
gedoopt op 08 09 1765 te Hardenberg, overleden op 02 04 1813 te Ommen, huis 39 op 47 
jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 64 jarige leeftijd op 29 01 1814 te Gem. Ommen met Eese Dankelman, 30 
jaar oud (zie 57).
57. Eese Dankelman, geboren te Beerze, Ambt Ommen, gedoopt op 25 01 1784 te 
Ommen, overleden op 08 01 1842 te Stad Ommen, Achterstraat op 57 jarige leeftijd. 
Gehuwd (1) op 30 jarige leeftijd op 29 01 1814 te Gem. Ommen met Jannes Schutte, 64 
jaar oud (zie 56).
Gehuwd (2) 1828 te Stad Ommen met Mannes Martens, gedoopt op 04 03 1792 te 
Ommen.
58. Hendrik Jansen Holtvoort, landbouwer, geboren op 28 04 1778 te Ambt Ommen, 
Lemele, overleden op 07 06 1822 te Stad Ommen op 44 jarige leeftijd. Gehuwd op 28 jarige
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leeftijd op 17 08 1806 te Stad Ommen met de 30 jarige
59. AaltjeTeunissen Kamerman, geboren op 30 05 1776 te Hellendoom, Egede, overleden 
op 10 04 1839 te Stad Ommen op 62 jarige leeftijd.
60. Gerrit Zandstee (Zandsteede), in 1833 landbouwer, in 1864 dagloner te Heino, 
geboren op 01 04 1791 te Holten, in ‘t Nuidorp, overleden op 11 11 1864 te Heino op 73 
jarige leeftijd. Gehuwd op 41 jarige leeftijd op 13 02 1833 te Raalte met de 33 jarige
61. Johanna, Janna Smeenk, in 1864 wonende te Heino, geboren op 05 03 1799 te 
Raalte, Ramele, overleden op 28 12 1869 te Heino op 70 jarige leeftijd.
62. Jan Veldman, landbouwer, geboren op 26 02 1805 te Ambt Ommen, Arriën, overleden 
1886.
Gehuwd (1) op 24 jarige leeftijd op 28 11 1829 te Dalfsen met Jennigjen Hoekman, 26 
jaar oud (zie 63).
Gehuwd (2) op 34 jarige leeftijd op 01 03 1839 te Dalfsen met Geesje Jans (van der 
Kolk), boerin, geboren 1812 te Nieuwleusen, Ruitenveen, overleden op 24 12 1853 te 
Dalfsen, Milligen nr. 28.
Gehuwd (3) op 49 jarige leeftijd op 18 05 1854 te Dalfsen met Gerrigje Linthorst, 
geboren 1826/7 te Dalfsen, Milligen.
63. Jennigjen Hoekman, arbeiderse, geboren op 12 10 1803 te Dalfsen, Oudleusen, 
overleden op 06 07 1838 te Dalfsen, Milligen op 34 jarige leeftijd.

Kwartierstaat Jan Bouwhuis
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Parfum.

expert WESTERMAN
Ommen, Gasthuisstraat 1-3, telefoon (0529) 45 14 06 

Dalfsen, Pastoriestraat 2, telefoon (0529) 43 01 02

OCB Bouw b.v.
Strangeweg 14 
7731 GW Ommen

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

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

E B  DE SCHAKEL
Makelmis-. •

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

Ook vestigingen in: Almelo, Hengelo en N ijverdal

Aannemersbedrijf M. van derVegt

Ommen (0529) 45 37 47

makelaars 
f f  fj fkantoor
Iu k k£Y

Ommen

A.A. Bakker

M akelaar en taxateur 
in onroerende goederen

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

Kompanen
uw maat in financiële diensten

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

www.kompanen.nl

DE ALGEMENE BOEK

EN KANTOOR

BOEKHANDEL

Kruisstraat 3-4 7731 CR Ommen 
Tel. (0529)45 17 37 Fax (0529) 45 33 58

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

S ch i lde rw e rk  da t  gezien mag w orden !

doet je  goed

DA Drogisterij Dusee
Brugstraat 24 
7731 CT Ommen 
Tel. (0529)45 14 14

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


‘TC atyesit
AANHANGERS OMMEN

Vermeerstraat 6 7731 SM Ommen Tel. 0529 - 451705

U W  DAK IS ONS VAK!!!
dakdekkers- en renovatiebedrijf

EL waïifii] (dfeitp U r iiK i
OMMEN BV

Eskampweg 3-5 • 7731 TA Ommen • Tel. (0529) 45 30 33

BOUWSTRAAT 8 

7731 CP OMMEN 

TELEFOON 0529 45O 512 

FAX O529 454 125

’n Kwestie van Samenspel

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

'  VERZEKERINGEN

/

E-MAIL INFO@ VECHTSTEDE.INFO 

INTERNET WWW.VECHTSTEDE.COM

Daar plukt ü de vruchten van!
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

KAPPER
& LIFESTYLE

Vrijthof 1,7731CN Ommen 
tel. (0529] 45 49 48 
www.kapsalondekapper.nl

\ 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

Schurinkhof 4-6 • 7731 EX Ommen 
Tel. (0529) 45 30 66 • Fax (0529) 45 30 90

VAKMANSCHAP 

ZEKERHEID 

REËLE PRIJZEN

n^r
LtaLö
H. STEEN B.V.

Gewoon 'n goei'n bakker

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

Henk Koggel Z7
GARANTIEBEDRIJF

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

Aj Komt 
ió j’tê oetd keW

Restaurant - Catering
De Bootsman

Coevorderweg 19 
7737 PE Ommen 

Tel. (0529) 45 72 72

Uw vakantie is bij voorbaat geslaagd op 
Bungalowpark Hoge Hexel

Voor reservering:
Hoge Hexel Recreatie

Bruine Hoopsweg 6, 7645 BJ Hoge Hexel 

Tel. (0546) 57 98 65 • Fax (0546) 57 13 08 

E-mail: info@hhexel.nl • Internet: www.hhexel.nl

http://WWW.VECHTSTEDE.COM
http://www.kapsalondekapper.nl
mailto:info@hhexel.nl
http://www.hhexel.nl

