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„DE DARDE KLOKKE"
Dri« moandttlelcs tisdschrifi veur Ommen

Redaktiecommissie: Uatgave Tan de Gemlenschop
F. M. Doezeman OU Onuner betaling
M. Makkinga van abonnementen:
H. M^ga 30 43 554
A. V. d. Vegt Redaktie adres :

Gasthuisstraat 15, Ommen "

VAN OLOS OW ADRES

Sinds 1908

VAN EERTEN'S

BOEKHANDEL

ONDERLINGE BRANDWAARBORGMU.
„Ommen" Vrijthof 2 - tel. 2735
— — — Lid NOVO groep

Voor al uw verzekeringen naar uw
plaatselijke onderlinge verzekerings
maatschappij.

Vraagt vrijblijvend inlichtingen.
Autoverz. - Brandverz. - Stormverz.
Overlijdensrisicoverz. etc. tegen lage
premies.

STEEN

Taxi 1724 - 2200 (05291)

ZIekenvervoer

Exclusieve bruidsstoetverzorging
Ambulancedienst - Uitvaartverzorging

Chevron-Servicestation

Reparatie-afd. alle merken auto's

Autoshop - Autowasserette
Ommen, Julianastraat 18

HOTEL - RESTAURANT

wStegreman
eig. dir. Fam. van der lest

OMMEN - Tel. 05291 - 1941

Van ouds een goed adres.

Ook nu weer een goed adres voor al
Uw partijen, diners, vergaderingen, etc.
In een gezellig oud-hollands ingericht bedrijf.

H. BAKKER

A. A. BAKKER

Makelaars - Taxateurs

onroerende goederen

(lid N.B.M.)

Kantoor Vrijthof, Telefoon 1032

Privé : Stationsweg 17, Telefoon 1665

^ OLDEMAN
Hofleverancier

KEUZE UIT RUIM

2000 GOUDEN SIERADEN

Varsenerpoort 9 • Ommen



p A r\|^ lAICCTCDM A KI Stereo CENTRUMRADIO WESTERMAN voorlichting
Eigen Techn. Dienst.

Gastiialsslraat 5. Ommen, telefoon 1406 SANSUI

EXPERT - GRAETZ - AKAI - PIONEER - MARANTZ - PHILIPS - B. en O.

ÉrfTRKmnn^^
^  ommen y

IJZERHANDEL

Dr. A.C. van Raaltestraat 26

Uw adres voor

alle soorten vis

URKER VISHANDEL

J POST
Bouwstraat. Ommen

Slagerij KRUKKERT
VOOR EEN LEKKER STUKJE VLEES

Brugstraat 26 - Ommen - Tel. 1359

^apin(g
Modieuze

DAMES- en

HERENKLEDING

GROOTENHUIS
tn de Brugstraat staan

ROOKARTIKELEN

EN SNOEP Telefoon

als steeds paraat' 052^1-2717

Voor een drankje
en een lekkere hap
naar Janny en Ap

Café Bar „de Sperberg"
Brugstraat 27 - Telefoon 1578

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. SIERO
Baron v. Frldaghstraat 3, telef. 1971

Voor al uw fotowerk naar:

foto film TER HAAR
Vrijthof 8

Tel. 1860 — Ommen

Grammofoonplaten elk genre

voor GOED SPEELGOED

WJfffSjm BRUGSTRAAT - PROMENADE
MUUUêM Speelgoed Speciaai-zaak



Voor alle STOFFEN naar

de Arriërpoort
ook kousen en kniekousen in alle maten

tevens knippen wij alles voor u naar iriaat

Dr. A. C. van Ra^ltestraat I. Ommen

Restaurant „DE LINDENBERG" Ommen

Het adres voor; Koffietafels, Diners, Droppings,
Bruiloften, Vergaderingen.
Grote speeltuin. Zwem- en Speelvijver, Diverse attrak-
ties. Pony rijden. Camping.

Ruime parkeergelegenheid. Groepen gratis entree.

* Kofiietafels en diners alleen op reservering.

Baikerweg 17a - OMMEN ^ Telefoon 05291-1303
I

AUTOBEDRIJF J. SCHOLTEN b.v.
Hammerw. 3-5, Ommen, Tel. 1140

Algemeen onderhoud, Controle Koelsysteem,
Motor Tune-up, Remmen service. Wielen uit
lijnen, Wielen Balanceren, Koplampen contro
le, controle en verkoop Banden, Shell Service

Onderhoud van Bumper tot Bum>
per met Ultra moderne apparatuur

L. WINDSUPERMARKT

Spant de kroon voor de allerbeste kwaliteit!!

Voor brood, banket

en kruidenierswaren,

maar ook voor vlees

en vleeswaren uit eigen slagerij
Dr, A. C, van Raaltestraat 6

Hotel Restaurant „DE Z O N" in Ommen

Het restaurant in Ommen waar kwaliteit

en versheid voorop staan.

Telefoon 05291 - 1141

ICCI*CII,

veld
taxi - aiitiiiiedi'ijf - oiiiiiieii

Hammerweg 1 ■ 7731 AH Ommen ■ tel. 05291 ■ 2500

ELEKTRO - TECHNISCH BUREAU

H- T IJ H U I S B.V.

Voor al uw elektrische installaties van nieuw- ver

bouw en onderhoud enz.

Nu ook inbraak lieveiligingsinstallaties.

Demonstraties mogelijk na afspraak.

I Ommen 05291 - 3768 - 1622

&af.é
van ouds genoemd

nog steeds geroemd I I

Markt 18, Ommen, t/o poetkantoor, Tel. 1364

De oude tijd komt nooit terug
de DINGEN zijn er nog, bij

Stegeman Antiekhandel

Gasthuisstraat 17 ■ Ommen

Teiefoon 05291 - tStS

0e^ema
D. A. C. T. Roaltestroate 2

Ommen - Telefoon 1643

An't horloge ken ie de drager
Kies OW horlogie daorömme met
aörge en loat oe roaden deur de

Vakmanl



Zon beste veuroorlogse fietse zo ene woarj 25 joar mee verdan könt

die maakt ze nog altied en PIET LUB ef ze veur oe In veurroad

I j weet wal tegenóver 't postkantoor

Bermerstroate 1

Telefoon 1460

Het adres voor dieren voeders,

en -benodigdheden, aquaria,

hengelsportartikelen enz. enz.

ten ^4ove

(iasthuisstraat 12, telefoon 1176

PEUCEOT

Autobedrijf Karsten B.V.

Patrijsstraat 1 • OMMEN
Telefoon (05291) 1471

Postgiro 85 51 50

Amrobank 45.90.03.666

Voor de betere merken RIJWIELEN en

BROMFIETSEN is uw adres: Van der Meer.

U weet: wy werken met kiekende merken, o.a.

Gazelle, Simplex, Empo en Batavus.

Bromfietsen: Kreidler Plorett, Peugeot,

Batavus en Sparta.

H. VAN DER NEER
Schurinkstraat 18-20 - Ommen - Tel. 1469

Garage

OOSTENDORP

V.W. — AUDl - N.S.U. DEALER

Overijsselse

Coöperatieve

Bouwonderneming u.a.

VOOR AL UW BOUWWERKEN !

Ommen, telefoon 2810, Strangeweg 14

VAN DER BEEK
1854 - 1979

voor al uw 125 jaar

DRA.NKEN, SIGARETTEN,

SIGAREN, LECTUUR enz.

Brood Gebak Koeken en Koekjes uit de beste grondstoffen bereid

dus prima kwaliteit vroeger en nu

nog steeds bij : DE ECHTE WARME BAKKER

Bakkerij Makkinga



DE DARDE KLOKKE No.31

„'t Giet oew Goed, bi'j al wa'j doet'.

De overgrote meerderheid van onze abonnees bewaart de Darde

Klokke-nummers met zorg. Maar mogelijk zijn er enige die dat
niet doen, en die hun reeds verschenen nummers wel weer willen
afstaan. Wij zouden van alle 30 nummers die eerder zijn ver

schenen graag -zoveel als mogelijk is- exemplaren willen terug

ontvangen, om onze verzamelingen te completeren. Wie ons hel
pen kan en wil verzoeken wij dat wat men missen wil in de
brievenbus aan Middenstraat 18, Ommen te stoppen, of daarheen

te zenden. Bij voorbaat dank.

De redactie- en administra

tiecommissie .

HET ADRES VAN DS.J.A.RUYS EN ANDERE KERKERAAD-LEDEN DER HER

VORMDE GEMEENTE TE OMMEN.

AAN DE ALGEMENE SYNODE DER NEDERLANDSE HERVORMDE KERK IN 1854,

In aansluiting op en niet zonder verband met wat ik in no.30
van DE DARDE KLOKKE (Pag.14-18) heb geschreven in betrekking

tot de invoering van het Ambtsgebed in de Gemeenteraad van .
Stad-Ommen in het jaar 1853, publiceer ik nu het adres dat leden

van de Kerkeraad der Hervormde Gemeente te Ommen, kennelijk on

der leiding van hun predikant. Dominee Jacob Adolph Ruys, in 1854

hebben gericht aan de Algemene Synode der Ned.Herv.Kerk.

Ds.Ruys was door de Hervormde Gemeente te Ommen beroepen terwijl
hij Hervormd predikant was te Veenendaal. Kennelijk had hij voor

een eerder op hem uitgebracht beroep naar Ommen bedankt en was
vervolgens een tweede beroep om hem uitgebracht.

Zo staat het althans in de notulen van de Gemeenteraad van Stad-

Ommen die op 31 Maart 1853 werd gehouden.

In deze Raadsvergadering -die voor het eerst in Ommen- met Ambts

gebed werd geopend besloot de Gemeenteraad, na schriftelijke

stemming met volkomen eenparigheid inzake een tweede beroep op

Ds.Ruys, de hem toekomende stem op Dominee Ruys uit te brengen.

Deze -nu voor ons ombegrijpelijke- bemoeienis van de stedelijke

overheid met de beroeping van een predikant moet worden gezien

in het licht van het toen nog geldende collatie-recht, waardoor

de adel 3, de Hervormde Kerkeraad 1 en de Gemeenteraad ook 1

stem kon uitbrengen in de beroeping van predikanten der Hervormde

Gemeente te Ommen.

Men mag gerust aannemen dat de 7 leden van de Gemeenteraad van

Stad-Ommen hierover overleg hebben gepleegd met de Hervormde

1.



Kerkeraad en met elkaar.

Zo valt het te verklaren dat de vier Hervormde leden van de Raad

Jan Veldhuis Kramer, G.v.Munster Azm., R.Kramer Gzn. en R.Mak-

kinga worden gesteund door drie leden der Chr.Afgescheiden Gere

formeerde Kerk, nl. Jochem Kroon, Evert Woertink en Albert Woer-

tink. Het overleg moet niet moeilijk zijn geweest, want Jan

Veldhuis Kramer en G.v.Munster Azn. waren Kerkeraads-leden der

Hervormde Gemeente, zoals uit hun ondertekening van het Adres

aan de Algemene Synode blijkt en tegelijk ook leden van de Ge

meenteraad. Wij zullen na eerst de tekst van het adres vermelden

en dan met enige opmerkingen besluiten.

XXXXXXXXXXX

Ommen, 19 Augustus 1854

Wij ondergetekenden, Kerkeraadsleden der Hervormde Gemeente te

Ommen nemen de vrijheid te verklaren hunne hartelijke instem
ming in hetgeen door het Klassikaal Bestuur van Harderwijk in
zijn adres d.d. 10 juni jl. tegen de Krenking van het recht der
Hervormde Gezindheid hier te lande moet zijn ingebrachtj^ggg^gr-
op die gronden van de Synode: Handhaving van de leer der Her

vormde Kerk, Staking van de voorgenomen Bijbel vertaling en

terzijdestelling der nieuwe ondertekenings formule voor aanko

mende predikanten.

De Kerkeraadsleden voornoemd

J.A.Ruys

J.Veldhuis Kramer

G.v.Munster Azn.

H.Kroezen

H.Oldeman

Js.Kortman

J.G.Kramer

E.van Beerze

M.Pierik

Der Hoogeerwaarde Synode te 's Gravenhage.

P.S. Van dit verzoek wordt afschrift verzonden aan de tussen

in liggende Kerkelijke Besturen.

XXXXXXXXXXX

Tot zover de tekst van het adres, een stukje Ommer Kerkgeschie
denis dat niet eerder werd gepubliceerd. Dr.W.Volger verwijst
er naar in een notatie, in zijn boek „om de Vrijheid van de Kerk".

2.



Op verzoek heeft de Archivaris der Ned.Herv.Kerk mij een foto-

copie verschaft.
De onderstrepingen zijn in het oorspronkelijke stuk aangebracht.

Blijkens het handschrift is Ds.J.A.Ruys de steller en schrijver

van het adres. De taal is helder en moedig, wat bij mij de vraag

doet opkomen of de Hervormde ouderling Ruys, die op 7 november

1869 in een Hervormde Kerkdienst te Amsterdam tegen een preek

protesteerde een broer van Ds.Ruys kan zijn geweest C.J.C.Rull-

man. De strijd voor Kerkherstel pag.173) De zaken die in dit

adres aan de orde worden gesteld kan ik hier moeilijk toelich

ten. Ik volsta met verwijzing naar de boeken van Dr.W.Volger

en Dr.J.C.Rullmann die ik boven noemde.

Het lijkt mij de moeite waard er op te letten dat de Hervormde

Kerkeraad van Ommen niet als zodanig adresseert, doch een aan

tal zijner leden, waarbij de ambtsvermelding (predikant, ouder

ling of diaken) achterwege blijft en oök de functies in de

Kerkeraad (Praeses, Scriba e.d.) onvermeld blijven.

Mogelijk hebben niet alle leden van de Kerkeraad ingestemd met

het adres. Misschien kan de Archivaris van de Hervormde Gemeen

te hier meer licht over verschaffen.

Over de betekepis en het belang dat ik persoonlijk aan dit

adres toeken hoop ik te schrijven als wij -in de Darde Klok

ke" t.z.t. ook het veel omvangrijker „Adres aan de Algemene

Synode" van de afgescheiden predikanten .A.C.v.Raalte en

G.C.de Moen -een tot nog toe volstrekt onbekend gebleven stuk

hebben gepubliceerd. Een uniek stukl Een veel grotere klus,

haast te groot voor „De Darde Klokke". Het werd in juni 1842
in Ommen, bij E.ten Tooren in druk uitgegeven en omvat - in-

brochurelvorm- 13 pag. druk. Het moet toch wel gebeuren.

Martend Makkinga.

Naar aanleiding van het verzoek van Dieks in het voorwoord van

no.27 van de Darde Klokke om „oalde herinneringen deur te

geevn". Zenden we U enige uittreksels uit het Archief van de

Abdij Dikninge van Mr.J.G.C.Joosting welke betrekking hebben

op de plaats, het kerspel en het gericht Ommen.

Misschien is het wel water naar de zee dragen, maar uit erva

ring weet ik dat amateurhistorici na elke van anderen ontvangen

tip weer nieuwe gerechtspunten voor eigen onderzoek zien.

Met vr.gr.

L.Wimmenhove

Postbus 497 7900 AL Hoogeveen.

3.



SCHORPIOEN

Ne afgepaölden weg

zonder ziedwegge.

staöreg geet ze euren gang,

wee eur op den start tret

zal den dag vervleuken

dat hee eur integggen kwam.

J.ter Linde-Duenk.

Uit: „Het Archief der Abdij Dikninge" door Mr.J.G.C.Joosting.

Regest 373 - 1532, Maart 14.

Georgen Schenek vrijheer te Tautenburgh, ridder van de Orde van

het Gulden Vlies, Keizers Stadhouder generaal van Vrieslandt en

Overijssel, verklaart, dat, na vriendelijke tusschenkomst van

hem met Lubbert Mulart, Schulte te Hasselt, en Herman van de

Cloester, het geschil tusschen Roloff Mulart te Hasselt en de

abdij van Dickningen over eene rente van 15 goudguldens uit

Roloffs huis c.a. te en bij Hasselt is beslecht als volgt:
R.M.zal aan de abdij overdragen zijne rente van 5 goudguldens
uit het goed in Drenth van Herman van den Cloester met de brie

ven daarvan; en de 10 goudguldens die hij dan nog aan de abdij
schuldig blijft, zal hij in 2 jaren mogen afkoopen met 200
goudguldens, voor welke 10 goudguldens hij c.u. tot zekerheid

stelt: a. eene rente van 16 mudden van zijn roggepacht uit de

Weede, Smedinck en dat Nijewe Huys met 4 waren in de marke van

Verssen in het kerspel van Ommen en 1 waar in Dalmsholte, en

b. Klyen goet te Rechteren, welke 4 goederen hij in leen houdt

van Aloff van Rutenbergh; welke zekerheidsstelling binnen 1

maand voor den leenheer zal geschieden; mocht deze weigeren,

dan zal G.Schenck als opperleenheer de acte passeren; met ver

dere bepalingen omtrent de zekerheids voor en den afkoop der

10 goudguldens en de afgifte van voor de tegenpartij belang

rijke stukken gegeven op den Schloete Vollenhove den XIIII den

dach van Marcio XV® twe en de dartich.

Met ondertekening door Lubbert Mulert en Herman van de Cloester;

het zegel van G.S. is verloren.

SPEENKROED

Met uw vrendelukke gezichjen

kiek i'j mi'j van den greswal an.

Met honderden in ens ontwaakt,

un wonder sal alléne in 't veurjoar kan.

4.



Ik mog OW altied geerne lièn,

mien harte zong a'k ow greujen zag,

OW, kleine geale zonnekinder,

speenkroed, dat ut veurjoar brach.

Winterswijk, J.ter Linde-Duenk

Uit: „Het Archief der Abdij te Dikninge" door Mr.J.G.C.Joosting.

Regest 363 - 1519, Juni 28

Seyne Mulert rechter te Ommen oorkondt, dat Derek van den Clos-

ter vestigde voor zijne zuster Joffer Lütghert, „ene joffer to
Dickelingen mit oeren convent" eene lijfrente van 5 goudguldens

uit zijn erf c.a. Welmerdynck in 't gerecht van Ommen in de

buurtschap te Zeese tot afkoop van haar recht op de nalaten

schap van hunnen broeder Zijse van den Closter, met belofte van

levering eener acte van goedkeuring door Derck's proost.

Gegeven in den jaer ons Heren dusent vijfhondert en de negen-

tyne op sunte Peter en de Pauwels avent.

Het zegel van den richter is verloren.

BUURMAN

Buurmans gres is altied greuner,

buurmans vrouwe je van het,

buurmans auto net iets beater,

buurmans varken ens zo vet.'

Wi'j kiekt wal naor de butenkante,

de binnenkante no'j maor raon,

a'j achter buurmans deure konnen kieken

wo'j neet in ziene schoone staon!

Winterswijk, J.ter Linde-Duenk.

Uit: „Het Archief van de Abdij Dikninge" door Mr.J.G.C.Joosting.

Regest 277 - 1446, Juni 9

Seyne Huusmanninck Schulte te Ommen oorkondt, dat Arent Dunnin-
ghe en Ffemme e.1. met hunnen zoons Egbert en Johan Dunninghe
voor een edel eigen verkochten aan de abdij te Dyckeninghe het
erf to den Westerhusen in het kerspel en de buurschap van Ouer-
riesten, bij Arent c.s. in gebruik, bezwaard met grove en smalle
tienden, 5 spint rogge voor den kerkheer en iJ- Engelsche „uppe
den voenten voet toe Zwolle" voor den bisschop van Utrecht.

5.



Ghegeven in den jaer ons Heren dusent vierhondert ende viertich

des naesten Donredages nae sancte Bonifacius dach Confessors (?)

met geschonden zegel van S.H. in bruine was.

WEAGSCHAOLE

De weagschaole slöt deur naor ene kante,
afweggen is der neet meer bi'j.
Dan glans van 't kopper is dof ewordene,
de leste leudjes maakt de weg no vri'j.
De beide scbale hangt nog an ene stange,
den wiezer wis ut leste oordeel an.

De balans slöt deur naor ene kante,
geen van beide been spaorn kan.

J.ter Linde-Duenk.

Uit: „Het Archief der Abdij te Dikninge" door Mr. J.G.C.Joosting.

Regest 297 - 1459, Mei 1

Wessel Peperlaken rechter te Ummen oorkondt, dat Goesen Peynck
priester voor een edel eigen overdroeg aan de abdij van Dick-
lynge het erf c.a. Westerhusen aan de Reest in het gericht van
Ummen in het kerspel van Averreest (naast 't gelijknamige reeds
in 't bezit der abdij) door Ghoesen van zijn vader Johan Peynck
geërfd; bezwaard met een kerkpacht van 5 spint rogge en 1
Engelsche „to kerkenrecht".
Ghegeven in den jaer ons Heren dusent vierhondert negen ende
vijftich des Dinxedaghes na Vocem.

Met geschonden zegel van W.P. in groene was.

BRODDELWARK

Ze was de averechte stekke

dee neet passen in 't patroon

dat hee ekozzen had.

den draod zat in de knuppe,
daor was gin begin of ende.

laot vallen dee stekke,
ut gat ko'j stoppen.

J.ter Linde-Duenk.



KULTUUR

Vrijdag-oavend 30 meert was t'dan zo veer.
Roel Reyntjes kwaamp in de 01de Wheeme optreden veur de abonnees
van de Darde Klokke en de leden van de Gemienschop van 011 Ommer.
Het veurwoord van lai'j was as volgd:

Oonze Volk,

An Mi'j de ere ömme allemoale een hartelek welkom toe te roepen
op disse oavend.

Het död de luu van "de Darde Klokke" plezier daj met mekare e
komm'n bint ömme Roel Reyntjes met zien Mini caberet te komm'n
belöster'n.

Wi'j hopt en verwacht daj oe vanoavend goed zölt vermaken. Van
alle kaanten ew e heurd dat het echt de muujte weerd is öm dit
gezelschop te heuren,

Now hek wel is e heurd en e lezen dat alle artiesten ofhankelek

bint van het publiek. Hebt ze een goed publiek dan dreyt het as
een liere, hebt ze dat niet dan löpt zoer en knarpereg. Denkt
vanoavend now is niet an die koe den op t'kalveren stiet, mis
schien leg t'er vanoavend wel een dikke bolle achter. Denkt ok

niet an die blauwe brieven uut Roalte, margen kan der best een
brief kommen ömme ow te vertellen daj n'besten smak weer kriegt.
Trekt dat gezichte daj zol'n trekken as Jannemuuje oe in t'oor
flöster'n daj in zien testament e kommen waren,
Roel Reyntjes en zien gezelschop hiet ik net zo welkom, gien
spier minder. Alleen al ömme, dat ze gewoon proat, död t'zo
pleziereg an, Veur niks zegge wi'j niet: "doet gewoon dan doej
al gek genog",

In de pauze wördt ow allemoale een kop koffie an e beuden van
"De Darde Klokke", ömme dat den gien femilie is van Sinterkloas
möj de rest zelf betalen.

Met nogmaals ow een mooie oavend toe te wensen (want dan ew
t'zelf ok) verkloar ik de oavend veur lös e doan en geven het
woord an Roel Reyntjes met zien mini cabaret,

Loat even heuren dat ze welkom bint.

En toen kwaamp, zag en overwön op een geweldege meniere Roel
Reyntjes met zien mini cabaret.

Wie niet hen e wes is mag gerust tegen em zelf de volgende
woorden zeggen: Dommen doeres, potoele, kaffer en wat em nog
meer te binnen schöt,

Wi'j zolt niet doen.

Want ie hebt een stuk kuituur e mist met een hardstikke grote
K,



Wat die 3 mensen den oavend bracht'n is niet maar zo onder woor

den te breng'n. Het was een openbaring daj in gewoon plat een

mense schik kunt bezorgen zonder altied op de raand van vies te

wiebelen.

Hier was een oavend dat sex niet gebruukt worden ömme de mensen

te loaten lachen. Hier worden oonze volk veur e steld en uut e

beeld zo as ze bint en leeft

Roel Reyntjes leut oons lachen deur zien proat, zien gedichten
en beschouwingen. Maar rake zetten brachten oons ok an t'denken.

Zien gevuulege gedichten die ie er tussen declameren kwamen

goed töt heer recht en bewezen dat in oonze eigen sproake min
stens zo goed as in t'Nederlands ow diepste gevulens uut e drukt

könt worden. Nee nog better.

Wi'j hebt een pauze had woarin koffie worden e dronken en noa

de pauze kreeg e wi'j weer van alles te verwarken.

Er was uut de grote kring van lezers v.d. Darde Klokke en leden

van de Gemieschop van 011 Ommer völ te weineg belangstelling.
Aj het aantal bezukers as moatstaf nemt en veerder niks, had ie
können proat'n van een minder goed geslaagden oavend, maar aj
het bekiekt zo as de veurzitter van de "Gemienschop van 011
Ommer" Martend Makkinga het uut-drukken in zien Daankwoord

"dan is het hard neuged dat er meer van disse oavenden komt,
want het was een oavend een volle zaal weerd".

Oonze darde medewarkster Frouwke Doezeman, beud an t'ende n'oa
vend de spoilers bloemen an.

Wi'j hopt disse luu nog is weer te zien.

DIEKS.
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DRENTS MINICABARET.

Wat heb ik e lach'n

ömme wat ze oons leut'n heur'n,

de humor die ze bracht'n

vertel'n Roel Reyntjes in geur'n en in kleur'n

Ok Herma zöng prachteg

en Henk den spöl'n best,

ik lusterde andachteg

en saam'n met mi'j de rest.

Roel zien gedicht'n te beluster'n

ze waar'n de muujte weerd,

zo te dicht'n lukt mi'j nooit

al heb ik t'ok probeerd.

Maar t'giet öm ow gevuul

en niet ömme ow kunn'n,

eerst doaran te denk'n

dan hej t'al half e wunn'n.

Zo'n oavend den blif ow bi'j

den verget ie niet gauw,

tenminste zo vergiet t'mi'j

oons dialect, doaran blief ik trouw.

DIENTIE.



Ak_d_^ogen_dichte_doe^

Ak d'ogen dichte doe overkömp mie mangs dak alles weer veur mie

hen zie goan zo as t'was toen k'zo'n buul van eej^joar of negen
waa. Op Gasthuusstraat 25 geboren kwaam ie eerst langs Hengelaar
zien winkel en maalhandel, woar now Steggink zien nering hef.
Aj de winkel in kwaam'n völ oe t'eerste de grote koffiemölle
op an t'ende van de teunebaanke. En de baanke langs de muure
woar j'op konnen goan zitten aj mossen wachten. Antie en Getjaan
druk in de weer, zie an t'weegen en Getjaan anbrengen uut pak-
huus er noast.

Dat was de tied dat de mensen nog geduld hadden en rusteg op de
baanke zaten öm heer beurte of te wachten.

Vuer klompen mos ie in t'pakhuus n'zolder op.
An de aandere kaante van de Varsenerstraote woar now Habes zien

zuivel bedrief hef wonnen toen in een heel oald huus Jan van

Bram met zien zuster Aagie.

In de zommer gönk Aagie de stroate over en zat compleet met
t'schraagie bi'j Hengelaar onder n'lindeboom tebak te proemen
as n'kerel, en as kwajongs heur pesten koj verzekerd wee'n van
een stroale tebaksnat.

Van Jan van Bram is bekend dat e toen e t'heuj op zolder had,
en de pannen weer dichte dek'n, zéj; "loat now de poes maar
pissen".

Noast em aj de vee-schuure en ofdak van Tonnis en doarnoast

n'opslagplaaste van de jongs v.d. Vegte uut de Bouwstroate, la
ter hef Hendek van Seinen zien huus doar noast e bouwd op Höften
grond.

Woar now Gait en Derkjaan Horsman wont is heer olderlek huus,
want 50 joar geleden dreven Harm en Diene Horsman doar eer

brandstoffen-handel ok al. k'Zie Harm, met "Mien" het peerd veur
de wagen, in gedachten zo nog weer vot rien, want ie sleppen
der ok nog bi'j.

Net door achter wonnen Hendek van Braans mientie en had doar een

boerderijje en petroleum venterijje. Zie wonnen an n'pad den
achter t'armhuus langs leup. Doar had Gait van Jan van Bram

een huus loaten bouwen en hef later Hendek Timmerman van de

Markt nog e wont met Kleziene van van de Linde, doarnoa Upperman,
en nog weer later Mans Scholten, mien zuster met Jan Mulder, en
doarnoa Mien Moe en M.M. mien breur, die het de name Renshof hef
e geven. Jan Lammering kwaamp er later te wonnen, en den zien
vrouwe hef het an de Gemiente verkoch veur ofbraak vanwege de
anleg van de parkeerplaaste.

An d'aandere kaante van n'pad wonnen Egbers, de koster van de
grote Karke met Sina en ienege zönne Eppie. An de Varsenerkaante
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verhuren ze nog een stuk van t'huus an, o.a. Tante Egberdine die
veur iederiene wassen en streek, as bron van inkomsten. Doarte-
genover aj het huus woar now Hendek Wittenbarg wont en warkt,
dat ze t'beltie numen en de bewonners dus ok. n'Oalden Beltien,
n'jongen Beltien, Jan Hendek Jans venten met krudenierswaren en

verkochten t'ok an huus. Weer wieder de Varsenerstroate in aj
dan ee huus woar Dieks Bos en Jans hoaren e wont hebt, dat is
mi'j t'beste bi'j e bleven, want die hadden in oonze kinderjoa-
ren al een grammefoon met zo'n groten hoorn erop en doar was
t'dan s'oavends volop plezier. Dan aj doar tegenover Smid Tim
merman wonnen "de gelegenheidssmid" ömme dat e vake zè: "bi'j
gelegenheid". An de veurkaante had e zien smederijje en wieder
op Jeruzalem in zien huus.

Dan kreeg ie Dieks van Jan Braands. Hie bieten Holtvoort, maar
dat zei gien mense. Dieks vervoeren alles op de kruuwagen, van
zien laand noar huus en aanders ömme en was zodoende veur oonze
begrippen altied met de kruuwagen op pad. s'Zondags trappen
e de wind bi'j makare in de kleine karke ömme t'örgel op gaank
te hoalden. Steunt dus eigelek ok nog een bettie in t'ambt as
geesteleke windmaker. Noast Dieks wonnen Mans Kothuus met Rieke
en dreef doar zien kippen en kenienen-handel, doarnoast aj een
heel klein huusie woar Diekie van Garner ok e wont hef ömme
plaaste te maken veur Anton Reimink. Vlak na n'oolog hef de
vrouwe van de Lager Fhurer Diepgrond er ok nog in e zetten. Den
kwaamp van n'Bestemerbarg uut de bungalo en trök Jeruzalem bin
nen en zè: "Nog wel een aardeg huisje". Dan wonnen de femilie
Schuurman in t'ienige huus dat nog van t'oalde Jeruzalem is
blieven stoan, woar now de femilie Mensink wont.
Wi'j loat OW now een kwartaal rusteg in t'olde Jeruzalem achter
ömme bi'j leven en gezondheid dan wieder te goan.

DIEKS.
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Van oonze abonnee G.Leneman uit Varseveld geven we u deze mooie

bijdrage in zijn dialect.

DAT HEK VAN DIE WEIDE.

Waar ens was die stille landweg

en now völle autoos raast

doar wet ik un adug pleatsken

da'k beware in mien trots

t'is un beeld wat mien veur ogen steet

schoon de tied herinneringen slit

t'is dat hek van die weide

dat hek van die weide, die weide

Dat hek wil mien niet uut zinne

dat is mien te dierb're grond

wat zol ik toe toch beginnen
toe Amor zien pielen zond

onder stearne kloar loch

in die zommermargen vroch

op dat hek van die weide

dat hek van die weide, die weide.

t'Was un spreuksken zonder weurde

as getuge volle maon

en dat koebeest zol wel denken

'k loat die twee eur gang maor gaon
want wat zol de ok anders können doen

at verliefden geeft eur earste zoen

op dak hek van die weide

dat hek van die weide, die weide.
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JOAREG.

t'Giet zo vlugge, ie snapt t'niet

t'Joar is weerömme, wat vlög de tied.

s'Margens begönt t'met lang zal ie leev'n

en dat ow nog maar völle joar'n bint e geev'n.

flop in en uut, n'heel'n dag

want fis n'dag dat alles mag.

Belaad'n met kedogies komt ze an

wat dat angiet, hej echt gien klaag'n,

ie weet dat ffeest beginn'n kan

want zie komt allemoale met leuge maag'n.

Breurs en zusters, va en moe en al ow vrind'n,

weet OW op disse dag met mekare wel te vind'n.

Maar s'oavend kom ie stoel'n te kört

en loop ie of en an

met koffie en taarties op n*groot börd

en ze et er allemoale lakker van.

Nog n'keer koffie, n'twiede köppie

met doarbi'j dan nog n'moppie.

Dan wörd ftied veur n'glas met fer wat in

wat woj hebb'n, woarin hej zin,

n'ien wil dit, n'aander dat

en pas maar op daj gien iene verget.

n'Stukkie worst en n'stukkie keese,
veur Hendek en veur tante Geese.

Dan is ftied öm noar huus te goan

en ie hebt veur'n heel joar lang

weer ow best en ow plicht e doan

töt slot goaj met de ofwas an de gang.

Doodmuu en uut e teld kroep ie in de beddestee

zere, voet'n, maar gelukkeg en barstens tevree.

DIENTIE.
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ANKOM'D ZOMMER.

De Lente, n'moand geleed'n begön

met koalde, wind en reeg'n.

Maar now in mei hew toch de zön

ok de thermometer is e steeg'n.

Die barre sneeuwstorm bi'j al hoast vergett'n

Och, ie weet zelf wel hoe dat giet,

op gladde weeg'n hoef ie now niet meet te lett'n.

Dat alles is verleed'n tied.

Straks hew vakaantie, nog ien moand,

in n'huusie, n'carrevan if in n'tente,

t'Maakt niet uut hoe ... aj maar op n'camping stoat

doar bi'j now al druk mee, al is t'lente.

Ie ziet de mens'n weer fiet'n en kuier'n,

en in de zönne ligg'n luier'n.

Woar aj straks ok zit of stoat,

oj wel of niet op vekaantie goat

... Ik wense oe

n'fijn zommer toel

DIENTIE.

InOmmerSgroake^

In opstand.

Woar is de man den Dieks een dierenbeul dörft te numen?

Is het op de hele Dante en veer onder Ommen niet bekend, dat ik

goed, mangs völle te goed veur mien vee, oonze huusdieren en mien

vrouwe bin? 01 Nowl En toch zol ik van de wekke een bekeuring an

t'gat hebben as de politie niet wiezer e wes was. Is t'niet ömme

te krieten? Ie wilt natuurlek weten wat er goande is, dat is ow

goed recht en t'zal gebeuren ok.

Ken ie dat zwarte merakel dat ik veur de wagen hebbe?

Joa ie zölt zeggen: "ik heb ow er wel is met zien varen", maar ik

bedoele ken ie zien kuren en nuksen zo deur dag en tied? Weet ie

dat wonneer e niet wil, Dieks mooi kan proaten en lief anhaleg:

"Toe maar mien diertie, ie bint toch groot en stark" mag zeggen

of niet.

Maar dan verzet dat sekreet gien stap. Zo blif e der koald onder

ak dan aans begönne en hem allerlei peerdonweerdege dingen toe

schreeuwe, zo as: vöt kreng en: toe oalde zokke, of: köttel-zak.

Niks kan hem in beweging brengen as het allerbeste waj bi'j peer-
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den in zo'n toestand is te kriegen en dat is n'goeien twieg.

k'Heb e leerd dat e bi'j veer of vief striekers ömme de oren

weer wil lopen as een kiefte. Onder het sloan mök dan op een

vastgestelde starkte bi'j iederen klap t'woord "Verdulle"

schreeuwen ömme van een goeien uutkomst verzekerd te wezen.

As zo'n eigenwies veerbieneg meubel now niet aans wil, is t'dan
mien plicht hem klappen te geven JOA of NEE?

Ik wete wat ow antwoord is luu, want ik wete dat ow verstaand

boven kinderachteg gevuul uut zal goan. Jammer genog is dat

niet bi'j iederiene zo, der bint ok mensen, zie loopt op t'ogen
blik weer bi'j bössies onder Ommen as kampeerders rond te span-

deren, luu die allenneg maar gevuul hebt en heer verstaand, as

ze dat tenminste nog bezit met de vekaansie in huus e loaten

hebt. Met zo'n kerel heb ik verleden wekke de grootste ellende

beleefd, en dat wok ow now beschrievende vertellen.

Ij weet dak vlak achter de Schammelte nog een stukkie bouwlaand

hebbe, is niet? Now iets veerder op, tegen de lijn an ek ok nog
een twinteg roe heujlaand leggen en doar wol ik hen ömme

n'voertie heuj van dan te halen. In de veurbrugge, net toen ik
de Zeeserweg op wol, kreeg dan Zwarten den mi'j en de wagen
mos trekken weer ien van zien kuren. k'Heb kem e smeekt voort

te goan, k'heb hem haver beloofd meer dat e vretten en trekken

kan, maar niks hölp. Ie had de veer biene stief an de grond en
wol gien stap verzetten. Now kon ik doar met t'hele gevoar
blieven stoan töt dat wi'j wortel e schötten hadden en ik kon

hem de neudege vief klappen ömme de oren geven met de even

völle verdulle's toe schreeuwen. Bi'j n'darden klap en bi'j
bi'jbekeurende verdullen kwaamp er al iets beweging in het zwar
te ondier, maar an de beide leste klappen kwaam ik veur haands

niet toe want een grote auto stoppen en een meneer, ak het

kinderachtege oalde wief en grote kuken zo mage numen stappen
uut ömme Dieks is braaf an te doen veur zien dieren mishandelin

gen. Eerst ak e geen niet in de gaten wat e wol, maar toen het

goed en wel töt mi'j deur dröng heb ik hem e zeg wat een Dieks

heurt te zeggen as e bi'j het uutoefenen van zien plicht e steurd

wörd. Ik heb hem loaten heuren dat een gewoon Danter-boertie niet

veur een dure auto en een golden polshorloge zien bek heuld. An

steun ontbrök t'mi'j niet. Van alle kaanten kwaamp er volk uut

Ommen opzetten ömme mie bi'j te stoan, bi'jstaand te verlenen, e
starkt deur die opkomst en veural deur de bemoedegende woorden

die ze mi'j toe sprökken: Geef hem zelf maar is wat met den

twieg Dieks dan kan den poesterd ow zelf wel noar t'laand bren

gen, en zökke dingen meer. Zie deuden mie merakel goed en met
nog meer vuur as doarveur heb ik die man nog is weer van mijjs e
zeg woar t'op steunt. Ieder keer ak een uutdrukking, deu die de
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omstanders goed bevöl zo as: "Ie bint hardstikke beloatoafeld -

en - ie mossen zelf lange haver hebben in plaatse van den zwar

ten veur de wagen, karhengst daj bint," gonk t'er een goedkeu

rend gebrom op.

Toen kwaamp er politie langs. In een stemming van "wie död mie

wat" ek hem an e roepen. Weet ie wat den zei toen e t'hele ver

haal e heurd had? "Dieks i'j stoat as een steureg man bekend,

den zien vee op tied gif wat ze möt hebben" haal ie ow heuj

maar binnen. Die meneer kon een anklacht indienen as e wol,

maar völle kaans worden hem niet e geven. Wat wol den graag vot

met zien auto, ie had nog meer drukte as iene van oons en al

licht had e toch gien heuj in n'öpper stoan.

Zien kop was bi'j blauw of. Den zwarten van mie had in al die

drukte zien rustholding bewaard. Weer gaaf ik hem een paar

striekers ömme de oren en leute mien "verdulle's" deur de

veurbrugge bulderen, (harder as aans). Maar ie mos de volle

vieve hebben en beuren veur dat e in beweging kwaamp. As den

kerel mie now had loaten goan, waar ik met drie klappen minder

kloar e wes, zo'n dierenbeulI Overal hebt ze verstaand van aj

ze heurd, maar t'achterende van die olden zwart bonte koe van

oons hef meer verstaand as zo'n stuk wind op auto raa.

Ow Dieks.

(een argen dierenliefhebber).

HOND'N VERTROUW'N

Vol vertrouw'n giet e op pad

Vol vertrouw'n, angst hef e niet

Vol vertrouw'n, och auto's hej zat

Vol vertrouw'n weet e dat z'em ziet.

Te late, ie stak zo over en keek niet uut

Te late, e remd hej natuurlek as de beste

Te late heurd'nde misschien ow getuut

Te late mark'nde, dit is fleste.

Vol vertrouw'n gönk e op pad

Vol vertrouw'n, angst had e niet

Vol vertrouw'n, auto's haj zat

Maar dit drukke verkeer, begreep e niet.

DIENTIE.
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PLANTEN KOPEN

IS ADVie& VRAGEN AAN

VAKaCKWAME

MENSEN

VT UI N artikelen

«TUI maan LEG

«TUINONDERHOUD

TUIWCEWTRUM

GMEyERlNK
^HAV^N 00.%TA tel 1381. ..

En toch

U koopt altijd nog weer KAAS

H. G. HABERS
Varsenerstraat 4

GROENTE- EN FRUITHAL

VcilMdc^
Bermerstraat t3 De échte groenteman

Voor MODESCHOENEN en

GOEDE REPARATIE

HORSTINK
Markt 11, Ommen

VERF- EN BEHANG8PECIAALZAAK

Ook uw adres voor schilderwerk,

behang en glaswerken.

H. AALPOL
Gasthuisstraat 18. Ommen

H-IJ LfVliRE.S:

viilzantl, zw. grond, metselzand, grint^
mijn.steen en andere verhardingen.

Verder kunnen wij alle grondwerk voor u doen

o.a. met hydr. kranen, shovels, kipaulo's. kipirailers
en diepladcr. Ook in aanneming.

DL'NM WIM) - (.ERRITS B V.

Slrangeweg 7 - Ommen. Kantoor tel. 05291-2150.
Privé: 05291 - 1668 - 2486 - 1993

Makelaars- en Assurantiekantoor

M. Bouwman bv
Bernnerstraat 16. Ommen, Tel. 05291-1139

Makelaardij O.G. Taxaties - Hypotheken

Verzekeringen-Financieringen.

Wol ie OW klere in de

stad koop'n ? ? ?

Now koop dan maar bie j

PETER B.V. HERENMODE
Ommen is ai 725 joar stad !

DROGISTERIJ - PARFUMERIE

SCHOONHEIDSSALON

FOTOSERVICE

HOMEOPATHIE

BOSSCHER (Eig G. HEMMES)
Brugstraat 23-24 ■ OMMEN - Tel. >414

Bermerstraat 18, Ommen

Tel. 05291-2912



Wij maken voor U : STOFKNOPEN - STOFCEINTUURS - ENZ.

Verder een grote collectie : KNOPEN, RITSEN, GESPEN, CEINTUURS,
GARENS, KANT en GARNEERBAND, SCHAREN, STOFFEN, WOL,

kortom : voor alles op het gebied van zelfmaakmode, naar

Nijverdal, Rijssensestraat 33a, Telefoon 3030
Ommen, Gasthuisstraat 27, Telefoon 1313
Heino, Dorpsstraat 1, Telefoon 1204HANDEL STEGGINK

henR's bdetleR

als H MODE zoekt T

Doe. A. C. V. Raaltestraat 11, tel 2598

uaiuiuo
noojapi

"P'N 'P Jawja® '8 oiaidijja-x

NJZinHOI v
(S3U1 UBA SJ3A)

u3JBMsaa|^ na saa(y\ aj joca

Voor uw

autoschade
naar

AUTOSCHADE BEDRIJF

BAKKER
Sogenbosstraat

Privé-adres:

H. B. KOGGEL

Sleedoornstraat 12

Tel. 05291-1294

VAN DAM
HANDWERKEN - STOFFEN • WOL

KLEINVAK EN NAAIMACHINES

en reparaties alle merken.

KEIZER is altied al goedkoop
e'wes en dat is e.

Al meer dan vieftig joar !

En dat is

van der Steeg
now nog.

"HOUDCIIViml IHOUDEfIVHfll

Voor een

leok en goed

verzorgd

BLOEMSTUKJE

naarI MEH/EH

Bloemenmag. Schuurman
Promenade - Telefoon 1388

BADIO en TELEYISIE

M. Dunnewind
Dr. A. C. V. Raaltestr. U

TEL. 1658 - OMMEN

Radio

T.V.

Stereo ree.

Erkende Technische dienst.

Koelkasten

Wasautom.



BU

OUD - OMMEKS MET

NIEUWE WENSEN

ZUN VAN HABTE WELKOM

R. J. Schudde
Dr. van Raaltestraat - Ommen

VOOB

KONFEKTIE

TEXTIEL

WONINGINBICHTING

BROOD

Elke dag vers KOEKJES

en GEBAK

van L w warme bakker

M. J. KOGGEL
Hardenbergerweg 10 - Telefoon 1389

Uw adres vtror SCHOENEN

VOSJAN
BOUWSTRAAT

Makelaarskantoor

J. van Ittersum
bemiddeling bij

aan- en verkoop van

onroerende goederen
en

taxaties

Bar. V. Fridaghstraat 20

Telefoon 2186

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN

BEMBOOM
Boawstraat 7, Ommen, Tel. 1383

Schildersbedrijf Fa. J. VAN ELBURG B.V,
Telefoon IK2R - Schurinkstraal 24 ünunen

Telefoon 244! - Scfiurinkstraat 22a - Ommen

voor Schilder- en behangwerk, tn nieuwbouw

en onderhoud. Verder In onze zaak een grote

sortering Behang - Saus - Glae - Verf en

allee voor de Doe-het-zelver

t Giet OW goed btJ al wat) doe* Café - Restaurant

oco
LUNCHBOOM - USBEDBUF

Brugstraat 16 - Telefoon 1429

„NIEUWE BRUG"
Reeds eeuwen het bekendste adres

aan de route Ommen - Hellendoom

Telefoon 05291 - 1723

INKOOP ANTIEK VERKOOF

Speciaal voor koperen voorwerpen o.a.

LAMPEN - DOOFPOTTEN - KANDELAARS

ENZ. ENZ.

H. H. KERVER smedebu

Tevens het adres voor

POUJ8TEN EN BEPABEBEN van t7w

koperen voorwerpen.

Mlddenstr 17, TeL 06291-1764, OMMEN



0
OMMEN EN OMSTREKEN" W.A.

Bouwstraat 20 • 21

Brugstraat 11
Patrijsstraat 5

Lemelerweg 68

Ommen

Ommen

Ommen

Lemele

Tel. 2750

Tel. 2750

Tel. 05723-366

Voor geld en goede raad

AUTOBEDRIJF

MAKKINGA B.V.

Voor Service en Vei^oop

OPEL

E.&. TjJ.O. inboiiwatatlon

Schurinkstraat 36, Ommen, Tel. 05291-2550

AUTOVERHUUR

H. DUNNEWIND
Verhuur van

LUXE AUTO'S en

9 pers. V.W. BUSJES,
zonder chauffeur

GESLOTEN BESTELWAGENS

tot plm. 18 m', B.E. rijbewijzen.

Haven Oost 8

Telefoon 1960

SANITAIR

GAS en WATERLEIDING

Schoonmaken van C.V. - ketels

WOERTINK
Gasthuisstraat 19 - Telefoon 2203

&

0&
i-ANOftoV'

Wlt4KEU
PACTON VAN WEELDE B.Y.

OMMEIN

VOOR AU OW D^BRVOE06.RS

* AANHANGWAGENS

* OPLEGGERS

* CONTAINEBS

Voor al uw Bouwwerken:

Weelink's Bouwbedrijf B.V. Ommen

Kantooradres: Schurinkstraat 31 - Werkplaats: Strangeweg 24

Teleloon 00291 - 1886 • 1198
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