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DE DARDE KLOKKE Nr. 57.

Welkom BROOS*.
W i 1j kont met genugen oonze lezers vertellen dat in disse 
"Darde Klokke" een gedicht van Broos Seemann is op'e nömmen 
en een verhaal over zien verblief as 10-joarege jongen bi'j 
zien femielie Seemann in Junne.
Veur wie Broos Seemann niet kent, even het volgende:
Hij is ien van de bekende schrievers van de Sallandse schrie- 
verskring en bekent umme zien stukken in dialect in meerdere 
kraanten in Salland. Tot veur kort nog in het Dalfser gedeelte 
van Lemelerveld wonnende, hef'e zich met zien vrouwe in het 
Glint b i ’j Lemele e'nösseld. Doar, wat'e zelf een langsten 
tien van n 'Lemelerbarg nuumt, is'e now gangs umme volledeg 
Ommer te worden. As zodoaneg bin'e w i ' j dan ok bli'j umme 
oonze ni'jje plaasgenoot, den de weg e'vönden hef noar oonze 
"Darde Klokke", van harte bi'j ow an te bevelen en urn zelf met 
vrouwe en zönne welkom te hieten in Ommen en in de "Darde 
Klokke".

D ie k s .

Geachte redaktie,

Lezend in de vorige "Darde Klokke" nr. 56 kwam ik mijn achter 
naam tegen, en dus verschoof me de pet wegens het hoog op
trekken van de wenkbrauwen. Ik doel op een artikel over het 
laatste oorlogsjaar waarin Dieks Makkinga het heeft over uit
dunnen van de Junner bossen ten behoeve van duitse defensie
werken. Het zij mij vergund enige persoonlijke herinneringen 
dienaangaande toe te voegenaan vermelde verhandeling.
Van o k t . '44 tot mei '45 verbleef ik als jongetje te Junne 
op de boerderij die Makkinga noemde. Daar woonden mijn groot
moeder, mijn oom Karei en hun huishoudster Anna MCinstermann. 
Juist op een dag waarop daar in de contrei een razzia werd 
gehouden, arriveerde ik er samen met mijn oudste zus Tiny, 
na een fietstocht uit onze woonplaats Deventer. We dachten 
in het Junner paradijs veiliger te zijn dan in de stad. 
Bovendien kende het platteland geen voedselschaarste. Toen de 
razzia voorbij was, kwamen twee onderduikers voor den draad 
en traden opgelucht op de keuken: Thé Siero en Alex, mijn 
broer.



Ze' hernamen in Oma's bovenhuis - hun plaatsen in, die zij 
voor alle Zekerheid die morgen hadden verruild voor de 
roeiboot van ome Ka re i. Als Mozes in het mandje zaten 
ze verscholen op de oude Vecht tussen de lampenpoetsers.
De organisatie, die de houtkap regelde, vorderde enige 
weken later een bijgebouwtje op het erf Seemann.
Dat werd het kantoor van de heren Oels, Filbrich en 
Steltmacher. Dieper in het hol van de leeuw konden de 
beide onderduikers amper geraken. Ik moest meehelpen het 
gebouwtje -voor ons de groene keet - te ontruimen.
We sleepten het voormalige ligbad met kippenvoer naar 
buiten en Zetten een tafel met wat stoelen en een kast 
er voor in de plaats.Filbrich was Wehrmachtmilitair en 
van beroep houtvester. Hij had ze een minr.igheid achter 
de ellebogen zodat we nooit goed wisten wat we aan hem 
hadden. Voor mij was hij aardig en maakte me een echte 
kruisboog. Van Oels kan ik me weinig herinneren, behalve 
dan dat hij onder het praten de tanden op elkaar hield. 
Steltmacher was een vinnig nazi-kereltje horend tot de 
S.A. Om zijn arm droeg hij de band met het hakenkruis.
Van "professie" was hij landbouwer. Hij was een school
voorbeeld van de blaffende hond, die echter niet bijt.
Als je hem vroeg: "Wie geht es, Generall ?", dan ant
woordde hij steevast: "Schlechte Leut' geht's immer gut". 
Hè, eindelijk ontmoetten we een Hitler-fan met zelfrela- 
tiverend vermogen. Hij en Filbrich lagen elkaar niet, 
getuige hetvolgende. Toen de laatste eens naar zijn Ommer 
kwartier vertrokken was, zo rond vijf uur, zei Steltmacher 
mijn,oom het paard in te spannen om boomstammen te halen. 
Die mochten we voor eigen verbruik verstoppen in een kolen 
schuurtje als we er "blosz" niks van aan Filbrich zouden 
zeggen. Toen ik de dag erop de kolenkitten volschepte, 
stond eensklaps Filbrich achtermij: "Das ist ja mein 
Holz !" zei hij.' Doch hij heeft er verder geen werk van 
gemaakt. De houtkap ging ook in de strenge wintermaanden 
onverminderd door. De werkers, tot de arbeid gedwongen, 
kwamen soms van heinde en ver. Wat ik me van een aantal 
van hen herinner, roept mogelijk reaktie op, die ik gaar
ne inwacht , Er was een tweetal dat 's morgens en s 'avonds 
drie uur moest lopen. Ik meen dat het Bergentheimers waren 
Vóór de rijwielwerkplaats van ome Karei stonden rijen 
fietsen met lekke banden. Die moesten geplakt worden.
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Dat was een lankdurig karwei omdat de solutie, gemaakt van 
opgekookte spekzolen, zeer traag droogde. Eén der arbeiders 
was van beroep fietsenmaker. Hij heette Mariënberg, maar 
kwam uit Bergentheim. Hij kreeg toestemming mee te plakken. 
Van hem kreeg ik een kleine windbuks, die ik nog jaren heb 
bewaard, maar door verhuizingen helaas ben kwijtgeraakt.
Wie eveneens indruk op mij maakte was een Rotterdammer,
Zijn naam is me niet bekend, maar hij was dichter en dekla™ 
meerde met brede golving in zijn stem, in huize Seemann zijn 
pennevruchten. Hij werd ooit omstandig door Filbrich geprezen 
toen hij van verlof in de Maasstad, terugkeerde. Dat hij zich 
niet geschaard had in het lafhartige legioen der onderduikers 
zoals het werd üitgedrukt, deed hem antwoorden: "Ach, weet u, 
daarginds heb ik aardappelschillen gegeten, prijs vijftig 
gulden per mandje, en'hier is goede kost ".
Tussen de middag wensten Filbrich en Steltmacher het door de 
veldkeuken aangevoerde eten, bij ons binnen, te nuttigen.
Zij wisten niet dat nog geen drie meter bij hen vandaan twee 
onderduikers boven in de slaapkamer waren: Alex en Thé, met 
de ruggen tegen de warme schoorsteen.
De afscheiding van slechts een enkelvoudige planken vloer 
maakte dat hun schuilhoek erg gehorig was. Omgekeerd kwamen 
zij veel te weten over wat de vijand beneden besprak. Zodra 
de kust veilig was, doken de mannen boven achter het spinne~ 
wiel. Op een middag zat Siero, we noemden hem Orkus, de 
leeuwentemmer, nerig te spinnen. Het toestel maakte nogal 
wat lawaai. Daardoor vernam hij niet dat onverwacht de 
Duitsers de keuken weer waren binnengekomen. Door met harde 
stemmen tegenherrie te maken, wisten we het gegrom van het 
wiel te overstemmen. Ik glipte naar boven en siste om de 
deur: "Ome Thé 1 De moffen zitten weer beneden !" Laconiek
luidde het antwoord: "Doe ze de groeten". Terug naar de 
arbeiders. Onder hen was een jonge, drieste knaap, Leenhouts 
geheten. Als ik me niet vergis was zijn vader bovenmeester 
op de Hoogengraveri. Hij bestond het een radio bij zich te 
hebben onder het oog van de bewakers. Voorts weet ik van een 
'man, een jonge huisvader, naar ik meen de kant van Mariënberg 
op, die dodelijk getroffen werd door een vallende boom.
Héél graag zou ik vernemen wie hij was. Dan was er die oude 
man, die ik af en toe nerven van tabaksbladeren bracht. Met 
de ogen toe van zaligheid kauwde hij er op. Hij geloofde in 
het bestaan van kabouters en elfjes en hij wees ze me in het 
kreupelhout net zo lang aan tot ik ze ook zag.
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Op mijn elfde verjaardag 2 feb, *45 had Anna een grote 
trommel vol koekjes gebakken. Daarvan heb ik alle mannen 
in het bos getrakteerd.
Kort voor de bevrijding stond Steltmacher op de vechtbrug 
in Ommen het verkeer te regelen, tussen de wanordelijk ver
trekkende troepen. Hij zag me staan en riep: "Der Fiihrer 
hat immer Recht gehabt 1". Daarna liep hij weg en ging wel
dra verloren tussen de soldaten. Niet lang na de oorlog 
heeft hij ons een brief geschreven waarin hij met weemoed 
terugzag op zijn Junner tijd. Hij gaf toe door het nazi
dom misleid te zijn.
Op 10 april, 's morgens om acht uur kwam Filbrich bij ons 
aanrijden op een motor. Hij zag doodsbleek en transpireerde 
hevig. Bijna huilend nam hij afscheid. "Du solist ein 
tüchtiger Kerl werden", zei hij met bevende stem.tegen mij. 
Van hem is nooit meer wat gehoord. Losstaand van deze, 
overigens losse feiten, noem ik wat gegevens over mijn 
familie te Junne omdat me er dikwijls nog naar gevraagd 
wordt.
Mijn grootvader (1860-1944) heette Alex. Hij was houtves
ter in dienst van grootgrondbezitter LCibs, die hem had 
overgehaald naar Junne te komen.Later werkte Seemann onder 
baron Max Bentick tot Buckhorst te Beerse. Grootmoeder 
heette Christine Alwine Sonnenschein; ze leefde van 
1859-1952. Zij hadden vier kinderen. De oudste: Alex, 
(1893-1969), mijn vader, werkte aanvankelijk in de bos
bouw, doch begon later een ambtelijke loopbaan, die hij 
beëindigde als gemeente-ontvanger van Deventer. De oudste 
dochter was Marie (1895-1985), werkzaam in de gezondheids
zorg. Zij woonde met haar twee jaar jongere zus Alice in 
Hengelo. Deze laatste, commies bij de rijksbelastingen, 
is de enige uit het gezin die nog in leven is. De jongste 
was Karei (1899-1978). Hij heette eigenlijk Friedrich Karl. 
Hij is Junne tot zijn dood trouw gebleven. Als boer, visser 
houtzager, fietsenmaker, smid jager en taxichauffeur heeft 
hij de kost verdiend. Verder vermeld ik nog dat de huishoud
ster Anna Münstermann de familie 44 jaar trouw heeft gediend. 
Na de- dood van Karei verliet zij het lege huis en vestigde 
zich wederom in haar geboorteland.
Met dank voor plaatsing van dit uit de hand gelopen relaas,

Broos Seemann, Lemele.
4 .
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Echo van 't Emslaana,

Langs Balkerweg, daor kuj met 't Emslaand kennis maakn,
Un gruune vlakte tussen Vassn en het knadl,
Ie kunt er met de mensen rap an 't praotn raakn,
De luu die boert er best, al is heur streek bar kaal.

Over heur buurte blieft z'aldeur met zörge waakn,
En ak de opbrengst zie, liekt mi-j de grond niet schraol,



Het vö.l l,e»g ros, det lüt het vee zich lekker smaakn,
De wuuste deeln bint vut; bi-jnao allemaol.

Huuzn staot verspreid met heur rooi'en blauwe daakn,
't Verleedn van die streek, det vrög gien lang verhaal.
Het mut al heel gek gaon, as hier de boern staakn, 
want zi— j lëft er vredug en maakt weinug kabaal. 1 •

De kikkers kuj in slootn meermaols heurn kwaakn, 
in 't veurjaor is dit laand ién wilde bloemnpraol.
Dan kuj de kieftn weer heur naamroep heurn.slaakn, 
en mangs dan stiet er 'n grutto op un rikkepaol.

Die kleine buurtschop dut met trouw zien eign taakn, 
gien woordn, mar daodn; gien onnuttug gedraol.
Met mekare an de slag; de opdracht niet verzaakn, 
die echo kuj belustrn: Dat is Emslaands -taol I

Evert Diek.

Ds. Johs . Westenberg:_De hoeveelste_preaikant_te_Ommen_?

In een vorig nummer knoopte ik aan bij wat Makkinga schreef 
over Ds. Johs.Westenberg, de opvolger van de "ingedrongen" 
Ds:.1. Henricus Petri. Daarbij vermeldde ik de ondertekening 
van de Kerkordening te Deventer door Ds. W. als predikant 
van onze stad in 1586. Met de conclusie, dat Ommen in dat 
jaar reeds in meerderheid was overgegaan naar de Hervor
ming. Twee vragen bleven n.1. was de Westenberg van 
1586 dezelfde als de opvolger van Petri, en zo ja, van
waar was hij dan afkomstig. In verband met het laatste 
spookte mij Bentheim door het hoofd. Antwoord op de 
eerste vraag zal dubieus moeten zijn, gezien het antwoord 
op de tweede. De familie Westenberg stamt inderdaad uit 
Bentheim. Een schattingsregister vermeldt een hof aldaar 
onder de naam Westenborch in 1369 en 1489. Van 1533 tot 
1536 is Berndt W. pastor te Gildehaus, terwijl een 
Johann ,W. van 1 554 tot 1566 optreedt als Hofprediker van 
de Bentheimse graven. Deze Johann geeft reeds vroeg blijk 
van reformatorische opvattingen, want evenals Luther 
blijkt hij gehuwd te zijn gezien de vermelding van zijn 
weduwe in 1571. Hieruit blijkt tevens, dat hij niet de 
gezochte ondertekenaar van 1586 is geweest. Eén an ander 
is ontleend aan de kerkelijke archieven van Bentheim en 
6.



Gildehcus,
Een volgende generatie van dit geslacht brengt o.a, drie 
broers, n.1, Johannes, Elbert en Bernhardt volgens een 
akte van 1618. Deze Johannes is al evenmin onze dominee 
van 1586 of de opvolger van Petri, maar verwijst wel naar 
O m m e n . '
Als medisch student voert hij in 1610 een openbaar debat 
dat in druk verschenen is en waarvan een exemplaar zich 
bevindt in de Centrale Bibliotheek te Zürich.
Daarin noemt deze Johannes zijn oom, n.1. Johannes Westenberg 
dominee (Pastor) te Ommen. Hiermee is de opvolger van Petri 
wel gelokaliseerd.
Nu wordt het gemakkelijk, want in de genealogie Westenberg 
wordt in de vijfde generatie genoemd Ds. Johannes Westenberg 
predikant te O. en overleden in 1644.
Wanneer is hij geboren ? Dat is niet bekend. Wel bekend zijn 
de sterfjaren van zijn beide ouders n.1. 1580 en 1579- 
Dus toch de ondertekenaar van 1586 ? Hij zal dan + 1560 
geboren moeten zijn en bij zijn overlijden de leeftijd van 
+ 84 jaar moeten hebben bereikt.
Dit lijkt mij niet waarschijnlijk,al is het niet uitgesloten. 
Hier komt hetvolgende bij. Zijn eerste kind Johanna trouwt 
in 1612 te O. Stel, dat zij 25 jaar was, dus geboren in 1587. 
Nu wordt het weer moeilijk, want nu lijkt de ondertekening 
in 1586 wel weer aannemelijk, althans zeker niet onmogelijk. 
't Kan vriezen en dooien en ik meen er goed aan te doen 
het trekken van een conclusie aan de lezer over te laten. 
Veronderstellen we, dat Ds. Westenberg van 1586 en die van 
na Petri dezelfde is, dan valt op, dat 2 van z'n 9 kinderen 
te O. trouwen en 6 te Deventer. Van één kind, weer een 
Johannes, is bekend dat te O. wordt geboren,
Ok hebben enkele van de andere kinderen met O. te maken.
Het eerste en zevende, beiden dochters, trouwen te O. en 
wel de eerste (1612) met Gerrit Egberts Telvoorn (een be
kend ommer geslacht) en de tweede (jaar onbekend) met 
Hendik Berentsen Holtman. Weer valt iets op n.1. dat beide 
mannen koster zijn. Koster en schoolmeester ging vroeger 
veelal samen. Als dit hier ook het geval is geweest, zouden 
we twee vroeg 17e eeuwse ommer schoolmeesters hebben ontdekt. 
Z'n achtste kind Johannes wordt predikant te Dalfsen en 
overlijdt aldaar in 1678, Deze dalfser predikant creëert 
een zoon Johan in 1670 welke naderhand (rond 1700) schout is 
van Ommen,en Den Ham. J



Deze Johan overlijdt te Ommen op 27 april 1743. De ommer 
schout huwt te Vollenhove op 11 juli 1691 met Margaretha 
't Zas uit Gramsbergen, welke overlijdt 25 november 1749. 
Wellicht heeft dit echtpaar z'n hoofdverblijf in Zwolle 
g e h a d , w a n t  van de 10 kinderen worden er 3 in O. gedoopt 
(resp. 1697, 1699 en 1701) en de overigen in Zwolle.
Heeft Johan het ambt van schout misschien slechts enkele 
jaren te O. uitgeoefend ? Dit wordt nader onderzocht.
Zijn nageslacht, gaat O. verlaten, al worden er nog 2 
kleinkinderen geboren/gedoopt (1731 en 1735).

Nog éénmaal komt een Westenberg, zij het onder de naam 
Coninck Westenberg terug in O. want op 19 november 1797 
huwt Sophia A.E. Coninck Westenberg uit Nijmegen met 
Hendrik Boddendijk (gedoopt te O. 1 november 1767 als 
zoon van Jan Boddendijk en Elisabeth van Elburg).
Hendrik wordt in de genealogie betiteld als medisch 
doctor. Een academische inschrijving heb ik echter (tot 
nu toe) niet gevonden, zodat hij wel chirurgijn(geen 
chirurg) geweest zal zijn. Ook in de kerkboeken wordt hij 
chirurgijn genoemd, evenals in de telling van 1809 met 
beroepsvermelding (zie ook Steen, Ommen, 19e eeuw).
Was Hendrik nuchterder dan zijn nageslacht ?
Het voorgaande geeft naast het vermoeden een aantal 
nogal droge feiten. De hoofdzaak is de dominee, de twee 
kosters (en schoolmeesters ?) de schout en de chirurgijn. 
Toch een kleine bijdrage tot de kennis' van ommer 
geschiedenis ?

Noot: Naast archiefonderzoek is gebruik gemaakt van
Nederlands Patriciaat no. 31 (Genealogie Westen
berg) pp. 321-373.

Nieuwleusen- A u g . '85

E.ten Tooren.

Ak kieke deur oes kamerraam. .

Ak deur oes kamerraam mangs zit te koekeloern, 
de richting uut woork eertieds Mientie drök zag gaon; 
Waor Gait van Röggers huus in t' huukie hef 'estaon, 
en Pieters Gait zien klein bedrief gunk voern,
8.



Daorvan muk nów oe tot m-ien grote spiet verklaoren, 
det derwaarts 't uutzicht mi-j veurgoed verdörmn is.
In plaats van 't mooie beeld, det ik meraakl mis,
kwaamp- daor un groot gebouw: zó groot, det ziej mar zeldn,

Dit bouwwark, det as 't ni-j gemientehuus gunk riezen, 
waor vrögger weide was veur schaopn, koe en peerd,
Det hef mien vri-jV uutkiek gans verinneweerd.
Zuk horizonbedarf zal ik bepaold niet priezn,

Nów tuur ik teèngnan un brede bulte stien'n, 
waorachter schrievers heur vermaakt met viil papier.

• Waor mënsn b i n n ’ngaot, bestuurd deur un portier, 
waor z'an un trouwnd paar de zeegn wilt verlien'n.

Nów zie ik dikwiels daor de blikkn autoos blinkn,
Zes bördies staot er, waorop stiet: "Gereserveerd",
Veur d'heige koen*n, van de luu die oes regeert.
Heur bieste geeft gien melk, mar mut op tied wel drinkn !

Det en nog wat meer kan ik deur 't raam anschouwen,
Ak mangs gao kiekn naor de kaante zuud-zuudwest, 
en kweet het best, det zonder baot bief mien protest, 
toch kank niet laotn mien misnuugn te herkauwn !

Evert Diek,

Het eerste gedrukte boekje over de geschiedenis van Ommen.

Wij hebben in Ommen steeds gesteld.dat het eerste gedrukte 
boekje over de geschiedenis van Ommen verscheen in 1923,
Het bekende geschrift dat wij het Blauwe Boekje noemen was 
al omstreeks 1830, in handschrift, samengesteld door een 
onbekend gebleven persoon. Het handschrift berust momenteel 
bij het Archief van de Gemeente Ommen. Enige tijd geleden 
attendeerde de heer G.Ekkelkamp, wonende aan de van Fri- 
daghstraat te Ommen, ons op een in druk verschenen geschrift 
van de heer F.A.Hoefer, uitgekomen omstreeks 1904/1905.
De heer Hoefer deed op 7 juni 1904 enige mededelingen, 
zoals hij het bescheiden formuleerde in de vergadering van 
de Vereniging voor Overijssels Regt en Geschiedenis
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over de geschiedenis van Ommen.
Naderhand vatte Hoefer de resultaten van zijn onder
zoek samen in de vorm van een klein boekje, 18 pagi
na's in totaal. Een hoogst interessant geschrift.
In het kort zullen wij samenvatten wat Hoefer heeft 
gepubliceerd.
Over de naam van O m m e n .
Hoefer schreef over de naam van Ommen dat die naam ver
wijst naar een brief waarin Engelbert de Umme in 1133 wordt 
genoemd. Het gaat daar om een geslachtsnaam of een func
tienaam. Als plaatsnaam vermeldt Hoefer achtereenvolgens 
op 22 juli 1227 en vervolgens op 21 april 1319 de naam 
van Ómmen als Vmrnen. Deze schrijfwijze blijkt later, n.1. 
in 1542:anders te,zijn. Ommen blijkt dan als Ummen geschre
ven te worden, in het archief van Sibculo. Hoefer vermeldt 
ook dat de deventer hoogleraar Prof. van Vloten al in 
de 19e eeuw.verband zocht tussen de naam van Ommen- 
bedoeld is Ummen- en de naam van de Graafschap Umbalaha 
of Umbalahe die keizer Hendrik III in 1042 schonk aan de 
Utrechtse Bisschop Berthold. De mening blijkt, aldus Hoe
fer- ook Dr. Buitenrust Hettema te zijn toegedaan.
De stadsrechten van O m m e n .
Hoefgr stelt, traditioneel, dat Ommen 25 augustus 1248 
stadsrechten kreeg van Bisschop Otto III. Dat de Stads
brief van Ommen niet meer is dan een 17e eeuws afschrift 
van het origineel uit 1248 en ook anderszins nog veel vra
gen op,roept heeft Hoefer blijkbaar niet geweten.
De stadspoorten van Ommen.
Frappant is dat Hoefer meent dat de stad Ommen vier stads
poorten had. Hij noemt ze op- als de Arriërpoort, de Varse- 
nerpoort eri een Hagen e_n een Bruggepo.ort. Hoefer heeft 
niet onderscheiden dat één der drie poorten een dubbele 
benaming had en ook wel Hagenpoort werd genoemd.
De omvang van de vesting O m m e n . ■
Hoefer meende in 1904 nog dat de omvang van de vesting 
Ommen en de loop van de stadsmuur van een plattegrond was 
af te lezen. De onhoudbaarheid ,van deze stelling, door 
vrijwel allen die ooit over Ómmen hébben geschreven onder
steund, hebben wij, enige jaren geleden afdoende kunnen 
weerleggen. Allen al de ligging van de fundamenten der 
Varsenerpoort aan het begin van de Bermerstraat, liggende 
van noord naar zuid, is voldoende bewijs dat de vesting
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veel kleiner is geweest dan men voordien van een kadaster- 
kaart meende te kunnen aflezen.
Jan Westenberg als predikant in O m m e n .
Hoefer wist al in 1904 dat in 1586 Jan Westenberg in de 
Acta der Prov.Synoden van Overijssel voorkomt als kerk
dienaar van de kerk te Ommen. Voor ons geen nieuws, 
want dat hadden we ruim 20 jaar geleden al in die Afct’a gs'lezen. 
Daarover zien wij, van een medewerker, nog interessant 
materiaal tegemoet,. ■
De brand van Ommen in 1 6 2 4 .
Hoefer heeft daar enige bijzonderheden over vermeld. •
Hij noemt het enige huis dat ongeschonden bleef bij naam, 
n.l.het Tongerenshuis. Verder noemt hij, als buiten de 
brand gebleven, de Bouwhuizen ten Oosten van de stad.
Kennelijk zijn dat de boerenhuizen aan wat nu de bouwstraat- 
is Boerenstraat- wordt genoemd.
Van de giften die Ommen toen tot 1628 toe voor zijn weder
opbouw en het herstel van de kerk kreeg, geeft Hoefer uit
voerig verslag. Het zijn klinkende bedragen.
De boerschop Stegeren gaf 150 carolusguldens.
Over de Patrones van Kerk en St a d .
Hoefer heet 20 jaar - vóór Jhr.Graswinkel in 1924 de kwes
tie van Brigitta of Birgitta definitief oplostte- al ont
dekt dat de z.g. toewijding aan Birgitta vragen oproept, 
en hij hanteert daarvoor materiaal dat ook door Graswinkel 
werd gebruikt. Hoefer meent dat Ommen vóór Birgitta of 
Brigitta een andere patrones moet hebben gehad.
Hij heeft de verwarring der beide namen niet ontdekt.
Sinds Graswinkel in 1924 schreef kennen we de juiste 
toedracht wel.
Brigitta van Ierland was altijd al onze patrones en 
Birgitta van Zweden is dat nooit geweest.
Over het Stadsklokkenhuis.
Hoefer bevestigd, wat de heer G.Steen al herhaaldelijk 
heeft betoogd, n.1. dat het klokkenhuis in de 18e eeuw 
werd gebouwd.
Over het Collaatsrecht in de Kerk van Om me n.
Over het Collaatsrecht van de Kerk van Ommen is het 
interessant te vernemen dat dit vóór de Reformatie 
berustte bij de heer van Overijssel. Laatstelijk dus bij 
Koning Philips II en daarna, na de afzwering, bij de Staten 
van Overijssel, denk ik.



Wij hebben eerder geschreven dat de Stedelijke Overheid, 
doordat de heren van Eerde,Beerze en Arendshorst r.katho- 
liek bleven, de vrije hand hadden bij de benoeming van de 
"indringer" Hendrik Petri tot predikant van Ommen in 1603. 
Dat r.katholiek blijven van de heren deed echter helemaal 
niets terzake. Zij hadden voor de Reformatie geen Collats- 
recht. Pas na de Reformatie kregen de heren van Eerde, Beer
ze en Arendshorst ieder een stem bij de beroeping van een 
predikant in de Hervormde Kerk te Ommen.
Een ook de stedelijke overheid en de kerkeraad ieder één 
s t e m . ■ . .
Het boekje van Hoefer heeft ons nog wel wat geleerd. 
Hartelijk dank aan de heer G.Ekkelkamp voor de ons bewezen 
dienst.
Van wie meer van dergelijke dingen ontdekt willen wij dat 
graag vernemen.

- Martend Makkinga.
Mark 14 - Ö m m e n .

***** MEST. *****

Vrogger in t'vrogge veurjoar kwaam ie mestende boeren tegen 
die brachen de mes over n'es en n'kaamp.
Wachtende lag dat as een echten zegen 
overal was dan zonnen zuten, zwoaren da am p.

Aj now deur t'veld ried en goat langs de wegen, 
in wat veur joargetie ok, b i ’j dag of b i 1j nacht,
kömp ow de Bio-staank smereg stuutend tegen, ...  ■
en dat giet maar deur, vracht noa vracht nog vracht.

Wat zegen ? .
Zoere regen!

Di ek s.
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Er rest ons een, al geruime tijd geleden , voorgenomen be
schrijving te geven van do Joden in Den Ham die tot de Joodse 
Gemeente van Ommen behoorden, eer de Joodse Gemeente van 
Ommen in 1942 ten onder ging. .
Allereerst geven wij een overzicht van de namen der Joodse 
personen die in Den Ham hebben gewoond, zover die bekend 
zijn in het bevolkingsregister van de Gemeente Den Ham.
De Gemeente Den Ham was zeer bereidwillig ons te informeren. 
Hier volgen de namen:
Schlosser, Le vi e, geboren 1 oktober 1867, ongehuwd van 
beroep koopman.
Schlosser, Simon, geboren 22 december 1885 te Den Ham, koop
man, gehuwd met Van D a m , Judic, geboren 29 se pt. 1886 te 
Leek, uit dit huwelijk werden geboren:
Schlosser, Michiel, geboren 8 juli 1918 te Den Ham en 
Schlosser, Gompert, geboren 30 juli 1931 te Den Ham.
Al deze personen zijn op of omstreeks 20 maart 1943 te 
Sobibor door gasverstikking om het leven gekomen. Uit het 
huwelijk van het echtpaar Schlosser- Van Dam werd ook nog 
een dochter geboren n.1. de nog levende Lena Alfing-Schlosser, 
geboren 12 augustus 1914 te Den Ham, momenteel nog wonende 
te Vroomshoop. Zij is de enige die de wegvoering der Joden 
in 1942 heeft overleefd en de enige persoon van Joodse af
komst die nu nog in de Gemeente Den Ham w o o n t . Aan de fam. 
Schlosser-Van Dam verwant, woonden in Den Ham eerder ook nog: 
Falkenburg, Mo ze s, geboren 25 maart 1888 te Groningen, rij
wielhersteller, gehuwd met Schlosser, Lea Le ni a, geboren 
26 april 1886 te Den Ham, kinderen uit dit huwelijk:
Falkenburg, Philip, geboren 18 april 1915 te Den Ham, 
Falkenburg, Izak, geboren 1 maart 1917 te Den Ham,
Falkenburg, Hendrina, geboren 20 januari 1920 te Den Ham, 
Falkenburg, Bertha, geboren 12 november 1922 te Den Ham, en 
Falkenburg, D a vi d, geboren 8 juni te Den Ham.
Dit gezin vertrok op 30 oktober 1939 naar Apeldoorn en kwam 
tussen 1940 en 1945, op één dochter na, om het leven.
In de jaren vóór de oorlog was in Vroomshoop nog een Joods 
gezin woonachtig, dat al in 1926 naar Almelo vertrok.
Wij laten dit gezin dat tot de Joodse Gemeente van Almelo 
behoorde buiten beschouwing. De Joden in Den Ham werden, 
zoals wij al schreven, gerekend tot de Joodse Gemeente van 
Ommen te behoren.

- - ■ De Joden i n Den Harn, •«...............
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Hoe de relaties met de Joden .i-n-Ommen waren konden ons 
vorig jaar Mevr, Lena- Alfing-Schlosser en haar man de 
heer W,Alfing wonende te Vroomshoop nog wel enigermate 
vertellen. Mevrouw Alfing deelde ons nog mee dat er geen 
familierelatie was met de Joden in Ommen. Wel waren er 
vriendschappelijke banden met Joodse families in Ommen. 
Inzonderheid met de familie De Bruin die aan de Markt 
woonde. Mevr.Alfing herinnert zich Abram, Jozef en 
Esther de Bruin en ook Mina de Bruin-Vomberg, die met 
Abram de Bruin getrouwd was. Ook waren er later vriend
schappelijke betrekkingen met de familie Vomberg, toen die 
aan de Markt woonde, in het huis van de Bruin. Mevr.Alfing 
deelde ons nog mede dat men bij gelegenheid van de Joodse 
feestdagen naar Ommen ging om de Godsdienstoefeningen bij 
te wonen. Als dat nodig was vond men dan onderdak bij 
Joodse gezinnen in Ommen. Men had in Den Ham geen Syna
goge, maar wel een Gebedsruimte, n.1. bij een familie 
die Brandes h&ette. Er woonden n.1. nog twee Joodse ge
zinnen meer in Den Ham, die wij hierboven hebben vermeld. 
Behalve de familie Brandes was er ook nog een alleenstaan
de, n .1. de heer Wolf. Mevr.Alfing wist zich deze beide te 
herinneren en via de heer K.M. de Haas te Amsterdam kon 
mevr. Pachrag- de Haas, die in Israël woont, zich de naam 
van de heer Wolf ook nog te binnen brengen. Mevr.Alfing 
had ook nog wel herinneringen aan de gang van zaken ten 
aanzien van het Joodse Godsdienstig leven in Den Ham.
De huwelijken werden thuis, in het gezin van de bruid 
gesloten. De Besnijdenis evenzo, waarbij iemand van bui
ten Den Ham óverkwam. : .... ......
Het Godsdienstonderwijs werd gegeven door een bevoegde 
kracht uit Borne. De Godsdienstleraar David Cöhen, die aan 
de Joodse Gemeente t e .Dedemsvaart en Ommen was verbonden, 
had geen taak t.a.v. de Joden in Den Ham.
Rituele slachtingen vonden in Den Ham niet plaats. Het 
vlees werd uit Ommen betrokken van de Joodse slagers 
De Bruin en later Vomberg.
Beg rafenissen vonden in Den Ham zelf plaats. Er waren, en 
er zijn ook nu nog, twee Joodse begraafplaatsen in Den Ham

XXXXXXXXXX
In het voorjaar van 1943 nam het Joodse leven in Den Ham 
een einde. Bij de wegvoering van de Joden uit Ommen, in 
oktober 1942, was Den Ham niet betrokken.
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Im 1943 woonde -in Den .Ham alleen, nog het gezin Simon •
Schlosser, bestaande uit man, vrouw, twee zonen en een 
broer van Sirnon Schlosser. Men vindt de namen hier eerder 
genoemd.
Beide zonen zijn nooit in een arbeidskamp voor Joden ge
weest, wat wel zal samenhangen met het feit dat zij geeste
lijk invalide waren. Daarmede samenhangende valt ook te 
verklaren dat er in Den Ham, in oktober 1942, geen wegvoe
ring plaatsvond in het raam van wat de duitsers "gezins
hereniging" noemden. Het telegram dat vanuit Enschede in 
Ommen werd ontvangen op 2 oktober 1942 werd in Den Ham niet 
bezorgd.
Tussen oktober 1942 en maart 1943 had Simon Schlosser nog 
wel contact met Vomberg in Ommen. Zij spraken wel over de 
mogelijkheid van onderduiken, maar waren beide van mening 
dat er in Den Ham en in Ommen maar weinig gelegenheid was 
om onder te duiken. In maart 1943 kreeg de familie Schlos
ser bericht dat zij moest vertrekken vanuit Ommen, met de 
trein naar V u g h t , evenals de familie Vomberg te Ommen.
Onder begeleiding van de Nederlandsche Politie werden de 
Schlossers naar Ommen overgebracht. Mevr.Alfing, gemengd 
gehuwd, dook nog wel onder, en overleefde als enige van het 
gezin Schlosser de oorlog. De reis naar Ommen werd nog even 
onderbroken. De familie Schlosser kon nog afscheid nemen 
van de bevriende familie Vosjan-Bril, die toen aan de Hammer- 
weg in Ommen, bij de Besthmener Tol woonde.

xxxxxxxxxxxxxx
Ons verslag over de Joden uit- Den Ham loopt hiermede ten 
einde. Wij kunnen nog slechts vermelden dat de heer Wolf, 
eerder genoemd, vanuit *s-Hertogenbosch met familieleden 
vertrok. In Den Ham werd van de weggevoerden nooit enig 
levensteken meer ontvangen.
Onze dank aan de heer en mevrouw Alfing-Schlosser en het 
Gemeentebestuur van Den Ham voor de verstrekte informatie.
Een excuus dat het zo lang heeft geduurd eer wij ons ver
slag konden plaatsen. In ons tijdschrift verdringt vaak
het 6(Sn het ander.- - .....

Martend Makkinga.
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As_ik.

1. As ik op de Dante dwale, .
as ik op de Bollemoate bin,

Sprek m i 1j niks meer d'oale tale
en hef zuken ok gien z i n . ,

2. Loop ik in de Strangen of op n 1Galgengraven,
langs de bekke zoas weleer, 

goat mien gedachten wel an t'graven, .
maar zie vind gien krummel mee r .

3. As ik in de Loarakker zien stroaten,
zuke noar wat vrogger was, 

vuul ik m i 'j allinnig maar verloaten,
en dan mis ik Schoapie's schuurtje p a s .

4. n'Vroggeren kattensloot den is verdwenen,
en n'Lodderholt is ni'j en modern e'maakt, 

maar de mölle deur het licht beschenen, L
bekiek ik as n rovergebleven karn, toch e 1 raakt,

5. Maar in de oalde Karnemelkstege,
cp n'pofferd en ok op n'Oordt, 

kom ie t 1 ommen van toen nog tegen,
dat wat aajt toch nog bekoord.

6. Aaronds-stege mag dan veraanderd w e e 'n ,
t ’zicht op karke en toren bleef bestoan, 

doarumme goa'k m i 'j vake doar vertree'n,
en deur die smalle stege g o a n .

7. Achter de Geuren stoat ze Goddaank nog,
de mooie huusies uut vroggere tied, , 

doarumme bezing ik ze in mien.varsies toch,
Umme d'oalde liefde, die nooit vergiet.

8. Het bint maar stippies in al t'ni'jje
maar toch ok punten woar'j oe op kont richten, 

Ak der noar kiéke vuul ik dat lichte bli'jje,
Umme Ommens zo eigen kunnege gezichten.

D i ek s.
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Nog en k e _ n d e )_Omme r dominee .

Ook het snuffelen in de geschiedenis van andere plaatsen 
dan Ommen kan wel eens iets opbrengen dat voor Ommen van 
belang is. ■
De titel van een boek dat onlangs is verschenen n.1.
"De broederen van Twenthe" van de hand van Drs. P.H.A.M. 
Abels trok m ‘n aandacht wegens het zoeken naar Overijssel
se en Bentheimse (predikanten-) geslachten, zoals de 
Westenbergs.
Om een lang verhaal kort te maken:
De vondst van de directe voorganger in het ambt van 
Ds. Petri, n.1. D s . Adolphus van Besten.
Toegegeven: zijn predikantschap te Ommen was van korte 
en onbekende duur, en wordt, voorzover mij bekend, 
niet in de ommer annalen vermeld. Maar hij was er I 
Abels vermeldt hem als predikant te Ootmarsum met ingang 
van 13 februari 1598. De gemeente was niet tevreden over 
hem, want "bij de magistraet ende enighe andere tot 
Oetmerzen (was) een onlust teghen haeren kerekendienaar" 
(Overijsselse synode op 23 mei 1598).
Na 10 juli 1598 vertrekt hij uit Ootmarsum en "was korte 
tijd dienaar des Woords in het Overijsselse Ommen. Als 
zodanig werd hij 26 september 1599 vermeld". Rond de 
eeuwwisseling, aldus de schrijver, wordt hij predikant 
van Hornhuizen (Gr.).
Een en ander put Abels uit een artikel in de Prov.Over. 
en Zwolsche Courant van 29 februari 1872, geschreven door 
de bekende J.I. van Doorninck. ........

Nu op een rijtje:

Johs. Westenberg in 1586,
Adolphus van Besten in 1599,
Hendricus Petri in 1603-1606 en (vooh ?) 1610 tot 
tenminste 1618 (dezelfde ?) Johs. Westenberg.

Elke lezer hiermee eens ?

Nieüwleusen, a u g . 85 

E.ten Tooren,
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Mien Taaltien.

Net as mi en.. g ew.e.e t ' n.......  ..... ....
is 't taaltien da'k nös 
van D a l e ’s boek'n rebbele, 
niks te zuver op de grond.
Mar zeg noe zelf: wat is '

• t'r noa de zondeval in
de luu nog zo 1t wè ’ n mut ?
’t Giet van jeminee en guttegut,
Wonn'n taal w i 'j ok verwachen
van ien' uut Dèmter weg, '
den eertieds- in vekaansies
'n splinter Ommers hef 'ezeg
en later keuveld'n zonder arg ‘
onderan, met Mozes boa'm, den Sinai,
biejgenoamd dé Liemelerbarg ?
'n Moe van 't Gelders Doezebörg 
’n vaa, nog veerder: van den Pruus,
Wat is 'n man, ’n vrommes meer 
as 'n sper 'eropt uut ’n polle 
den gien flora wil vermeld’n ?
D'rumm' verbeel' 'k miej mar niks, 
mien taaltien is ’n pot met kruudmoes 
met as zolt 'n pietsien smoes.

Lemele, 14 juli 1985 - Broos Seemann.
* * * * * * * * * * * * * * *  ,

Ak d ’ogen dichte d o e .

Ja, toe maar met ow: "Woar blief ie", kon ik het helpen
dat er een b e vr i'jdingsnummer van de "Darde Klokke" tussen 
kwaamp met nog een vervolgnummer ? Ie wollen mi.'j toch niet 
wies maken daj al die tied bi'j van der Kolk op de stoepe 
e'legen hebt, op m i ' j te wachten ? Ie bint. onderwiel ok 
wel noar n ’ optocht hen kieken e'wes, naor- de revuu en de 
Bissingh, maar aj t'goed vind', och en dat doej wel, dan 
goa'w now noar het huus noast dat van v.d.Kólk woar vrogger 
bakker Stevens wonnen. Ja net, woar den kop van n'gevel bi'j 
de Makkinga mölle as baanke neer'e zet is, met dat alliantie 
wapen. Wat een woord hè ? Woar haalt’e t'vandoan ! Maar toen 
w i 'j kinder waren steund dat huus met zienen mooien versier-



den-gevel nog tegenover het gemientehuusv Bd'kker Stevens 
vönd'e w i ' j een deftigen bakker,' woarumme weet ik niet,
Doar zoj zo niet de bakkeri'jje inlopen aj zin in wat möppies- 
krömmels hadden of een foeschuutenbolle. Doar gong ie ne'tties 
de mooie winkel in en vreugen ok netties wat aj mossen. :
Gek is dat, want het waren toch hardstikke vriendelekke 
mensen. Dat dos ie bi'j Getjaan Makkinga en Hendek Jaan van 
Elburg wel. Bi'j Stevens hadden ze twie kinder, Gerrit en 
Antje. Gerrit volgen later zien va op en Antje bleef ter 
noast wonnen. Toen Gerrit Stevens der mee op heuld, b l e e f e  
der wel wonnen maar kwaamp slager van Lohuzen doar in de 
winkel. En ak het goed hebbe hef van Kesteren an Antje zien 
kaante nog een stuk van t'veur—ende had. Toen alles vot mos 
göngen Gerrit Stevens met de dochter van meester Fennema noar 
t 'Ekkelbussie en hun zuster gönk met de buren v.Kesteren en 
Corte noar de Schammelte. Doar zit mevr.Stevens en zuster 
v.d.Poppe nog tot op n ' d a g v a n  heden en kiekt zo veer as ik 
kan noagoan tevreden noar de overkaante, woar heer levenslange 
buurman Willem v.Kesteren ok aajt nog wont. Hoalen zo, volk ï 
Gerrit Stevens zelf is al weer joaren uut de tied maar zien 
vrouwe is nog aaltied bi'j heer ienege dochter Iet je, den met 
een schoelmeester e'trouwd is. Heer vroggere knecht, Egbert 
Doorn bevöl het in die joaren zo goed in Ommen, dat'e later, 
t o e n ' e met t'warken opheuld hier maar weer op an kwaamp.
En dan kreeg ie noast Stevens het huus en de zake van Willem 
van Kesteren. Vroag now niet "wonnen Willem ?", want dat is 
een domme vroage. Sinds mensenheugenis wont doar een oalaen 
Willem en een jongen Willem en nog vake een kleinen Wim.
Toen'e w i 'j kinder waren leup doar de opa van opa Willem, den 
now op de Schammelte wont. En op t'Karkplein zet ze dat 
Gewillem gewoon deur, maar dan allinneg met schoene en zon
der café zo as an de brugge. Wat een uutgekiende zakenluu 
waren dat. Steun ie niet al te vaste in de schoene umme daj 
in café v.Kesteren een bettie te diepe in t'glas e'kekken 
hadden, dan hölp schoenhandel v.Kesteren ow weer an een paar 
schoenen met ingebouwde steun en ie göngen toch bli'j en 
vlot op huus a n .
Dan kreeg ie noast v.Kesteren een doodlopend ströatie met 
allemoale achter-ingangen van v.Kesteren, Stevens, Dijks en 
Stien en de dames Corté. En juust dat kleine ströatie zol 
töt een grote verkeersweg verheven worden. Zo köj zien wat 
zowat niks is, zal groot worden, ja zeer groot.
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Dat is now de weg tussen t 'gemientehuus en de H e m a .
As t'hölp zoj der nog umme krieten en in een hellege 
buj'je ek al is de wens uut'e sprökken dat n'galgengraven 
bi'j t'schaterbruggie nog in t'wark moch wezen veur de 
luu die oons dat an'e doan hebt, maar ok dat helpt niet 
luu. En ik wete ok wel dat zökke gedachten eigelek niet 
bi'j mi'j op maagt kommen, maar ok Dieks hef mangs zien 
zondige neigingen. An de aandere kaante van dat toen 
smalle ströatieaj een klein winkelpandtie stoa.n, Maar 
mooi in al zien kleinheid. Doar wonnen en hadden de 
dames Corté heer kezewinkel. Niet dat ze allinnig keze 
verkochten, ok wel aandere krudenierswaren en klompen, 
maar keze was toch hoofdzaak. Doar waren ze, zo as ze dat 
now uutdrukt, in ''gespecialiseerd". Dat was een stukkie 
oald Ommen op zien mooist. Zie göngen ok met v.Kesteren 
en Stevens over de brugge, umme doar an de Schammelte . ,
een bungalow neer te zetten. Now wont nog ien van de da
mes, mevr. A.G.Corté, op n'Garstenkaamp. J.oa, ok Bats 
Corté is doar uut dat pandtie an de Brugstroate uut'e 
trouwd en zit now an de Prins Bernhardstroate, noa joaren 
een timmerbedrief e ’had te hebben * Volgende keer hoppe w i 'j 
bi'j leven en welzien, bi'j Jan Dijks n'droad weer op te 
pakken. Now hew disse keer maar drie huzen e'had en wi'j 
schikt op as een luus op een teerkwast, maar wat kan dat 
schellen. Wie hebt, hop ik, nog tied zat. Bin ,il< onvol
ledig e'wes, ie schiet mi'j maar an en de volgende keer 
zal. ik ow anvullingen of verbetteringen berouwvol opnemmen. 
Now, tot 1986 dan ! Doe t'wel kalm an met t'oalde joar, 
jazeker, dan zal ik dat ok doen. ,

Di ek s.

GEDENKSTEEN STEGEREN.

De, op initiatief van de "Darde Klokke", geplaatste gedenk
steen te Stegeren is eind juli 1985 van een mooi voetstuk 
voorzien met daar omheen een muurtje.
Wie eens door de mooie buurtschap Stegeren komt, raden we 
aan ook de gedenksteen dan eens van dichtbij te bekijken.

De recTaktie.
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BUISM AN B.V.
in de Middenstraat no. 16 
ook Uw woninginrichter

Telefoon 05291-1546 - OMMEN

Bouwbedrijf 
J. Timmerman# Zn. bv 
Markt 24 - Ommen 
Tel. 05291-1619

VOOR AL UW BOUWWERKEN EN BOUWMATERIALEN

Loodgieters *  Gas- en Waterleiding
Centrale verwarming * Elektra
Dakbedekkingen *  Onderhoud C.V.-ketels

(̂kLLATIEBEDRIJF

GROEN
OMMEN

Schunnkstraat 4b 773 1 GD Ommen 
Tel 05291-2203

voor goed advies en vakwerk 
naar erkend

B A R -B ISTR O

„ ’t Steakhouse”
Voor Uw heerlijk etentje 

in een huiselijke, gezellige sfeer.

WEENINK MAKELAARDIJ B.V.
MARKT 32 - OMMEN - 05291-1121 - LID N.V.M.

Voor verkoop - taxaties 
Financiering - verzekeringen

DOUWE’S
U itstekende kwaliteit
M inimum prijzen De Kamp 1

1 Tel. 1184
P rofiteer hiervan Ommen

MOLEN

VOOR AL UW MEEL EN 
GRA4NPRODUKTEN 
VOLKORENMEEL - MOLENBLOEM 
PANNENKOEKENMEEL 
BOEKWEITMEEL - MUESLI

A.R. WOLTERS
TEL. 05291 - 4080 - OMMEN

SNUFFELMARKT

GÉ SCHUTTE
Verkoop van gebruikte goederen o.a.: 
bankstellen, koelkasten, verpleegster- 
uniformen, jassen, éénpersoonsbedden 
en zo köj wieder goan.
Heb i’j nog gebruukte meubelen, klere 
enz. en ontbrekt t ’ ow an ruumte? 
Breng t bi’j oons en wi’j verkoopt het 
graag veur ow.
Aj meer wilt weten Del dan gerust even. 
Oons telefoon is 05291 - 2489

KRUISSTRAAT 6 - TEL. 05291-6666 Hessenweg west 5 - Ommen

Zwolseweg 8a ■ Tel. 05291-4905-3089 
Normaal geopend van 9.00-18.00 uur 
vrijdags koopavond

Lid van de



Brood, Gebak, Koeken en Koekjes uit de beste grondstoffen bereid 
dus prima kw a lite it vroeger en nu

nog steeds bij: DE E C H T E  W A R M E  B A K K E R

bakkerij Makkinga
CAFÉ - BILJARD - EETHUIS

u  t  f i i m n b a

Markt 12 - Ommen • Tel. 05291-3543

Overijsselse 
Coöperatieve.

Bouwonderneming

VOOR AL UW BOUWWERKEN
Ommen - Strangeweg 14 - Telefoon 2810

Ie kont bej oons terechte veur alle soorten 
zaand en grinte of ai haddigheid omme 
’t huus wilt hebben.
Ie dreit mar 05291-2150 b.g.g. 1668 of 
05237-443 en ie hebt ze zo an droad an

DUNNEWIND- GERRITS
Strangeweg 7 - Ommen

D A M E S  EN HEREN

jftapsalon
dr. van 
Raaltestr. 11, 
Ommen

Ommen

Voor een gezellig borreluurtje 
gaat U natuurlijk naar 

CAFE-BAR

AB KELDER Brugstraat 27

'Sm
RADIO EN TELEVISIE

m. dunnewind
Dr. A.C. v. Raaltestr. 12 - Tel. 1658 - Ommen

RADIO - T .V .  - STEREO RECORDERS - K O ELK A STEN  
W A S A U T O M A T E N  - EIGEN TECHNISCHE DIENST

Slijterij - W ijnkoperij - Lektuur 

SIGARENMAGAZIJN

v .d J J e e k
BRUGSTRAAT 29 OMMEN

Stol ir oln klrrr itt br stab haop’n? ? ? 
ikoto hoop ban maar bic’j

Ommen is al 725 joar stad ! !

bermerstraat 12 
7731 cz ommen 
tel. 05291 1351

voor al uw handelsdrukwerk 
voor al uw familiedrukwerk 
voor al uw verenigingsdrukwerk

kortom voor DRUKWERK naardruk. elpé.



Wij repareren 
alle merken auto's 

en zijn 
gespecialiseerd in

CITROËN

Tevens in- en verkoop van 
zowel nieuwe als gebruikte 

auto’s.

AUTOMOBIELBEDRIJF

M.C. Bouwman
Hammerweg 3-5  
7731 AH Ommen 

Telefoon 05291-6247

KWALITEIT IS ONZE REKLAME!

Fa. M.J. ten Hove
Gasthuisstraat 12 
Telefoon 1176

Uw adres voor diervoeders, aquarium, tuin
zaden. hengelsport, meststoffen enz.

An’t horloge ken ie de drager 
Kies ow horlogie 

daorömme met zörgé 
1643 en loat oe roaden

deur de Vakman!

7731 HD OMMEN 
Hardenbergerweg 6 -8  
Telefoon 05291 1143

ELEKTRO - TECHNISCH BUREAU

H. T IJHUIS B.V.
Voor al uw elektrische installaties van 
nieuw-, verbouw en onderhoud enz.

Ommen - Tel. 05291-3768-1622

Voor al uw VERGADERINGEN 
RECEPTIES EN 

PARTIJEN

Café Weertman
NIEUWE STIJL

J. HUZEN - Markt 18 - OMMEN Tel. 1364



AUTOVERHUUR

H. DUNNEWIND B.V.
Verhuur van Luxe auto's en 9 pers. V.W. busjes 

zonder chauffeur
Gesloten bestelwagens tot plm 18 m3,

B.E. rijbewijzen

Haven Oost 18 - Telefoon 1960

VERKOOP EN REPARATIE 
off. Lada en Zastava dealer

PACTON B.V.
OMMEN

aanhangwagens
opleggers

gas - water 

sanitair en elektra

WOERTINK
ommen - tel. 4900 

onderhoud cv ketels en geisers

RABOBANK 
OMMEN B.A.

deskundig in al uw bankzaken

Autobedrijf

KARSTEN B.V.

PEUGEOT

m TALBO T BRUILOFTEN
DINERS
KOFFIETAFELS
RECEPTIES
PERSONEELSAVONDEN

DROPPINGS 
PUZZELTOCHTEN 
BINGO AVONDEN 
VERGADERINGEN 

BUURTFEESTEN
Patrijsstraat 1 - Ommen 

Telefoon 1471 b.g.g. 3186 of 3728 
Autowasserete

A LTIJD  OPEN: tanken met credit-kaart 
systeem, 6 ct korting, dag en nacht.

„de Linden berg
OMMEN

ff

Zalen tot
400 personen Tel. 05291-1303

Voor al uw Bouwerken:
Weelink s Bouwbedrijf B.V. Ommen

Kantooradres: Schurinkstraat 21 - Werkplaats: Strangeweg 24 
Telefoon 05291 - 1885 - 1196

w
o
drukkerij elpé ommen


