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't Zuute Plassie krijgt langzamerhand 

een vaste structuur en indeling. We 

beginnen de nieuwsbrief met "Old 

Ommer Ni'js", een opsomming van alle 

ontwikkelingen van de stichting 

OudOmmen.nl en het webarchief. In dit 

geval (eenmalig) een opsomming van de 

"vaste" rubrieken:

50 jaar geleden

Met ingang van deze nieuwsbrief 

proberen we tweemaandelijks een 

overzicht te geven van gebeurtenissen 

die exact 50 jaar geleden hebben 

plaatsgevonden in de gemeente Ommen. 

In deze nieuwsbrief de gebeurtenissen 

in de maanden oktober en november van 

het jaar 1960.

Nieuwsspecial

Als er iets heel speciaals valt te melden 

komt deze (nieuwe) rubriek in beeld. 

Dat geldt in de afgelopen periode voor 

ons bezoek aan de negentig-jarige 

Gerrit Bruins n.a.v. een reactie op de 

site van zijn dochter Ineke. Zij liet ons 

weten dat een aantal foto's op 

OudOmmen.nl, die betrekking hebben 

op de bevrijding van Ommen, destijds 

gemaakt zijn door haar vader. We 

hebben dankbaar gebruik gemaakt van 

de uitnodiging om zijn verhalen over de 

oorlogstijd aan de hand van de 

zelfgemaakte én zelf gedigitaliseerde 

(!!) foto's aan te horen.

Streekmuseum uitgelicht

Ook nieuw is de rubriek "Streekmuseum 

uitgelicht" waarin steeds één voorwerp 

uit het Ommer Streekmuseum in beeld 

wordt gebracht. Aan de hand van een 

korte toelichting met een of meer 

afbeeldingen belicht Harold Docter - 

de beheerder van het Streekmuseum - 

een willekeurig voorwerp uit het 

museum. Als uw interesse is gewekt 

wordt u van harte uitgenodigd om het 

Streekmuseum een keertje te 

bezoeken. U zult verbaasd zijn wat het 

Streekmuseum allemaal nog meer te 

bieden heeft op historisch gebied. In 

deze eerste aflevering een korte 

impressie van een middeleeuwse 

drinkwaterput uit het buurtschap 

Varsen.

Uit het archief van Jan Lucas

Veel materiaal op OudOmmen is 

afkomstig uit het archief van Jan Lucas, 

zo ook de informatie voor de rubriek 

"50 jaar geleden". Maar nog veel meer 

materiaal uit dit archief vinden we, 

i.v.m. de omvang, nog niet terug op de 

site. In elke nieuwsbrief een greep uit 

dit nog niet eerder gepubliceerd 

materiaal. De komende nieuwsbrieven 

staan in het teken van de journalist 

Henk van der Beek met deze keer het 

tweede deel van 'Een "Holtspraecke" te 

Giethmen'.

Fotospecial JosPe

In de reeks fotospecials van de uitgever 

JosPe staat deze keer Hotel Restaurant 

"De Wiltzangk" centraal. Deze naam had 

het restaurant tot begin jaren 70, 

daarna werd het een Chinees restaurant 

en begin 1990 kreeg het restaurant de 

naam "De Wildzang". Dankzij JosPe 

kunnen we o.a. een paar prachtige 

kleurenfoto's laten zien uit de tijd van 

"De Wiltzangk". Overigens heeft de 

stichting OudOmmen.nl haar bestaan 

voor een belangrijk deel te danken aan 

"De Wildzang" (Jannes en Henny Kuik) 

als allereerste sponsor van de site.

Advertenties

Deze rubriek stellen we graag 

beschikbaar aan alle instanties die op 

een of andere wijze een bijdrage 

leveren aan de stichting OudOmmen.nl.
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't Zuute Plassie

50 jaar geleden

1 oktober 1960

De N.V. Pacton, welke sinds 1955 ook in Ommen een fabriek heeft, bestond op 1 oktober 

jl. 50 jaar. Dit gouden jubileum werd feestelijk gevierd in Nieuwerkerk a.d. IJssel 

waar de hoofdfabriek is gevestigd. De receptie werd gehouden op een grote salonboot 

waar ruim 1400 personen, waaronder burgemeester mr. C.P. van Reeuwijk, hun 

gelukwensen kwamen aanbieden.



Aan de Haven Oost op het industrieterrein heeft eierhandel Kuyer een nieuwe moderne sorteermachine in gebruik 

genomen. Met deze bijzonder mooie Hollandse machine die is vervaardigd in Barneveld,  kunnen 12.500 (EKO) eieren 

per uur worden gesorteerd.

6 oktober 1960

Ds. J.G.W. Goedhard, Predikant van de Hervormde Gemeente van Lemele van 11-10-1908 tot 17-11-1912, is te Zeist op 

ruim 75 jarige leeftijd overleden.

15 oktober 1960

Het in aanbouw zijnde Chr. bejaardencentrum aan de Lodderholt kwam woensdag “onder de kop”.

Ds. G.A. Bruins wordt 15 okt. a.s. 80 jaar. Op 1 mei 1946 ging hij na ruim 22 jaar de Herv. Gem. te Ommen als predikant te 

hebben gediend met emeritaat op ruim 65 jarige leeftijd. Na nog enkele jaren te Ommen hebben gewoond vertrok hij 

naar Lochem.

22 oktober 1960

De Chr. Vrouwenbond die in 1940 met 24 leden starte bestaat 20 jaar.

27 oktober 1960

Tot 7e leerkracht aan de Chr. Ulo-school werd benoemd de heer G.W. Hart uit Aalten.

Het Kruideniersbedrijf van de fa. Keizer bestaat deze maand 40 jaar en het Kaashuis van de dames Corlé 60 jaar.

1 november 1960

Het Chr. Bejaardencentrum aan de Lodderholt nadert zijn voltooiing. Het hoofdgebouw dat 48 éénpersoons- en 16 

tweepersoonskamers zal bevatten hoopt men eind april 1961 in gebruik te kunnen nemen.

Van 1 tot 22 november a.s. maakt de Hervormde Predikant Ds. D van Heyst weer een reis op het Hospitaal kerkschip “De 

Hoop”. Vermoedelijk gaat de tocht ditmaal naar de Ierse Zee.

Met de restauratie van den molen op den Oordt is op 22 oktober j.l. een aanvang gemaakt.

De voormalige Kuiperij Vos was gevestigd in het pand Hardenbergerweg 9. De Gemeente koopt dit pand voor f 64.000,-. 

Dit pand zal in huurkoop worden afgestaan aan mevr. De wed. G.J. Geesdink – Weegink en B. Geerdink te Hengelo. Deze 

firma wil hier een plastic fabriek gaan exploiteren.

17 november 1960

Faillissementsveiling Houtwarenfabriek te Ommen. Op donderdag 17 november 1960, ’s voorm. 10 uur, zullen op het 

terrein v.d. fabriek v.d. firma Delissen en Overgoor a.d. Wolfskuilstraat 5, ten verz. Van dhr. Curator, publiek á 

contant worden verkocht: kantoorinventaris, gereedschappen, fabrikaten, onverwerkt beukenhout en materialen.

Dieks Makkinga is samensteller en schrijver van radioklanken over Salland met Ommenaar Koop Bakker als rechterhand. 

In ongeveer een jaar tijd schreef H. Makkinga (41) vijf radio-klankbeelden voor de Vara en Rono, over Ommen en 

Salland. Zijn trouwe assistent hierbij is Koop Bakker (28), die ook reeds enige gedichten op zijn naam heeft staan.

26 november 1960

De speeltuinver. Ommeres is er nog niet in geslaagd een speeltuin in te richten.

29 november 1960

Donderdag j.l. is in Hervormd Centrum een afdeling van het Jeugd Rode Kruis opgericht

Nieuwsspecial - Gerrit Bruins

Regelmatig wordt fotomateriaal op de site van 

OudOmmen geplaatst. Onlangs bijv. een serie foto's 

rond de bevrijding van Ommen waarvan de 

fotograaf niet bekend was. Via zijn 

dochter meldde zich de 90-jarige Gerrit 

Bruins, woonachtig te Deventer, als maker 

van de betreffende fotoserie, met de 

mededeling dat er meer materiaal aanwezig 

was. Reden genoeg om hem een bezoekje te 

brengen om zijn uitgebreide fotoarchief 

rond de tweede wereldoorlog te bekijken. 

Welbespraakt en met een goed geheugen 

vertelde hij over de gebeurtenissen van 

toen. Naast tal van foto's - zijn 

uitgebreide fotoarchief heeft hij zelf nog 

recent gedigitaliseerd en op zijn computer 

gezet - kwamen er ook interessante 

documenten tevoorschijn over de jaren 

tijdens en vlak na de oorlog. 

Hij heeft nog een periode gewerkt als onderhouds-

monteur in kamp Erica, waar net na de bevrijding vele 

NSB'ers gevangen gehouden werden. 

De heer Bruins: "ze werden niet zachtzinnig 

behandeld...". 

In 1941 werd hij als elektrotechnicus 

gedwongen tewerkgesteld in Basdorf in 

Duitsland waar hij voorbereidend werk 

deed bij de ontwikkeling van vliegtuig-

modellen. Hij vluchtte en werkte daarna 

als onderduiker bij de ontginning van de 

Noordoostpolder in Emmeloord en op 

Schokland. Later is hij tot het einde van 

de oorlog ondergedoken bij de familie 

Welleweerd in Varsen waarvan o.a. enige 

foto's getuigen. 

In Ommen trouwde hij met Marie 

Ekkelkamp, zuster van de toenmalige 

Ommer fotograaf Hendrik Ekkelkamp. Op 

de volgende pagina toont de heer Bruins 

een van de bevrijdingsfoto’s. Daaromheen 

een klein deel van zijn verzameling met onderaan in 

het midden twee (grotere) foto’s die gemaakt zijn in 

Berlijn. Op de linkerfoto vooraan, en op de rechter 

foto geheel rechts, de heer Bruins.





Streekmuseum uitgelicht - Houten drinkwaterput

In het voorjaar van 1986 is er bij de aanleg van een nieuwe gasleiding in het buurtschap Varsen een middeleeuwse 

drinkwaterput, in de vorm van een uitgeholde eiken boomstam, blootgelegd. In deze put werden ook enkele voorwerpen 

gevonden zoals scherven van kogelpotten, een kraal enz. Deze put dateert uit de 13e – 14e eeuw. Om de boomstam uit te 

hollen werd hij eerst doormidden gezaagd en daarna uitgehold zoals hieronder staat afgebeeld.

Om de leeftijd van de boom zelf te achterhalen werd de Stichting Ring gevraagd dit te onderzoeken. Uit dit onderzoek 

blijkt dat de boom geveld/gestorven is tussen 330 en 342 n.Chr. Deze put staat nu tentoongesteld in het Streekmuseum 

van Ommen. Naast de put staat een vitrine met de voorwerpen die in de put gevonden zijn. Ook is hier meer informatie te 

verkrijgen, en zijn er beelden te zien van de opgraving.

Ik hoop u te mogen verwelkomen in het Streekmuseum in Ommen. Kijk ook eens op onze website: www.museum-ommen.nl. 

Met vriendelijke groet, Harold Dokter, beheerder Streekmuseum Ommen.

Uit het archief van Jan Lucas - Henk van der Beek

Ommer historie aan de hand van 

artikelen van Henk van der Beek, 

bij leven journalist te Ommen.

Veel oudere inwoners van Ommen 

zullen hem nog gekend hebben, 

journalist Henk van der Beek. Om in 

termen van Maarten Toonder te 

spreken "een heer van stand", veelal 

met vlinderstrikje. Hij schreef als 

beroepsjournalist over dingen die 

Ommen beroerden. Hij overleed eind 

zestiger jaren. Naast het 

journalistieke werk heeft hij zich 

verdiept in de historie van Ommen. 

In de komende Zuute Plassies wordt 

een aantal artikelen van hem 

gepubliceerd. In deze nieuwsbrief 

het tweede deel van 'Een 

"Holtspraecke" te Giethmen'.

Jan Lucas



In deze nieuwsbrief een fotospecial 

van Hotel Restaurant "De Wiltzangk" 

met naast het "Stations Koffiehuis" 

uit ca. 1903 een gebouw/woning uit 

1930 welke in gebruik is geweest voor 

het hotel. De Familie Bemboom kocht 

deze woning in december 1977 en van 

Willem Bemboom kregen we het 

volgende stukje geschiedenis over 

"De Wiltzangk": 

"Het was hartje winter 1977 en er lag 

veel sneeuw. In het voorjaar, toen de 

sneeuw verdwenen was, ontdekten wij 

in de tuin een prachtige forellenbeek 

met vijver. In de vijver zaten veel 

ringslangen. Vanwege het gevaar voor 

de kinderen hebben we beek en vijver 

dichtgegooid. Eigenaren van de 

woning waren destijds de erven van 

Renesse. Steven Kuyt is later 

nogmaals (in het huwelijk?) getreden 

met ene mevrouw van Renesse. Deze 

dame had al twee zonen. Een zoon 

heette Helmut Van Renesse, een 

psychiater, en de andere zoon was 

organisatie deskundige en woonde 

toen in Ursem. Wij hebben de familie 

van Renesse niet gekend. Steven Kuyt 

kennen wij alleen uit verhalen. 

Voordat wij het huis betrokken was 

het de woning een aantal jaren 

verhuurd geweest aan expats van de 

Wavin. De laatste bewoners 

(Engelsen) waren liefhebbers van 

tuinieren want de hele tuin stond vol 

met rozen. 

De familie Kuyt was vele jaren 

eigenaar van restaurant en woning. De 

woning stamt uit 1930, het 

restaurant is iets ouder. Het geheel 

was ook een klein hotel. De woning 

waar wij nu wonen had vier 

hotelkamers op de eerste verdieping. 

Vroeger was de naam van de zaak 

'Stations Koffiehuis' daarna werd 

het 'Wildzangk' vervolgens 'Pagode' 

en momenteel 'De Wildzang' (nu 

zonder k) . Na het overlijden van 

Steven Kuyt werden de kinderen van 

mevrouw van Renesse de erfgenamen 

van het geheel. Of Steven Kuyt zelf 

kinderen had, weten we niet. Voor of 

direct na de 2e Wereldoorlog heeft 

de familie de Wit enkele jaren het 

café ( nu restaurant) gerund. Na de 

voetbalwedstrijden van OVC ging men 

naar de Wildzangk voor een biertje 

of een borrel. Het café was ook een 

ontmoetingspunt van jagers. 

In 1977 werd het restaurant gerund 

door een Chinese familie. Hoe lang zij 

er al zaten weten we niet. Wij hebben 

achtereenvolgens vier Chinese 

families gekend die hier de scepter 

zwaaiden. De laatste familie en 

tevens eigenaar van het pand was de 

familie Chung. Vader, moeder en twee 

zoontjes. Zij hebben hier het langst 

gewoond (ruim 10 jaar). Toen 

restaurant Chinatuin haar deuren 

openden is de familie Chung 

vertrokken naar Singapore want voor 

drie Chinese restaurants in Ommen 

was geen plaats. 

Mevrouw Chung (Adeline) heeft in 

Singapore een baan gevonden op de 

Nederlandse ambassade na het 

behalen van een MBA graad terwijl 

haar man (Sjonny) ging werken als 

kok in het beroemde Raffles Hotel 

in Singapore. Na verloop van tijd 

werd Adeline (met familie) door de 

Nederlandse ambassade uitgezonden 

naar Accra in Ghana. Daarna volgden 

nog vele ambassades in andere 

landen. Sjonny werd huisman en 

chauffeur van zijn eigen vrouw. Hun 

zonen hebben in Engeland 

gestudeerd. Beiden zijn inmiddels 

afgestudeerd en de oudste zoon is 

advocaat."

Op onze vraag over de naam van het 

Chinees restaurant en de eventuele 

aanwezigheid van foto's uit deze 

periode zegt Willem:

"De naam van het restaurant was 

"Pagode", wat "tempel" betekent. 

Herkenbare foto's van de 

buitenkant van het restaurant zullen 

moeilijk te vinden zijn. Er hing alleen 

een bord met "Pagode, Chinees 

restaurant" op de voorgevel. Verder 

kon men niet zien dat het een 

Chinees restaurant was. Het 

restaurant stond goed bekend en 

het was er altijd druk." 

Fotospecial JosPe - Hotel Restaurant Wiltzangk









Advertenties

In Mijn Stad Mijn Dorp nummer 5 van november-

december 2010 een uitgebreid artikel (3 pagina’s) over 

Scouting in Ommen. Van de start van de padvinderij via 

Rudolphus Theodorus baron van Pallandt naar Philip Dirk 

baron van Pallandt en Lord Baden Powell. Dankzij Philip 

kreeg de padvinderij vanaf 1913 de beschikking over 

landgoed Eerde. In 1928 trouwde Philip met Wilhelmine 

Marie (Willy) Voorwijk en in het gezin Van Pallandt 

werden twee dochters geboren. Aan de orde komt 

verder: De Eerder Stichting (ontstaan ter 

nagedachtenis aan Philips moeder Edith Sara Woodword) 

en Gilwell Ada’s Hoeve met het op 28 augustus 1948 

geopende Rambonnet-huis. Ook in het artikel een 

verwijzing naar de uitgave van het boek “Honderd jaar 

Scouting in Overijssel” eind november 2010.

Sponsors Stichting OudOmmen.nl:

Hotel De Zon

Café-Restaurant De Wildzang

Taxi Steen

Rabobank

Beter boek - Sumba

Autobedrijf M.C. Bouwman

Bed & Breafast Paoldiekie
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