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Voor u ligt het eerste exemplaar van een magazine, geschreven 
door en voor Ommenaren. Met trots kan ik zeggen dat hier hard 
aan is gewerkt, samen met Ommense bedrijven, inwoners en vrij-
willigers. Twee gastredacteuren waren bereid hun kijk op Ommen 
te delen in mooie verhalen over historische panden in Ommen.

In de gemeente Ommen is zo veel moois te ontdekken. Met dit 
magazine willen we u als inwoner graag verrassen met informatie 
die u nog niet wist. Bent u bezoeker van Ommen, dan kunt u 
het magazine beschouwen als een bewaarexemplaar waarin de 
mooie elementen van de gemeente nog eens nader worden belicht, 
zodat u nog eens terug kunt komen om ze zelf te bekijken. 
Al bladerend door het magazine ziet u dat er heel veel te doen 
en te beleven valt in Ommen. Als nieuwe burgemeester ben ik 
hier blij mee, tegelijkertijd ontdek ik ook zelf steeds meer over 
de mooie kanten van Ommen. Dat veel mensen zich inzetten om 
Ommen vitaal en vooral gezellig te houden bijvoorbeeld. Maar 
ook over de nieuwe woonwijk De Vlierlanden en de cultuur en 
natuur in Ommen kom ik al lezend steeds meer te weten. Fijn, 
al die verhalen van inwoners, zij vormen tenslotte samen de 
gemeente Ommen, het hart van het Vechtdal!
 
Ik wens u veel kijk- en leesplezier met dit eerste magazine! Laat u 
verrassen en inspireren door de mooie verhalen. Ga er op uit om 
met eigen ogen en oren te zien en te horen wat Ommen te bieden 
heeft, wie weet komen we elkaar nog ergens tegen.

Hans Vroomen

Burgemeester van de gemeente 

Ommen
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“Mijn hart ligt 
in het buitengebied”

Waar ligt jouw hart in ommen?

Veehouder Pieter Koonstra is ondernemer in de Vinkenbuurt. Het mooie buitengebied 
dat zo kenmerkend is voor de gemeente Ommen. Wijdse vergezichten met een typische 
hollandse wolkenlucht. Pieter houdt ervan om buiten te zijn al dan niet met zijn vee. Een 
aantal jaren geleden heeft Pieter zijn bedrijf verplaatst en uitgebreid en hij is blij dat de  
gemeente daarin heeft meegedacht. Het resultaat is een prachtig bedrijf in de  
Vinkenbuurt. 

Pieter 
Koonstra

www.hartvanhetvechtdal.nl
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Architect Chris Overwijk ontwierp onlangs een dubbele 
schuurwoning op de Vlierlanden in Ommen. Chris vertelt 
onder andere over dit project en zijn leven als architect in 
Ommen: “Mijn persoonlijke fascinatie in het vak is de  
‘creatie’, het beginstadium. Elke klus begint met goed  
kennismaken. Het belangrijkste facet van het ontwerp is 
dat het duidelijk heel specifiek is toegesneden op  
de gebruiker.”

Al toen hij nog een kind was tekende Chris graag. “Ik ben altijd 
een dromer geweest, een plaatjesmaker en gelukkig ook erg 
praktisch ingesteld. In plaats van een serieuze vaktechneut, ben 
ik toch veel meer een creatieve conceptdenker.” 

De weg naar zijn eigen bureau in Ommen verliep met omwegen. 
Na zijn studie bouwkunde en architectuur, zette hij eerst samen 
met z’n broers het handelsbedrijf van zijn ouders voort. “Na zeven 
avontuurlijke jaren koos ik toch het vak waarvoor ik geleerd had. 
Na in Deventer en IJsselmuiden voor mooie architectenbureaus 
te hebben gewerkt, begon ik in 2011 mijn eigen bedrijf inktviz.”

Goed gebouw is als een maatpak

“Mijn persoonlijke fascinatie in het vak is de ‘creatie’, het begin-
stadium. Voor mij begint elke klus met heel goed kennismaken. 
Een goed gebouw is namelijk als een maatpak.  
 
Net als de kleermaker moeten we je maten opnemen, willen we 
weten hoe en waar je het maatpak wilt gebruiken, welke stof 
je lekker vindt zitten en bepalen we welke kleur het beste bij je 

past. Het gebouw, dat is een beetje ‘jij’. Natuurlijk hebben we 
een soort inktviz ‘handschrift’, een stijl die je zou kunnen herkennen 
in onze projecten, maar een ontwerp vind ik pas geslaagd als die 
heel specifieke, unieke identiteit erin zit.”

Wat dat betreft is de dubbele schuurwoning een mooi voorbeeld. 
“We wilden met een heel zuiver bouwvolume, in een simplistische 
bouwtechniek, meer kubieke meters woning maken voor minder 
geld. Tegelijkertijd een huis met een heel ‘eigen’ karakter. Samen 
met de bouwer (Van Pijkeren Dalfsen) en de bewoners is dit 
gelukt.” 
 
“Het resultaat is een moderne, strak vormgegeven houten schuur 
waarin zich twee woningen bevinden met veel glas en ruimtelijke 
vides. We hebben de woning over de hele kavelbreedte geplaatst 
in plaats van in de diepte. Er blijft zo veel meer achtertuin over. 
Al deze ingrediënten maken de woning opvallend anders. Er zijn 
dagen dat ik expres even omrijd om te kijken hoe mooi hij erbij 
staat”, lacht Chris. 

Chris Overwijk: 
de architect

Het gebouw, dat is een beetje ‘jij’
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Leonie heeft Chris gevraagd om met 
natuurlijke materialen te werken

De familie Hogenkamp, is sinds november trotste eigenaar 
van de twee-onder-een-kapschuurwoning die Chris ontworpen 
heeft. “We waren direct geïnteresseerd in het Vlierlanden 
project”, vertelt Jeroen. “Dat je de mogelijkheid hebt om zelf 
te bouwen wat je wilt, sprak ons erg aan. We zijn erg blij dat 
we met een architect gewerkt hebben. Anders dan bij een 
cataloguswoning maakt een architect zich er echt hard voor 
dat zijn ontwerp gerealiseerd wordt op de manier hoe hij wil. 
Hij draagt ideeën aan waar je anders zelf als leek nooit over 
nagedacht zou hebben.”  

Jeroen, Leonie en Lauren van 1

Kansen genoeg in Ommen

Hoewel de grotere projecten van inktviz zich verder van huis 
afspelen, is er genoeg te doen in de regio. “Op dit moment 
werken we aan een vrijstaande woning op de Vlierlanden en een 
bijzondere hoeve aan de Koesteeg. In Brucht (gemeente Harden-
berg) zijn we bezig een oude molenaarsboerderij om te bouwen 
tot woonhuis met atelier. Ommen is een stad, maar is beslist 
niet ‘stedelijk’. Voor een architect heeft dat zo zijn beperkingen. 
Wél heeft Ommen een florerende recreatieve sector en ik hoop 
in deze niche in de toekomst iets te kunnen ontwerpen. Denk 
aan een project waarbij een commercieel idee hand in hand gaat 
met gebiedskarakteriserende, belevingsvolle architectuur. Zoals 
bijvoorbeeld luxe boerderijlodges met een spa-wellness. Kansen 
genoeg”, sluit Chris af.

bouwen
wat je wilt

TEKST: Paula weitkamp



Ook wonen in De Vlierlanden? 
Kijk op www.vlierlanden.nl voor meer informatie.

wonen in de 
vlierlanden

Speeltuinen als 
ontmoetingpunt

Familie Grotenhuis, bestaande uit vader Gert Jan, moeder 
Brenda en kinderen Sten (8), Lise (6) en Anna (1), woont 
bijna een jaar in hun nieuwe woning op de Vlierlanden in 
Ommen. De groene vlakte direct voor hun woning ligt er 
nog verlaten bij, maar daar komt heel snel verandering in. 
Deze zomer worden er twee nieuwe speeltuinen 
gerealiseerd op de Vlierbrink in de Vlierlanden, want in 
een woonwijk waar buitenleven centraal staat, kunnen 
speeltuintjes natuurlijk niet missen!

Samen met Gert Jan en Brenda vertellen Sten en Lise waar ze 
vaak spelen nu er nog geen speeltuinen in hun woonwijk zijn. 
Sten: “We spelen in de achtertuin of we gaan naar de zwarte 
bult! Er wonen ook heel veel vriendjes hier.” Brenda vult hem 
aan: “Je merkt dat ze een speeltuin nu echt missen. We woon-
den hiervoor in de wijk Alteveer en daar had je de speeltuinen 
natuurlijk voor het uitkiezen. Het zijn toch centrale plekken waar 
kinderen samen komen.” 

In de bomen klimmen

Als de tekeningen van de twee speeltuinen op tafel komen 
starten de kinderen direct met fantaseren. “Zo, dat is cool! Een 
glijbaan zonder trap”, aldus Sten. Aan de tekeningen valt op dat 
er veel ruimte is voor groen. Er is veel verschil in hoogte en
er staan grote bomen ingetekend. Sten: “In die bomen kunnen 
we mooi klimmen! En ik zie een voetbalveld, dat is gaaf!” 
Sten is het meest enthousiast over het voetbalveld met de 

Bewoners denken mee bij  
realisatie speeltuinen 
Al voordat er gestart werd met bouwen op de Vlierlanden 
mochten potentiële bewoners meedenken met de uitstraling 
van de wijk. Niet alleen over de eigen woning, maar ook 
over bijvoorbeeld ruimte voor groen en water. Het is dus 
vanzelfsprekend dat de bewoners nu ook meedenken bij 
de realisatie van de speeltuinen. In september 2017 vond 
de eerste inspiratiesessie plaats. Daar kwamen veel 
mensen op af, vooral ouders samen met hun kinderen. 
Ook de familie Grotenhuis is naar een aantal bijeenkomsten 
geweest. Brenda vertelt: “Tijdens de eerste sessie kon 
iedereen ideeën delen.” Ook de kinderen mochten 
vertellen wat ze graag wilden hebben in de speeltuinen.  
Zij moeten er ten slotte gaan spelen! 

Aan de hand van de input van bewoners maakte Bureau 
DonkerGroen (gespecialiseerd in ‘natuurlijk spelen’) de 
ontwerpen voor de groene speeltuinen. Die tekeningen 
werden vervolgens met de bewoners doorgenomen.  
Brenda vertelt: “We zagen toen bijvoorbeeld dat een bankje 
echt pal voor ons raam zou komen te staan. We hebben 
aangegeven dat dit ons niet echt prettig leek en ik zie nu 
in de definitieve tekeningen dat het bankje verplaatst is.” 

doeltjes en laat die grote speeltuin inclusief het voetbalveld nu 
direct voor zijn huis komen te liggen. Brenda vertelt: “Dat is wel 
het mooie aan deze groene speeltuinen. Juist omdat wij er op uit 
kijken, vinden we het wel fijn dat het er niet van die standaard 
speeltoestellen in alle kleuren komen te staan. We krijgen zo een 
mooi groen uitzicht.” 

Creatief spelen 

“Als je kijkt naar het aantal speeltoestellen in de twee speeltuinen 
lijkt het in eerste instantie misschien wat weinig”, vertelt Gert 
Jan. “Maar hierdoor is er juist veel ruimte voor andere spelletjes 
zoals balspellen. Het mooie is dat de kinderen zelf moeten 
bedenken wat ze gaan doen in de speeltuin.” Lise: “Achter al die 
heuvels kunnen we mooi verstoppertje spelen!” 

Net als de kinderen zich samen met hun ouders buigen over 
de in de speeltuin getekende wadi (een bufferingsvoorziening 
tijdelijk gevuld met hemelwater), komen vriendjes Tess (bijna 7) 
en Pim (bijna 5) binnenlopen. Gert Jan vraagt zich af of het wel 
zo handig is om een wadi middenin een voetbalveld te realiseren. 
Maar als Pim hoort wat een wadi is zegt hij: “Dan kan ik daar lekker 
met mijn nieuwe crossfiets doorheen fietsen!” Iedereen lacht. 
Juist dat is misschien wel het mooiste van deze speeltuinen. Er is 
echt ruimte voor verbeelding en ieder kind zal die verbeelding op 
zijn of haar eigen manier invullen. 

“Een speeltuin is 
echt een centrale 
plek waar kinderen 

samen komen.” 

Moeder Brenda:

76

TEKST: Paula Weitkamp
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Na de verhuizing van het Vrijthof naar de Varsenerstraat heeft 
Inge haar winkel in smaakbeleving flink uitgebreid. Naast wijnen 
en sterke drank, brengt ze verse koffie, geurige thee, verse olijf-
olieën en delicatessen aan de man. Persoonlijke aandacht staat 
bij Inge hoog in het vaandel. “Ik vind het leuk om uit te zoeken 
wat voor smaak iemand nu precies heeft en welke wijn daarbij 
past”, zegt ze. “Dat is minder gemakkelijk dan het lijkt. Neem
bijvoorbeeld het begrip fruitig. Dat is voor de één een volle zoete 
smaak, terwijl de ander dat juist associeert met fris en zuur. Het 
is voor mij een sport om dan uiteindelijk een wijn vinden die 
perfect past.”

Het assortiment

Ook geniet ze van de klanten die een dinertje gaan geven en met 
het complete menu onder hun arm om wijnadvies komen vragen. 
“Ik vind het heerlijk om mee te denken. Als mensen speciaal voor 
een feestje een aantal soorten wijn halen, dan is het trouwens 
mogelijk om de volle, niet geopende flessen gewoon weer retour 
te doen.”
 
Net als kleding en schoeisel zijn ook alcoholische dranken aan 
mode onderhevig. Ieder seizoen vallen er weer nieuwe smaken 
te beleven. “In de decembermaand hadden we speculaaslikeur en 
de smaaksensatie van dit moment is chocoladewijn. Die smaakt 
echt naar chocola. Je moet ervan houden, maar als dessertwijn is 
hij echt wel lekker”, vindt Inge.  

Samenwerking

Waar mogelijk werkt De Wijnhof samen met de andere vers-
productenwinkels in het centrum van Ommen. “Het is fantastisch 
dat we op dat gebied in Ommen zo’n grote diversiteit hebben. 
Met ons allen kunnen we inwoners en bezoekers een smaak-
beleving bieden die ze nergens anders vinden. 
Dat is toch geweldig.”

‘Samen met andere versproductenwinkels 
bieden we inwoners en bezoekers van  
Ommen een ware smaaksensatie’ Elke fles 
heeft volgens wijnhandelaar Inge Boezelman 
zo zijn eigen verhaal. Dat geldt overigens ook 
voor whisky en andere alcoholische dranken.  
De eigenaresse van Wijnhof Ommen kan er 
uren over vertellen en ervaart het werk in 
haar winkel dan ook als een feestje.

Inge boezelman, 
wijnhof ommen

wijn  
sfeer & 
gevoel

Inge boezelman, wijnhof ommen

“Ik vind het leuk om uit  
te zoeken wat voor smaak 
iemand nu precies heeft en 
welke wijn daarbij past”

tip
onze 
heerlijke 
balsamico 
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We hebben een aantal details op de foto gezet 
uit het centrum van Ommen. Weet jij wat we 
gefotografeerd hebben? Stuur je antwoorden 
naar hartvanhetvechdal@ommen.nl en maak 
kans op een mooie prijs. De winnaar wordt in de 
volgende editie bekend gemaakt.

raad waar
dit staat

ONTWERPWEDSTRIJDO Wellicht is het je al opgevallen. In de foto van 
Pieter staat letterlijk een hart, omdat zijn hart in 
het buitengebied ligt. Dit hart krijgt een centrale plek 
in onze promotiecampagne. Maar het is nog een beetje 
saai. We dagen je uit om een ontwerp te maken voor ons 
hart. Stuur je idee naar hartvanhetvechtdal@ommen.nl. 
Het winnende onwerp wordt uitgevoerd en zal centraal staan 
in de campagne Hart van het Vechtdal. De af metingen van 
het hart zijn 90 x 100 cm. Het moet bij Ommen passen, 
creatief zijn en kleurrijk! Succes!

HART VAN het VECHTDAL

2

TEKST: Erna ekkelkamp



KONINGSDAG, HET 
MOOISTE FEEST 
VAN HET JAAR
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Met ruim 2400 leden is de Oranjevereniging de 
grootste vereniging van Ommen. De grootste  
en volgens Jan aan het Rot ook de mooiste  
vereniging uit de wijde omtrek. Want Koningsdag 
in Ommen biedt al bijna 60 jaar vertier voor  
jong en oud.

Omdat het vaak voorkomt dat ik mensen niet thuis tref  
of ze geen contant geld in huis hebben, moet ik soms  
meerdere malen terug naar een bepaald adres.

Als één van de zes incassanten, zorgt Jan aan het Rot er ieder 
jaar opnieuw weer voor dat alle leden ten zuiden van de Vecht 
hun lidmaatschapskaarten op tijd in huis hebben.

Daarvoor fietst hij vele kilometers, want het komt niet zelden voor 
dat hij twee, vier, zes of zelfs tien keer tevergeefs bij mensen aan 
de deur komt. “Zo’n 400 leden van de Oranjevereniging wonen 
verspreid over Ommen Zuid, Zeesse, Junne, Beerze, Archem, 

KOningsdag programma

“Het geeft mij een 
goed gevoel als ik in 

zo’n geval iets voor een 
ander kan betekenen.”

Lemele, Eerde, Giethmen, Besthmen, de Wolfskuil, Vilsteren en 
Dalmsholte”, vertelt hij. “Hoewel men sinds een jaar de kaarten 
ook via een overschrijving kan betalen, wordt het merendeel van 
de kaarten nog altijd in klinkende munt afgerekend. 
Omdat het vaak voorkomt dat ik mensen niet thuis tref of ze 
geen contant geld in huis hebben, moet ik soms meerdere malen 
terug naar een bepaald adres.”Om het nuttige met het aangename 
te verenigen doet Jan alles op de fiets. “Eén jaar heb ik de 
kilometers bijgehouden en toen heb ik in totaal 362 kilometer 
afgelegd”, zegt hij. “Naast leuk werk is het dus nog gezond ook.” 
Het leuke eraan is het contact met de mensen, vindt Jan. “Ik kom 
ieder jaar weer opnieuw bij de mensen aan de deur, dus je bouwt 
toch een soort van band op. 

Er zijn heel wat adresjes waar ik niet weg kom zonder eerst een 
kop koffie gedronken te hebben. Bij de één maak ik een gezellig 
praatje, maar het komt ook regelmatig voor dat mensen echt 
even hun hart luchten. Het geeft mij een goed gevoel als ik in 
zo’n geval iets voor een ander kan betekenen.”

KONINGSDAG

Als de kaarten zijn verkocht, is het niet zo dat Jan zorgeloos 
Koningsdag kan vieren. Want ook of misschien wel juist op die 
dag moeten er veel hand- en spandiensten worden verricht om 
het feest vlekkeloos te laten verlopen. 

Maar dat heeft Jan er wel voor over. “Je doet het met elkaar  
en je doet het om jong en oud in Ommen een geweldige dag  
te bezorgen.”

Oranjepop / feestweek  
Horeca Ommen 
 
 
 
VERSIERDE STRATEN
 

GEZELLIGE ORANJE AVOND 
OLDENHAGHEN  
aanvang 19.30 uur
 

OPTOCHT VERSIERDE  
FIETSEN en KARREN
aanvang 19.30 uur - (start parkeerterrein Aldi)  
   

LAMPIONNEN OPTOCHT
vanaf 21.00 uur - (start Oldenhaghen)    
   

 
OCHTEND  PROGRAMMA
Klokluiden 08.00 - 8.15 uur
Aubade   09.30 uur 
Oranjemarkt in Wijksteunpunt  
Oldenhaghen  10.00 - 13.00 uur
 

MIDDAGPROGRAMMA
Grote middag optocht  start 13.30 uur
Feestterrein geopend  van 15.00-21.00 uur
 

AVOND  PROGRAMMA
prijsuitreiking optocht  19.00 uur
Vuurwerk boven de Vecht  21.15 uur

vanaf 

22  
april

vanaf 

21  
april

 

25  
april

 

26  
april

 

26  
april

 

27  
april

TEKST: Erna ekkelkamp
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Inmiddels ligt de geul er een aantal 
maanden en heeft het stormen, een 
ijsperiode en hoogwater overleefd.

pas gaandeweg achter wat de gevolgen zouden zijn voor ons 
bedrijf. Door het graven van de geul zou ik nogal wat kampeer-
plekken verliezen. Terwijl ik die plekken juist hard nodig heb om 
een duurzame onderneming voor de toekomst te houden. 
Kortom, we moesten nog wel wat stappen nemen voor er 
gegraven kon worden.”

Unieke samenwerking 
Er kwamen al snel wat schetsen op tafel en er werd constructief 
overleg gevoerd over de verwezenlijking van dit plan. “Achteraf 
gezien een unieke samenwerking tussen overheden, huidig 
waterschap Vechtstromen, en ondernemers”, vinden Christiaan 
en Jack. “Er moesten wel wat horden genomen worden, maar 
iedereen realiseerde zich dat het eindresultaat een win-win-
situatie zou zijn voor alle partijen. Dat maakte dat iedereen wel 
wat water bij de wijn wilde doen.” Dat enthousiasme kwam ook 
tot uiting in de snelheid waarmee het proces gelopen werd.  
Al met al duurde het precies vier jaar vanaf het moment dat de 
plannen op tafel kwamen tot de oplevering van de geul en dat 
tempo in zo’n ingrijpend plan is volgens de ondernemers ook 
echt uniek.

Inmiddels ligt de geul er een aantal maanden en heeft het 
stormen, een ijsperiode en hoogwater overleefd. “Met hoogwater 
doet hij wat hij moet doen: hij zorgt ervoor dat er geen woningen 
meer onder water lopen”, zegt Jack. “Dat het water ook bij 
een normale waterstand zo hard stroomt had ik overigens niet 
verwacht. We hadden gedacht dat hij bij een paar nachten 
vorst al snel zou bevriezen en dat we een geweldige ijsbaan 
zouden hebben, maar dat is helaas niet het geval.” De stroming 
maakt de geul volgens Christiaan wel aantrekkelijk voor sportief 
vertier. “We zijn bezig met het project Beleef de Vecht en werken 
ook samen met de hengelsportfederatie Oost Nederland en 
Reggesafari. Ook zitten we te denken aan Run-Swim-Run-
achtige activiteiten. Het mooie van het project is ook weer de 
samenwerking met heel veel collega-bedrijven langs de Vecht. 

Hierdoor kunnen we een uniek totaalconcept bieden, waarbij 
mensen bijvoorbeeld met de boot richting Dalfsen, Hardenberg 
of via de Regge naar Den Ham varen en per fiets, step of solex of 
wat voor manier dan ook weer terugkomen.”
Dat zijn activiteiten die ook Jack als campinghouder toejuicht. 
“Het mooie van de campingondernemers in het Vechtdal is 
dat we met ons allen de insteek hebben dat er ook buiten de 
campingpoort wat te beleven moet zijn”, vindt hij. “Natuurlijk is 
het mooi dat je op je bedrijf allerlei mogelijkheden biedt, maar de 
grote plus van het Vechtdal is dat we er met elkaar voor zorgen 
dat er zoveel te doen is, dat men dat onmogelijk tijdens één 
vakantie kan doen. En omdat we vertier bieden voor jong en oud, 
kunnen mensen in de loop van hun leven meerdere keren hun 
vakantie in Ommen doorbrengen.”

‘En dat wij dan met ons allen  
in Oldenhaghen zitten en 
herinneringen ophalen aan 
die goede oude tijd’

Door de intensieve samenwerking blijven de  
recreatieondernemers creatief. “Elkaar iets gunnen, 
een handje meehelpen en lol maken, daar gaat het 
om in het leven”, vinden ze. “Ons doel is niet om 
volgend jaar te stoppen met werken, maar om onze 
bedrijven op termijn over te dragen aan onze  
kinderen. En dat wij dan met ons allen in Oldenhaghen 
zitten en herinneringen ophalen aan die goede 
oude tijd. Als dat zou gebeuren, dan hebben  
we het goed gedaan.”

Zo oppervlakkig bezien is de Koeksegeul een mooie meander die camping de Koeksebelt 
en Rederij Peters op een eiland zet. Maar de aftakking van de Vecht is veel meer dan dat. De 
geul is bovenal het zichtbare resultaat van een harmonieuze samenwerking tussen overheid 
en ondernemers, waarbij twee doelen behaald zijn; een ruimer stroombed voor het overtollige 
water en het ontwikkelen van een uniek eilandje in de eeuwenoude rivier.

Geschiedenis 

Het begon allemaal met de overstroming in 1998, waarbij 
de Vecht zover buiten haar oevers trad dat de bedrijven en 
woningen op de oevers van de Vecht onder water kwamen 
te staan en daardoor veel schade opliepen. “Dat was heftig”, 
herinnert Jack van der Boon zich. “We hadden een paar duizend 
zandzakken voor de deur liggen. Wat wel weer heel mooi was, 
was het saamhorigheidsgevoel dat ontstond. Collega’s van  
campings in het Vechtdal zijn hier geweest om te helpen 
zandzakken leggen.” 

GEVOLGEN

Waar Van der Boon het droog hield, liep de woning van de familie 
Peters onder water, wat veel schade opleverde. “Wij hebben 
zelfs maanden elders moeten wonen voordat alles weer droog en 
opgeknapt was”, vertelt Christiaan Peters. Toen in 2011 dan ook 
de vraag van de gemeente Ommen en toenmalige Waterschap 
Velt & Vecht kwam om mee te praten over het vergroten van de 
afvoercapaciteit van de Vecht, hoefden beide ondernemers niet 
lang na te denken. “Tijdens die bijeenkomst kwamen we al 
pratend op het idee van een aftakking langs de Zwolseweg”, 
zegt Jack. “Iedereen was meteen enthousiast, maar ik kwam er 
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Meer flow door een
goede samenwerking
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Natuur in Ommen
Wandelend of fietsend door het Vechtdal, overal zie ik het terug! De roodornige kleur van de Vechtdalgrond 
overgaand in het overwegend blonde stuifzand van bijvoorbeeld de Rheezerbelten en de Sahara. Ik zie het 
zelfs in de dieren terug. Kijk naar de zandbijen en hoornaars maar ook het brandrode rund, hekrund en de 
prachtige reeën die zo mooi afsteken in de sneeuw. Reeën spotten is een favoriete bezigheid van menig 
natuurbezoeker. In de winter verzamelen de reeën zich in grote familiegroepen. In vaktermen een sprong 
genoemd. In het voorjaar vallen de groepen uiteen. Ieder dier zoekt zijn eigen plekje. Als de geiten zogende 
jongen hebben houden ze zich schuil. Het is alsof ze van de aardbodem verdwenen zijn zo schuw worden 
ze dan. En in de late zomer laten alle reeën zich weer makkelijk zien. De jaarlingen redden zich en eten 
hun buik vol met kruiden en doen zich goed aan boomknoppen. Wilt u ook reeën spotten ga dan eens een 
avond rustig in de bosrand zitten en geniet van alles wat aan u voorbijgaat. 

Plaats je mooiste foto’s van Ommen op Instagram met 
de #loveommen. Wij maken elke maand een selectie en 
plaatsen de mooiste foto’s op deze pagina’s. In deze editie 
vertelt boswachter Nico Arkes iets over de reeën die te 
vinden zijn in onze bossen.

14 15

De Beste Stek zorgt voor reuring in het centrum van Ommen. 
Vaste klanten komen niet alleen uit Ommen, maar ook van  
heinde en verre naar de dierenspeciaalzaak en maken er dan 
vaak gelijk een dagje uit van, weet Miranda. “Ze halen hier de 
spullen voor hun huisdier en combineren dat met even lekker 
shoppen, koffiedrinken of lunchen in Ommen.”

Persoonlijk 

Na haar studie commerciële economie stapte Miranda bij haar 
ouders in de zaak. Ze heeft nooit anders gewild. “Elke dag is  
anders. Je hebt veel contact met mensen en het is leuk om spul-
len in te kopen en weer te verkopen”, vindt ze. “We hebben alles 
voor kleine huisdieren en vogels en bieden een zo vernieuwend 
mogelijk assortiment in combinatie met uitgebreid advies. 
De vernieuwing bij onze producten zit overigens vaak in een  
verbeterde voeding of net een ander kleurtje of materiaal.”

De Beste Stek 
Ook als je geen huisdier hebt of niet van vissen houdt, is een bezoekje aan De Beste Stek  
de moeite waard. Het is  een speciaalzaak zoals een speciaalzaak moet zijn. Je krijgt er  
deskundig advies en het assortiment is zo groot, dat er zelden nee wordt verkocht. Een  
echt familiebedrijf waar Rinus, Ineke en hun dochter Miranda Klein dit jaar al 30 jaar hun  
handen aan vol hebben. 

Rinus Klein, 
Beste stek ommen

Vissen

Dat laatste geldt volgens vader Rinus vooral voor de 
hengelsport. “Bij vissen gaat het nog altijd om de dobber 
en het haakje. Maar waar je vroeger de zware bamboe-
hengels had en daardoor vlak aan de walkant viste, 
wordt er tegenwoordig gebruik gemaakt van carbon. Dat 
weegt bijna niets, waardoor je veel verder van je af kan 
vissen en meer kans hebt om iets te vangen.” Wie wil 
starten met vissen, is bij De Beste Stek dan ook aan 
het juiste adres. Vissen is een hobby van hele familie 
Klein, dus helpen ze starters graag op weg.  
Ook de verplichte vispas kan aangeschaft worden bij 
de winkel. “Het bedrag van de vispas wordt onder 
andere gebruikt voor het beheer en het onderhoud van 
het viswater in Ommen”, vertelt Rinus, die ook 
bestuurslid is van de Hengelsportvereniging.

rinus klein, 
beste stek ommen

TEKST: Erna ekkelkamp



Op pad in 
eigen stad

‘Gewoon’ een pizzeria en een kleding-
winkel weer even bijzonder. 

veranderde het van een woonhuis naar het Koffiehuis van den 
Volkenbond. Dat hangjongeren van alle tijden zijn, blijkt uit de  
geschiedenis. Het koffiehuis werd opgericht om te voorkomen 
dat de jongeren uit Ommen op straat ging hangen. Zij zorgden 
namelijk voor overlast door alcoholmisbruik en vandalisme.  
Omdat deze jongeren zich niet de les lieten lezen, en de regels 
aan hun laars lapten hief Mulert in 1908 het koffiehuis op en  
vestigden drukkers Van Eerten & Fikkert zich in het pand. 

Ommer Courant

Van Eerten & Fikkert waren de oprichters 
van de ‘Oprechte Ommer Courant’ als 
tegenhanger van de ‘Ommer Courant’, 
die gedrukt werd in Dedemsvaart. Toen 
Flikkert stopte, ging Dirk van Eerten 
zonder zijn kompaan door. Omdat 
zoons van Eerten na de dood van 
Dirk het niet eens konden worden 
over de verdeling van de erfenis  
verkochten zij het recht van uitgifte van 
de Oprechte Ommer Courant. Onder 
de hoede geweest van veel verschillende eigenaren, is de  
weekkrant sinds 1992 bekend als het ‘Ommer Nieuws’. 

De Buren

Sta je voor het oude koffiehuis en werp je een blik naar links, 
dan zie je daar een pizzeria. Dat op de plek van de pizzeria tot 
1951 het Hebreeuwse opschrift: ‘Hoe ontzagwekkend is deze 
plaats, dit is niet anders dan een huis Gods en dit is de poort 
des hemels’ prijkte, is vandaag de dag nauwelijks voor te stellen. 
Deze woorden bestreken de gevel van de joodse synagoge op 
de hoek van de Varsenerpoort-Middenstraat. Tot 1951 stond op 
deze plek een joods gebedshuis, waar joden op sabbat (zaterdag, 
red.) samenkwamen om te bidden en te studeren uit de Tora. 
Door het jaartal 1747 op een van de grafstenen op het joodse 

Zomers stromen de campings vol en is een 
lege plek op een terras nauwelijks te spotten. 
Ommen is een toeristentrekker, bekend om 
haar prachtige natuur. In de vakantiemaanden 
is het een drukte van jewelste; fietsers  
en wandelaars gaan op pad, en zelfs de  
cultuurliefhebber kan zijn hart ophalen aan al 
het moois in de stad. Ommen heeft een rijke 
historie, maar de stad is voor de Ommenaar 
dagelijkse kost, waardoor het bijzondere  
gemist kan worden. In dit artikel maken wij 
van ‘gewoon’ weer even bijzonder.

kerkhof in Ommen, weten we dat de joodse gemeenschap zich 
hier in de achttiende eeuw vestigde. Zij werden echter pas vanaf 
1830 officieel erkend als gemeente. In de jaren dat de gemeen-
schap nog geen synagoge had, kwamen zij op de sabbat (zaterdag, 
red.) samen in het huis van Meijer Mozes de Haan. Toen het 
aantal joodse inwoners toenam, groeide ook de behoefte aan een 
synagoge. Rond 1850 waren de bouwplannen voor een synagoge 
af en kon de bouw beginnen. Vrijwel de gehele gemeenschap is 
vanaf oktober 1942 in stappen via doorgangskamp Westerbork 
gedeporteerd naar het oosten. Zij die in Sobibor arriveerden 
werden direct omgebracht. Slechts één gezin wist onder te duiken, 
maar werd door verraad in 1944 op de trein naar Auschwitz gezet. 

Bijzondere plekken 

‘Gewoon’ een pizzeria en een kledingwinkel weer even bijzonder. 
Door de geschiedenis van twee oude panden in de spotlights te 
zetten, wordt een wandeling door het centrum van Ommen net 
iets anders. Betreed de gebouwen en waan je weer even terug in 
de vorige eeuw.

De geschiedenis

Wie vanaf de Vecht door de Brugstraat wandelt, loopt  
uiteindelijk tegen een karakteristiek pand aan. Een oranje  
gebouw met grote ramen, rijkelijk versierd met ornamenten. 
De voorgevel laat zien dat drukker Van Eerten zich hier rond  
1900 vestigde. Menig Ommenaar zal zich de winkel van de  
derde generatie Van Eerten herinneren: een stampvolle  
winkel met onder andere schrijfgerei, boeken, sleutelhangers en 
plakband verzameld op plankjes die het gewicht nog net konden 
dragen. Maar de geschiedenis gaat verder terug dan dat. 

In 1781 werd het pand gebouwd als ambtswoning voor de  
burgemeester, daarna woonden er verschillende rijks ambtenaren. 
In 1903 kocht Frederik Eliza baron Mulert het gebouw en  

1716

Drukker van 
eerten

Jaar; 1900

Toen
En nu

historische foto’s: www.oudommen.nl
TEKST & foto’s: Anne-Maaike Ekkelkamp, Margot van Rees



Heel 
Ommen 
Gewoon 
Gezond

Een gevulde koek of een appel? Buiten spelen 
of gamen? De hele dag maken we keuzes 
die effect hebben op onze gezondheid. Met 
Gewoon Gezond wil de gemeente Ommen de 
gezonde keuze makkelijker en leuker maken. 
Op allerlei plekken in Ommen werkt de  
gemeente samen met inwoners en  
organisaties aan Gewoon Gezond. 

Smakelijke moestuinen op de 
kinderopvang

Jong geleerd is oud gedaan. Daarom wordt al op de kinder-
opvang aandacht besteed aan gezonde keuzes. Jonge kinderen 
groente laten eten is niet altijd makkelijk, maar als je kind dat 
worteltje zelf geplant heeft, is het al een stuk lekkerder. Met het  
project Smakelijke Moestuinen mogen kinderen op de  
kinderopvang volop meehelpen met het zaaien, verzorgen  
en oogsten van de groenten in de moestuinbak. 

Bovendien wordt op de kinderopvang ook op andere manieren 
aandacht besteed aan gezond eten. “We werken nu al met een 
voedingsbeleid met meerdere fruit- en groentemomentjes per 
dag”, vertelt Janneke Beukelman van Kinderopvang Ommer-
kanaal. “Daarnaast hebben we de groente van de maand: hierbij 
wordt elk kind elke dag een nieuwe groente aangeboden om te 
proeven.” Binnenkort komt bij de kinderopvang Ommer kanaal 
een moestuinbak en kunnen de kinderen zelf aan de slag!

Schoolbuurtplein voor de  
Sint Bernardusschool

De Sint Bernardusschool in Ommen krijgt een schoolbuurtplein 
waar kinderen en andere buurtbewoners na schooltijd terecht 
kunnen voor activiteiten en ontmoeting. De plannen worden 
gemaakt met een Pleincommissie die bestaat uit mensen van 
de school, ouders, buurtbewoners en vertegenwoordigers van 
organisaties rond de school. 

Marian Schelfhorst is een van de ouders in de Plein commissie. 
“De eerste stap voor de Pleincommissie was een gesprek met 
de buurt over wat er nu mist op het plein en wat we graag 
zouden willen. De leerlingen hebben natuurlijk ook meegedacht. 
Zij wilden vooral ruimte om lekker te rennen, te voetballen en 
te fietsen. Ook het voetbalveldje mocht niet verdwijnen”, vertelt 
Marian. Alle ideeën zijn door ouders uitgewerkt in schetsen, 
tekeningen en animaties. “Het is een mooie impressie geworden 
waar de grote lijnen goed in terug komen; een zandbak, speel-
toestellen en ruimte om te voetballen. Nu gaan we de details  

uitwerken en moet ook het kostenplaatje helder worden. We 
kijken welke werkzaamheden we zelf met de ouders kunnen 
uitvoeren en waarvoor we hulp nodig hebben. Ook gaan we op 
zoek naar subsidies.” 

Voor de buurt is de eerste belangrijke stap al gezet. “Eerder was 
het plein afgesloten, maar sinds kort is het hek open. Zo kunnen 
kinderen uit de buurt nu al op het plein terecht. Het is een mooie 
plek om samen te spelen of je kind te leren fietsen. En het wordt 
straks nog mooier!”

Gezonde schoolkantine in het 
Vechtdal College

Voor leerlingen van het Vechtdal College geen suikerdrankjes of 
een vette hap tussen de middag. Zij kunnen kiezen uit een lekker 
en gezond aanbod in de Gezonde Schoolkantine. “Er zijn twee 
watertappunten en we bieden gratis fruitwater en groentewater 
aan. Onze kantine is een Gezonde Schoolkantine en voldoet aan 
de richtlijnen van het Voedingscentrum”, vertelt docent dienst-
verlening Géron Siemerink. Tachtig procent van het aanbod in de 
kantine is gezond, en honderd procent van het aanbod is lekker. 
“We hebben elke dag keuze uit twee verse soepen en er is volop 
vers fruit. Daarnaast zijn er gezonde broodjes met bijvoorbeeld 
kipfilet of kaas en een gezonde warme snack, zoals een wrap 
met kip of een pistoletje omelet. Op foute vrijdag mag het een 
beetje ongezond, al proberen we het ook dan niet te gek te  
maken. Dan serveren we bijvoorbeeld een broodje hamburger, 
maar wel met extra groente.” 

De school werkt nu een aantal jaren met de Gezonde School-
kantine. “In het begin mopperden de leerlingen wel eens, maar 
we zien dat het steeds beter gaat. We maken ons assortiment 
steeds gezonder. De witte broodjes zijn geleidelijk uit het aanbod 
verdwenen; we hebben nu alleen nog volkoren en meergranen 
brood. En er wordt goed gegeten in onze kantine! We maken elke 
dag 16 liter soep en de pannen gaan altijd leeg. Ook de broodjes 
zijn vaak uitverkocht na de pauze. Alleen de salades zijn niet zo 
populair bij de leerlingen. Maar die vinden de medewerkers wel 
weer lekker!”

Jong geleerd is oud gedaan

De basisscholen de Kardoen, de Dennenkamp en Het 

Palet zijn een Gezonde School. De Gezonde School-

aanpak is een praktische aanpak om scholen te 

ondersteunen bij het structureel werken aan 

gezondheid op school. Dat kan op verschillende 

thema’s. De Kardoen, de Dennenkamp en Het Palet 

hebben gekozen voor het thema Voeding. Dat 

doen ze bijvoorbeeld door gezonde traktaties te 

stimuleren. Op het Gewoon Gezond traktatierek 

staan kaartjes met ideeën voor lekkere en gezonde 

traktaties waar elke jarige vrolijk van wordt! Maar 

daarnaast is er ook aandacht voor de pauzehap, de 

lunch en drinken op school.

Gezonde school
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Colofon: 

Copyright © 2018 Gemeente Ommen
Auteurs: Gemeente Ommen, Erna   
Ekkelkamp, Paula Weitkamp 
Fotografie: Marlie Koggel

Druk: Jouw Printshop
Ontwerp: Mooi Creatie 

Voor meer informatie over ’Ommen hart van  
het vechtdal’ op www.hartvanhetvechtdal.nl

1918

TEKST: Leone wiersma



5
MEI

2-3
JUN

22
APR

23
JUN

4
MEI

2-3
JUN

2
JUN

14 
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30
MEI

25
JUN

27
APR

29
APR

Koetsentocht 
sportpark westbroek - 12.30 uur 

Vechtgenotenrit 
vechtgenotenhuis - 09.00-17.00 uur 

Rondleiding met gids Ommer-
schans   14.30

27
MEI

Montmarte dag 
kerkplein - 13.00-17.00 uur

Workshop oerkoken
de kruidenhoeve balkbrug - 15.00 uur

Dodenherdenking
oa. Gemeentehuis, Monument kamp Erica

Vliegerfeest
vliegermuseum ommen - 10.00 uur

workshop potten draaien
atelier witharen - 14.00-16.00 uur

April

MEI

JUNI

3 daags handbike event
tot en met 12 mei 

Krisnamuti wandeling
bezoekerscentrum ommen - 13.00-16.00 uur

18
MEI

Summer fair landgoed het laer  
tot en met 21 mei - 10.00-18.00 uur

Zomeravond wandeling met gids
ommerschans    balkerweg 72 - 19.00 uur 

OPTOCHT VERSIERDE FIETSEN/KARREN
aanvang 19.30 uur - start parkeerterrein Aldi

Folkloristische optocht
HOtel paping (start) - 13.20 uur

Vechtdaltrail 
Sportpark Westbroek - 09.00 uur

Oranjemarkt  
Wijksteunpunt Oldenhaghen - 10.00 uur

Station tot stationloop  
Ns Station ommen (start) - 19.30 uur

6  
MEI

Koopzondag Centrum ommen
winkels 12.00-17.00 uur - supermarkten 12.00-18.00 uur

10  
MEI

Hemelvaartsdag
winkels 12.00-17.00 uur - supermarkten 12.00-18.00 uur

START WANDELVIERDAAGSE  
tot en met 29 juni

Vuurwerk 
boven de vecht - 21.15 uur

Koopzondag Centrum ommen
winkels 12.00-17.00 uur - supermarkten 12.00-18.00 uur

Evenementenkalender

27 
MEI

Rondleiding met gids Ommer-
schans 14.30 uur

24 
JUN

Rondleiding met gids Ommer-
schans    14.30 uur

Koopzondag
supermarkten 12.00-18.00 uur

21
MEI

OMMER BACHDAG
vechtpodium - 13.30 uur

26
MEI

www.hartvanhetvechtdal.nl www.vechtdaloverijssel.nl

10  
MEI

13  
MEI


