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Inhoudsopgave

Initiatieven vanuit de samenleving
Wie een initiatief opstart, krijgt vroeg of laat te maken met de

daarvoor een vergunning moet aanvragen, maar ook als je een
projectplan hebt geschreven en je een beroep wilt doen op

De ommermars LEADER
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bewegen in coronatijd
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Voetbal naar hoger niveau
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Goed voor elkaar

medewerking of op subsidie.

In dit nummer van De Ommer staat een aantal projecten die een
aanvraag hebben gedaan voor de Europese subsidie LEADER.
Deze subsidie stimuleert samenwerking en initiatieven vanuit

de inwoners van de gemeente, de samenleving dus! Het gaat
dan om projecten op het gebied van Jongeren en Onderwijs,
Vrijetijdseconomie of Het verbinden van de samenleving met

de toekomst van de landbouw en water. De gemeente Ommen
co-financiert deze initiatieven met 25% en heeft sinds 2014

bijgedragen met 127.000 euro. Dit had een totale opbrengst

van meer dan 509.000 euro aan subsidie voor lokale initiatieven.
Omdat enkele projecten meer kostten dan de aangevraagde

maximale subsidie komt het totale investeringseffect zelfs uit
op 1,4 miljoen. En dit zijn alleen nog maar de initiatieven die

16

een beroep hebben gedaan op financiering vanuit LEADER.

Vanuit de samenleving wordt er namelijk nog veel meer bedacht
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gemeente. Bijvoorbeeld als je een idee hebt voor je buurt en

Burgerinitiatief laat Ommermars eruitzien
zoals het Vechtdal van vroeger

te lezen. Ik durf te stellen dat de samenleving van de gemeente
Ommen het erg goed doet op het gebied van maatschappelijke
initiatieven. Daar mogen we als gemeente heel trots op zijn!

Bart Jaspers Faijer
wethouder gemeente Ommen

OVC’21 en OZC gaan na fusie verder als FC Ommen

Een speeltuinstichting

vakantiechalet als
zorglocatie LEADER

van grond tot mond LEADER

20
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Burgerinitiatief laat Ommermars
eruitzien zoals het Vechtdal
van vroeger

Gerrit Ekkelkamp fietst elke dag
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Uniek bouwproject voor en door Ommenaren

Zorgeloos vakantie vieren

en gedaan zoals in onder andere deze editie van De Ommer valt
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Vechtdal boert bewust

Rose, Jewell en Hero bezoeken deze
gedenkwaardige plek

Vlnr: Hein Kuijper en Arend Spijker

spelen &
vogels spotten
Al ruim zes jaar wordt door burgers uit Ommen gewerkt aan een plan voor het opnieuw vormgeven van de

Fijn uit eten aan eigen tafel

Ommermars, ook wel de ‘Poort van Ommen’. Deze grond wordt teruggebracht naar het landschap zoals het

Afhalen om de horeca te ondersteunen

Vechtdal er vroeger uitzag. Glooiend, vol Vechtdalflora en met zandduinen. Ook komt er een vogelplas met
uitkijkplek en speelnatuur voor kinderen. De basis voor de plannen zijn in 2015 bedacht door basisschool-

binnen zitten, DAT is niet wat
Buut’n wark’n is ‘t mooiste

kinderen. Hein Kuijper en Arend Spijker maken zich al sinds die tijd hard voor
deze plannen en na de zomervakantie van dit jaar gaat dan eindelijk
de schop in de grond.
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DE OMMERMARS
“We gaan de natuur weer
herstellen en daarmee hopen
we dat de oorspronkelijke
vegetatie weer terugkomt”

Meer info? www.ommermars.nl

Kinderopvang, Ommer Overlegorgaan Gehandicaptenbeleid

speelnatuur voor kinderen creëren. Er komt een strandje met

in de plannen van de werkgroep. Zij besloten de provinciale grond

spelen. In de maquette van de kinderen van de basisscholen

water en modder en natuurlijke attributen die uitlokken tot

(OOG) en de Scouting. Ondertussen zag de provincie veel goeds

kwamen ook koeien voor, dus er komt ook een stukje waar

af te waarderen als boerengrond en het te bestemmen als

koeien kunnen grazen.”

natuurgrond. Staatsbosbeheer kocht het zuidelijke deel en het

noordelijke deel werd gekocht door Landgoed Heidehof (eigenaar
van o.a. de natuurbegraafplaats in Hoogengraven). Hein: “Deze

Op avontuur door de Ommermars

het burgerinitiatief mag de grond inrichten en samen beheren met

vroeger was. Arend: “We gaan de natuur weer herstellen en

twee partijen zijn dus formeel de eigenaren van de grond, maar

Het zuidelijke stuk wordt teruggebracht in de staat zoals die

de eigenaren. Een hele mooie constructie.”

daarmee hopen we dat de oorspronkelijke vegetatie weer

terugkomt. Langs de Vecht zal het weer gaan glooien en de

Nadat er lange tijd gewerkt is aan de plannen en het afstemmen

typische zandduinen van het Vechtdal komen ook terug.

met verschillende betrokken partijen en het aanvragen van

Vervolgens realiseren we een nevengeul die vanaf de Vecht

vergunningen, gaat nu echt bijna de schop in de grond. Arend

uitloopt onder het fietspad door en uitmondt in een vogelplas

Spijker is oud-boswachter en vertegenwoordigt net als Hein de

met plas-dras. Aan de rand komt een uitkijkplek waar je vogels

TEKST: Paula weitkamp
Fotografie: Marlie Koggel

Terwijl de zon haar stralen over de steeds groener wordende

als je commentaar hebt moet je het zelf beter kunnen.” En zo

vogelgeluiden klinkt, loopt de redactie van De Ommer mee met

aan. Hein: “We besloten te beginnen bij de kinderen, want die

bomen laat schijnen en op de achtergrond een concert van

ging de vereniging Natuur en Milieu de Vechtstreek de uitdaging

Arend Spijker en Hein Kuijper. Beide heren vertellen gepassioneerd

denken heel vrij, zij hebben vaak wilde ideeën.” In 2015 bedachten

spelen &
vogels spotten
over de plannen voor de Ommermars. Het gebied ligt aan de rand

vijf basisscholen uit Ommen onder de deskundige begeleiding

van de kern van Ommen en wordt begrensd door de Vecht, het

van Natuur en Milieu Overijssel plannen voor de Ommermars.

Ommerkanaal en de Varsenerdijk. Dit stukje natuur is nu nog

Er werden zelfs maquettes gemaakt. In de Carrousel werd het

vooral landbouwgebied, maar dat gaat zeer binnenkort veranderen.

winnende plan benoemd door een onpartijdige jury. CBS Het

“Tien jaar geleden
wilde de provincie
hier natuur van maken”

Koloriet won en nog steeds zijn de plannen gebaseerd op de

Maquette door basisschoolkinderen

maquette die deze school toen maakte.

Hein Kuijper is voorzitter van Natuur en Milieu de Vechtstreek en

voor zijn pensioen werkzaam geweest bij Staatsbosbeheer en het

Burgerinitiatief

met vragen over het stuk grond aan de rand van de kern van Ommen,

vol geïnteresseerden mocht de maquette, binnen de gestelde

ministerie van Landbouw. Toen in 2014 een journalist hem belde

Tweede stap was het uitnodigen van burgers. Hein: “Een zaal

ontstond het idee om de grond aan te pakken. Hein: “Vroeger

randvoorwaarden van de overheden verder uitwerken in schets-

was dit landbouwgrond, maar ongeveer tien jaar geleden wilde

ontwerpen onder begeleiding van een landschapsarchitect. Na

de provincie er natuur van maken. Helaas moest toen bezuinigd

deze avond ontstond ook de werkgroep. Deze groep kreeg de

worden en bleef het stuk in het noorden akkergrond. In de

opdracht mee om het plan verder uit te werken. Het project dat

gemeenteraad werden vragen gesteld over dit gebied. Men

vond het er rommelig uitzien en de vraag was of de wethouder

iets kon doen. Toen dit niet gebeurde belde een journalist me op.

Hij vroeg zich af wat de vereniging Natuur en Milieu de Vechtstreek
ervan vond. Het verdient niet de schoonheidsprijs, zei ik, maar

kan spotten. Het is de bedoeling dat Steltlopers, zoals Kieviten,

werkzaamheden zijn erg duur. Gelukkig hebben we veel subsidies

vestigen bij deze waterplas.”

mars. Arend: “Geld is een issue in dit project, want de geplande

Grutto’s en misschien ook Tureluurs een kans krijgen zich te

gekregen van onder andere de gemeente, provincie, en via een
Regiodeel subsidie (een samenwerking tussen Rijk en regio).

De herinrichting van de Ommermars gaat ongeveer een jaar

kader van LEADER, ook is toegewezen.”

interesse te wekken bij de bewoners van Ommen. We hopen dat

En we kregen net bericht dat onze subsidieaanvraag in het

eerder nog bij Natuur en Milieu de Vechtstreek lag, was vanaf dat

Speelnatuur en koeien kijken

twaalf personen en is vertegenwoordigd door een brede afspiegeling

komt te zien, gaan hun ogen nog iets meer glanzen. Arend:

moment van de burgers.” Die werkgroep bestaat inmiddels uit

Zodra beide mannen vertellen over hoe de Ommermars eruit

van de samenleving. Denk aan bewoners, ondernemers uit de

“Het wordt een combinatie van rust en drukte. Aan de kant

recreatie- en landbouwsector, vertegenwoordigers van
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werkgroep in het bestuur van Stichting Burgerinitiatief Ommer-

duren. Hein: “Als de werkzaamheden starten, verwachten we

meer mensen zich bij ons willen aansluiten. We zoeken namelijk

nog vrijwilligers die bijvoorbeeld onderhoud willen plegen aan de
speelnatuur, maar ook zijn mensen met kennis over de natuur

welkom, want we gaan ook een stukje educatie verzorgen. De

Ommermars wordt zo een natuurgebied voor en door Ommenaren.”

van Ommen is ruimte voor spelen. In de eerste fase gaan we

5

Vechtzomp
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Dit brengt een
stukje historie terug

Uniek bouwproject

Naast Molen De Lelie wordt in een scheepstimmerwerf

voor en door Ommenaren

vechtzomp, een vrachtscheepje waar vroeger mee over

van molenaar Anton Wolters gebouwd aan een unieke
de Vecht gevaren werd. Een bijzonder project, want het
historische schip wordt volledig zelf gebouwd door
vrijwilligers uit Ommen. Onder leiding van scheepsbouwmeester Harmen Timmerman wordt sinds 2020
elke week meerdere dagen gebouwd aan de zomp.
De redactie van De Ommer nam een kijkje in de scheepstimmerwerf en sprak met voorzitter Hans Bottema,

eerste Vechtzomp geïntroduceerd, een vrachtscheepje van

twaalf meter lang dat goed te bevaren was over de kronkelende

secretaris Ron Nijhof en scheepsbouwmeester Harmen

rivier met al haar bochten. Tegen het einde van de 18e eeuw

Timmerman over deze indrukwekkende zomp.

voeren er meer dan 400 zompen over de Vecht.

Aansluiting met andere zompen
De Overijsselse Vecht was van de 15e tot begin 20e eeuw

Secretaris Ron Nijhof vertelt dat mede door die historie het

Grafschaft Bentheim in Duitsland. Voordat er wegen en sporen

Hanzestad en vroeger was de Vecht een rivier voor de handel.

een belangrijke vaarverbinding tussen Hanzestad Zwolle en de

plan ontstond om een Vechtzomp te bouwen. “Ommen is een

waren, ging al het transport via water. In de 17e eeuw werd de

De Vechtzomp die wij nu bouwen gaat als hij klaar is ook echt
varen op de Vecht. We willen toeristen en recreanten tijdens
een vaartocht meer vertellen over die rijke geschiedenis.”

Als gevolg van de bouw van een zomp in Gramsbergen en de
aanschaf van een soortgelijk schip door Dalfsen, kwamen de

plannen voor het bouwen van een Vechtzomp in Ommen in een

stroomversnelling. Het ‘gat’ in het vaargebied op de Vecht moet
immers worden opgevuld zodat er aansluiting met de andere
zompen is.

Volledig zelf gebouwd
Ron Nijhof (voormalig eigenaar van Hotel de Zon, Hampshire
Hotel Paping en Landgoed Het Laer) kwam tijdens Festival

op de Vecht Harmen Timmerman tegen. “Hij kwam met zijn

prachtige Friese Boeier naar het festival en hij vertelde dat hij
deze platbodem helemaal zelf had gebouwd. In 2019 had ik

Vlnr: Harmen Timmerman, Ron Nijhof en Hans Bottema
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TEKST: Paula weitkamp
Fotografie: Marlie Koggel
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“Alles aan de zomp is rond en hout is natuurlijk allesbehalve rond. Het vergt
echt maatvoering en inzicht om die mooie lijnen te maken. Ik wil ervoor
zorgen dat het hout nergens knikt”

Harmen
timmerman

Dit vrachtscheepje is een vak apart

We kunnen
niet stilzitten

samen met Anton Wolters al het idee om de Vechtzomp te
gaan bouwen en toen bleek dat Harmen dit project graag

wilde begeleiden. Dit gaf de doorslag om er mee door te gaan.”
Uniek aan dit project is dat de Vechtzomp volledig zelf gebouwd
wordt. Voorzitter Hans Bottema: “De zomp in Dalfsen is gebouwd
in de scheepswerf in Enter. Dat kan natuurlijk ook, maar wij zien

De heren Freek Brunink en Klaas Winters
uit Ommen zijn enthousiaste vrijwilligers en
bouwen al sinds de start van de bouw mee
aan de zomp. De twee zijn gepensioneerde
bouwvakkers. “Gerrit Veerman (rechterhand
van scheepsbouwmeester Harmen. -red.)
heeft ons erbij betrokken en we waren direct
enthousiast. Daarnaast kunnen we echt niet
stilzitten en willen we graag in beweging
blijven. We werken hier elke maandag en we
vinden het ook een mooie manier onze sociale
contacten te onderhouden en ons netwerk
uit te breiden. Het bouwen van deze zomp is
echt een uitdaging. Heel iets anders dan het
bouwen van een huis”, lachen de beide heren.

het juist als een mooie uitdaging om de zomp helemaal zelf te

bouwen. Het is zo echt een project voor en door Ommenaren.”

Alles is rond
Scheepsbouwmeester Harmen Timmerman vertelt dat het

bouwen van dit vrachtscheepje een vak apart is. “Alles aan de
zomp is rond en hout is natuurlijk allesbehalve rond. Het vergt
echt maatvoering en inzicht om die mooie lijnen te maken. Ik

wil ervoor zorgen dat het hout nergens knikt.” Volgens Harmen
verloopt de bouw voorspoedig. “Dat heeft met name te maken

per maand inloopmomenten. Hans Bottema: “Iedereen

weet hoe hij gereedschap moet vasthouden en heeft verstand

dat na de zomer deze inloopmomenten weer terugkomen.

met de professionele vrijwilligers die meebouwen. Iedereen

met interesse mocht toen even komen kijken. Ik verwacht

van timmerwerk.”

Wie geïnteresseerd is kan ons volgen op onze Facebookpagina: Vechtzomp Ommen.”

Hans vertelt dat het zelf bouwen flink wat uitdagingen met zich

meebrengt: “Dat Harmen zich bij ons voegde als scheepsbouwmeester zorgde ervoor dat we het aandurfden. Toch zijn er nog
wel wat hobbels. We proberen zoveel mogelijk met lokaal hout

te werken, maar het is lastig om daar aan te komen. Daarnaast

is het rondkrijgen van de financiën ook zo’n hobbel. We draaien

freek en klaas:

volledig op subsidies en bijdragen van sponsors. Mooi is dat

we subsidie krijgen vanuit de gemeente omdat dit een LEADER

project is. En zo zijn er nog een aantal mooie bijdragen geweest.”

“We werken hier elke

Wie ook wil bijdragen kan meer informatie vinden op de
website: www.ommervechtzomp.nl.

maandag en we vinden

Recreatief en toeristisch gebruik
Het is de bedoeling dat de Ommer Vechtzomp begin 2023

het ook een mooie manier

gebouwd. Op maandag is Harmen zelf aanwezig en op de

onze sociale contacten

timmerwerf. Voor de coronapandemie waren er een aantal keer

te onderhouden”

gereed is voor de vaart. Er wordt nu elke week twee dagen aan
andere dagen is zijn rechterhand Gerrit Veerman in de scheeps-
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Gerrit Ekkelkamp (85)

Sinds corona lijkt het
wel alsof we nog meer
wandelaars en fietsers op
straat zien. Gerrit fietste
ook voor corona al elke

fietst
elke dag
dag. “Corona heeft daar
niets aan veranderd.”

Gerrit Ekkelkamp is 85 jaar en er gaat geen dag voorbij dat hij niet op de
fiets zit. Elke dag fietst hij zo’n 25 tot 30 kilometer rondom Ommen. Gerrit:
“Ik geniet onderweg van de natuur en van de dieren die ik zie, maar ik ga
vooral fietsen om aan mijn conditie te werken. Als ik een stel zie dat voor me
fietst, maak ik er een sport van om die mensen in te halen.” Gerrit is zijn hele
leven al fanatiek wat betreft sport. “Ik heb geen zittende kont.”

Gerrit Ekkelkamp werd 85 jaar geleden geboren aan de Gasthuis-

Hij deed zoveel vrijwilligerswerk dat hij bijna geen tijd had voor

vooral op voetballen. Ik was altijd buiten met de bal te vinden.

en was hij actief voor het Rode Kruis. Daarnaast heeft hij een

vakantie. Zo werkte hij als trainer bij verschillende voetbalclubs

straat in Ommen. “Als klein jochie was ik al gek op sport en toen

moestuintje en ook vergt zijn eigen tuin genoeg werk.

Mijn vader moest me regelmatig van het voetbalveld komen halen.
Daar was ik dan met vrienden aan het voetballen en vergat dat

De liefde voor fietsen

het al tijd was om naar huis te gaan. Als mijn vader dan verscheen,

rende ik nog harder naar huis dan dat hij kon fietsen”, lacht Gerrit.

In zijn pensioen groeide ook de liefde voor fietsen. “Ik geniet van

Zijn werkende jaren startte Gerrit bij de PTT Post in Rotterdam.

zie. Maar het meest nog fiets ik om in conditie te blijven. Zelfs als

de natuur als ik fiets. Dan kijk ik of ik hazen, konijnen of kieviten

Hij leefde in de kost en had een rustig bestaan. “We gingen alleen

ik de hele ochtend in de tuin heb gewerkt ga ik nog fietsen. Mijn

op woensdag naar de bioscoop en ik reisde één keer per week

vrouw vraagt me dan of ik echt nog wel wil gaan, maar ik heb nu

terug naar Ommen voor de voetbal.” Op zijn achttiende volgden

eenmaal geen zittende kont!”

twee dienstjaren bij de Koninklijke Marechaussee. “Ook hier deed
ik veel aan sport. Ik zat in het voetbalelftal en ging veel hardlopen.”

Op de vraag of hij wel eens samen met zijn vrouw fietst, antwoordt

Directeur postkantoor Ommen

ik bang dat ze niet goed oppast of dat ik te hard ga. Als we dan

Gerrit glimlachend: “Alie gaat soms wel eens mee, maar dan ben
thuiskomen ben ik doodmoe. Ik fiets het liefst alleen.” Voor de

Na zijn dienstjaren vroeg hij aan de PTT Post of hij terug mocht

coronapandemie ging Gerrit wel jaarlijks met zijn oudste zoon

komen. “Ik mocht weer terug naar Rotterdam, maar mijn vader

Gert een aantal dagen fietsen: “Dan namen we de fietsen mee

was al 80 en die wilde ik niet alleen laten dus diende ik een

op de auto en fietsten we van de ene bed en breakfast naar de

verzoek in met de vraag of ik in Ommen mocht komen.” En dat

andere. Ik stippelde de routes uit en zo fietsten we samen elke

verzoek werd goedgekeurd. Bij PTT Post bekleedde hij verschillende

dag zo’n 100 kilometer. Door corona kan dat helaas nu niet.”

functies; van achter het loket in Ommen tot het controleren van

de kwaliteit van post na vervoer in Zwolle. Vanuit Zwolle promo-

veerde hij naar de volgende functie in Deventer. Hier zat hij twee

Gerrit stippelt zijn fietsroutes zelf uit. Elke dag gaat hij voor een

directeur van het postkantoor.

naar Dalfsen en weer terug en een andere dag fietst hij via Beerze

route van 25 tot 30 kilometer. Zo fietst hij de ene keer van Ommen

jaar en toen is hij weer teruggegaan naar Ommen. Daar werd hij

richting Hardenberg en weer terug. “Onderweg maak ik mijn route
soms langer. Als mijn lichaam zegt, je kunt het, dan fiets ik na

Toen Gerrit 57 was kreeg hij de kans om eruit te gaan. “Ik zei

Dalfsen nog even verder naar Heino en dan komt er zo 10 kilometer

dat ik er even over na wilde denken, maar ik zat nog maar

bij. Het is een zegen dat ik nog zo goed gezond ben. Daar ben ik

20 meter op de fiets naar huis en toen wist ik het al. Ik wilde

heel blij mee.”

met pensioen.” Het is niet dat Gerrit daarna stil is gaan zitten.

Vernieuwde bewegwijzering
wandel- en fietsnetwerken
in Vechtdal
Routenetwerken MarketingOost vernieuwt dit jaar in

“Ik kijk altijd of ik
hazen, konijnen of
kieviten zie”

opdracht van de gemeenten Dalfsen, Ommen en

Hardenberg de bewegwijzering van de wandel- en

fietsnetwerken in het Vechtdal. Nog meer mensen kunnen

zo al fietsend en/of wandelend genieten van het prachtige
Vechtdal. Tot september worden meer dan dertigduizend
palen, bordjes, stickers en informatiepanelen vervangen.
Op www.routenetwerkenvechtdal.nl staat een actueel
overzicht van de werkzaamheden en de vorderingen.
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OVC’21 en OZC gaan samen verder als FC Ommen
Nieuw logo en tenue bekend
Eind maart van dit jaar werden het nieuwe logo en
de nieuwe kleuren en het tenue bekend gemaakt.

Via een democratische stemronde mochten leden

Vanaf 1 juli dit jaar gaan voetbalclubs OVC’21 en OZC samen

van beide clubs hun voorkeuren doorgeven.

door als FC Ommen. Een fusie die dankzij de wens van de

De kleuren en de leeuw in het logo hebben een

duidelijke link met de kleuren en het wapen van de

leden tot stand is gekomen. Bij beide clubs stemde ruim

gemeente Ommen. Daarnaast verwijzen de blauwe

tachtig procent van de leden voor het samenbrengen van

en de gele banen in het tenue subtiel naar de kleuren uit het stadswapen van Ommen en de kleuren

de clubs. Interimbestuursleden Bertus Heuver, Michel

van OVC’21 en OZC.

Neppelenbroek en René Warnders vertellen over de visie
en doelen van de nieuwe club die met 1.200 leden straks
de grootste vereniging van Ommen zal zijn. Interimvoorzitter
Bertus Heuver: “Voetbal moet weer midden in de maatschappij
van Ommen komen te staan.”

“plezier en
veiligheid
voorop”

Vlnr: René Warnders, Bertus Heuver en Michel Neppelenbroek

Voetbal naar hoger niveau
toch nog bij elkaar in de kantine. Eigenlijk is het vreemd dat je na

Michel Neppelenbroek, interimbestuurslid commercie, vertelt

zolang samen voetballen uit elkaar moet.”

dat het G-voetbal (voetbal voor mensen met een beperking)

eigenlijk de grondlegger is van deze fusie. “We wilden mensen
met een beperking uit Ommen graag samen laten voetballen

Er werd een stuurgroep opgericht om de fusiebesprekingen te

van OVC’21 of OZC ingeschreven staat.” Later, in het seizoen

Ommen werd onafhankelijk voorzitter en begin dit jaar vond er

begeleiden. Jan Smit (oud-voorzitter van Heracles Almelo) uit

en zo ontstond een team waarin het niet uitmaakt of je als lid

een stemronde plaats voor de leden. Samen met voorzitters van

2017/2018, volgde de jeugd. In een samenwerkingsconvenant

OVC’21 (Gerard Habers) en OZC (Bertus Heuver) maakten Jan

werd bepaald dat iedereen onder de 19 jaar ging voetballen

Smit en notaris Jan Willem van Bentum de uitslag bekend. Wat

onder de naam JCO, Jeugd Combinatie Ommen. JCO is een

bleek? Het overgrote deel stemde voor. Bij OZC was 80,7%

samenwerkingsverband en geen zelfstandige vereniging. Dat

van de leden voor de fusie en bij OVC’21 lag dat percentage

betekent dat leden ingeschreven moeten staan bij een van de

zelfs op 88,5%.

twee ‘moederverenigingen’ OVC’21 of OZC.

Terug naar je ‘thuisclub’

Nieuwe energie

De wens voor een fusie van beide clubs kwam met name vanuit

Bertus: “Natuurlijk zijn er mensen die het jammer vinden, maar

JCO, maar moesten weer terug naar hun ‘eigen club’. Interim-

hem aan: “We moeten vooruit. Nieuwe energie in de club

de jeugd. Leden die de 19 jaar passeerden hoorden niet meer bij

we moeten verder. De leden hebben gesproken.” Michel: vult

voorzitter Bertus Heuver: “Die jongens en meiden liepen dan

stoppen en het voetbal naar een hoger niveau tillen.”
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De kwaliteit van het voetbal verbeteren is een belangrijk doel

het is veel meer dan sportief bezig zijn. Je hebt plezier met elkaar,

dat de A-teams net niet genoeg voetballers hebben voor een

Bertus vult René aan: “Naast gezelligheid is veiligheid ook heel

deelt goede verhalen in de kantine. Er is aandacht voor elkaar.”

voor FC Ommen. Michel: “Beide clubs kampten met het probleem

belangrijk. We willen dat je je veilig bij ons voelt. Ongeacht je

volledig elftal.” Bertus: “Door de fusie worden de jongens uit

geslacht, afkomst of wat dan ook. Er zijn twee vertrouwens-

de selecties bij elkaar gezet en zo komt er veel potentieel naar

personen binnen de club waar leden altijd terecht kunnen.”

boven. Daarnaast leggen we veel focus op de jeugd. Als we die
beter leren voetballen, dan gaat dat zich over een tijdje terugbetalen. In Hardenberg en Gramsbergen kunnen ze goed

Voetbal moet weer midden in de maatschappij van Ommen

uit Ommen worden echt niet met klompen aan geboren.

op het sportpark leeft. Wij willen dat FC Ommen weer gaat leven

voetballen en ik zeg altijd maar zo, de jongens en meisjes

komen te staan volgens Bertus. “Nu merk je dat voetbal alleen

We moeten ze het voetballen alleen leren!”

in het hart van Ommen. Voor het bedrijfsleven is het straks ook
veel leuker om de club te sponsoren, want ze hoeven nu niet

Gezellig en veilig

meer te kiezen tussen OVC’21 of OZC. Dat was voorheen
namelijk nog wel eens een drempel voor bedrijven.

Naast de kwaliteit van het voetbal zijn veiligheid en gezelligheid

FC Ommen wordt een voetbalclub voor iedereen.”

binnen de nieuwe club belangrijke pijlers. René Warnders is

bestuurslid vrijwilligersbeleid en hij vertelt over het belang van

plezier in het spel. “Zelf ben ik niet de beste voetballer, maar daar
gaat het me niet om. Voetbal heeft een maatschappelijke functie,

TEKST: Paula weitkamp
Fotografie: Marlie Koggel
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Een kapotte glijbaan of jezelf een weg banen door
het onkruid? Dat kom je in de speeltuinen aan de
Scholekster, Roodborst, Havik, Buizerd en Reigerstraat in de Dante niet snel tegen. Het onderhoud
van de speeltuinen wordt gedaan door een speeltuinstichting. De speeltuinstichting zorgt er samen
met omwonenden voor dat de speeltuinen onderhouden worden. Jan Timmer is al ruim 20 jaar

jan timmer:

voorzitter van een van de speeltuinstichtingen.

Marjolein Klein is met haar
kinderen in de speeltuin en vertelt

“We hebben van ‘Stichting
Jan en Minie de Wilde’ een
donatie mogen ontvangen”

Jij bent een mede-oprichter
van de speeltuinstichting, vertel!
“In 1997 kwam ik samen met mijn echtgenote en twee jonge

dochters naar Ommen. De speeltuinen waren in slechte conditie

goed voor elkaar

of werden gebruikt als hondenuitlaatplek. Als buurt hadden we
het idee om dat te verbeteren, dus ik nam contact op met de

Zijn de vijf speeltuinen
allemaal hetzelfde ingericht?

gemeente. Een win-winsituatie: de speeltuinen zouden worden
verbeterd, en ik leerde de buurt en de buurtbewoners beter

“Nee, we houden rekening met de leeftijdsopbouw van de buurt.

kennen. De gemeente ging akkoord met ons voorstel om de

We kijken naar de samenstelling van de buurt en proberen daar

op in te haken. Wonen er veel jonge kinderen in de buurt? Dan is

speeltuinen zelf te onderhouden. Ik kreeg meerdere buren

een wipkip leuk. Zijn de kinderen in de buurt gemiddeld wat

enthousiast. Zo zijn we uitgegroeid tot een stichting die vijf

Marjolein Klein woonde als kind al in de Dante. Nu woont ze er samen met haar man

afgesloten, nuttig en gezellig tegelijk! Ik merk dat de stichting

spelen of ik spreek er met vriendinnen af. Een leuke plek voor
kinderen én voor ouders.”

bijdraagt aan het wij-gevoel in de buurt: wij als buurtbewoners
dragen samen bij aan een nette buurt, zodat onze kinderen
veilig kunnen spelen. We ontvangen een subsidie van de

gemeente en voeren een actief sponsorbeleid. Zo hebben we
dit jaar meegedaan aan de grote clubactie van de Rabobank.

veel mooie wandelmogelijkheden hebt. Samen met ons gezin
trekken we er graag op uit. Ommen voelt knus en veilig. De

Wat vind jij van de
veiligheid van de speeltuinen?

bibliotheek en het zwembad zijn dichtbij. Ik ben blij dat mijn
kinderen hier mogen opgroeien.”

“Leah en Job zien de speeltuin in de Scholekster als de stoere,
spannende speeltuin met kabelbaan. Voor hen voelt de kabel-

baan gevaarlijk, voor mij voelt het veilig. Er is voldoende zand of

Hoe zit dat met de
veiligheid van speeltuinen?

gras om de speeltoestellen heen voor een zachte landing. Toevallig
was ik laatst in de speeltuin in de Scholekster toen de speel-

“Ik kan niet zomaar met een hamer en een zaag een speeltoestel

toestellen werden gekeurd. Ik ben blij dat er een stichting is die

opknappen. Het onderhoud van de speeltuinen wordt gedaan
naar aanleiding van inspecties die door de gemeente worden

“Ja! Ik krijg mijn kinderen nooit mee naar huis. Als ik zeg dat

we gaan, dan is het ‘Aaah, nog heel even..’. Ze hebben de leeftijd

de speeltuinen onderhoudt. Ik kan mijn kinderen met een gerust

dat ze makkelijk vermaakt worden. Ze genieten ontzettend veel

hart in de speeltuin laten spelen. Wat mij erg aanspreekt is dat

van de speeltuinen, en ik ook. De speeltuin die ons gezin erg

elke speeltuin een omheining heeft en daarmee afgesloten is.

aanspreekt, is de speeltuin in de Reigerstraat. Daar gaan we

Ik heb overzicht over het speeltuintje, en kan alles even loslaten

vaak heen. Je hebt er een babyschommel voor de kleine en een

en zelf genieten. We hebben het in de Dante goed voor elkaar.”

hoge glijbaan voor Leah. Job vindt de brandweerstang een leuke
uitdaging. Ik neem vaak wat drinken en lekkers mee voor aan de
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het wij-gevoel!”

hebben we jaarlijks een opknapdag en die dag wordt feestelijk

picknicktafel. Meestal is er ook een ander gezinnetje aan het

En dan nog de mooie speeltuinen!

spelen, terwijl buren of vrienden bijkletsen. Ook dat verbetert

omwonenden worden de handen uit de mouwen gestoken. Zo

kent de speeltuinen in de Dante goed. Marjoleins kinderen komen er ontzettend graag.

stad met een mooi centrum. Daarnaast vind ik dat je ontzettend

waar ouders kunnen zitten. De kinderen kunnen onder toezicht

bestuurslid is hoofdbeheerder van een speeltuin. Samen met

De speeltuin wordt onderhouden door de speeltuinstichting in de Dante. Het gezin

in de Dante gewoond, en nog steeds! Ommen is een gezellige

aan hun wensen te voldoen. Zo vind je in de speeltuinen bankjes

“Onze speeltuinstichting bestaat uit vijf bestuursleden. Ieder

kindje. Niet ver van hun huis vandaan, in de Reigerstraat, is hun favoriete speeltuin.

“Klopt, Ik ben honkvast. Het grootste deel van mijn leven heb ik

aan. We vragen buurtbewoners wat zij leuk vinden, en proberen

Wat doet een speeltuincommissie?

Mart en drie kinderen Job (5), Leah (4) en Hanna (1,5); binnenkort verwacht ze haar vierde

Geboren en getogen Ommenaar, toch?

ouder? Dan spreekt een kabelbaan hen waarschijnlijk veel meer

speeltuinen in beheer heeft.”

TEKST: ANNE-MAAIKE EKKELKAMP
Fotografie: Marlie Koggel

Het geld dat wij ontvangen gebruiken we voor grootschalig
onderhoud en het vervangen van toestellen.”

uitgevoerd. Van deze inspecties krijgen wij een rapportage.

Op deze manier weten we wat er vervangen of gerepareerd

moet worden. De speeltuinen voldoen aan het attractiebesluit,
omdat het openbaar toegankelijke voorzieningen zijn. Het is
het allerbelangrijkst dat kinderen en omwonenden er zeker
van zijn dat de speeltuinen veilig zijn.”
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De kinderen dragen
ons op handen
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Vogeltjes fluiten, het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Een klein

hier allemaal de ruimte hebben om dingen voor onszelf te doen en

sluit naadloos aan. Verspreid over beide terrassen zitten jonge

de dingen te kunnen doen die ze thuis ook willen en die nodig zijn”.

jongetje speelt… Het terras van het chalet naast Ronald en Annelies
mensen koffie te drinken; hun kinderen. Ronald en Annelies zijn

te kunnen helpen. En dat er voor papa en mama de ruimte is om

afkomstig uit Hoofddorp. “Onder de rook van Schiphol”. Het is niet

Mieren jagen

in een rolstoel. “Eind 2019 is Ronald ziek geworden. Door zijn

leuk. Hij heeft al mieren gejaagd, steentjes gezocht, pissebedden

vanzelfsprekend dat de twee op vakantie kunnen, want Ronald zit

Charlotte speelt met haar zoontje. “Vic vindt het hier ook heel erg

ziekte is hij helaas afhankelijk geworden van zorg”, legt Annelies

gevangen en verstoppertje gespeeld”, lacht ze.

uit. “Hij heeft sondevoeding en beademing nodig. We proberen het
nog van de positieve kant te zien. We willen mooie herinneringen
maken, en daar draagt deze vakantie dan aan bij”. Ze waren

onlangs 39 jaar getrouwd, vertelt ze. “Vandaar ook dat we nu
graag bij elkaar wilden zijn als gezin. Dat was mede de
aanleiding om deze vakantie te boeken”. Ronald lacht.

Koesteren
“Het gaat heel goed hier”, zegt Annelies blij. Ze wijst naar het

schuurtje. “Mede omdat we de fiets bij ons hebben. Mijn man

heeft een driewielfiets. Daar kan hij zelf op fietsen. Dat koesteren
we, want het is de enige beweging die mogelijk is. Vrienden van

Heel leuk. We kenden de omgeving al, want we zijn hier vaker geweest.

Chaletpark en camping Bergzicht in Giethmen

De kinderen zijn onze mantelzorgers

een zorgvrager en één ernaast voor de mantelzorger(s).

Zonder hen zouden wij hier niet kunnen komen. We gaan elke dag

Ze geniet zichtbaar. Annelies en haar man Ronald zitten op het ruime
terras van het eerste huisje op chaletveld ‘Op’n Esch’ op chaletpark en
camping Bergzicht. Het is het zogenaamde ‘zorgchalet’. Een struik lijkt
op een strategische plek geplant. De laurier zorgt ervoor dat ze
vrij uitzicht hebben, maar toch ook wat privacy.

Zorgeloos
vakantie
vieren
vakantiechalet

als zorglocatie
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trouwdag hebben we hier al gevierd. Alle kinderen waren er. Ze

Zorgchalets op
chaletpark en
camping Bergzicht

Rotary Haarlemmermeer zorgen voor het vervoer van de fiets.

een uur fietsen. Dat pogen we wel. Thuis doen we dat ook. Onze

hadden een speurtocht uitgezet met allemaal vragen tussendoor.

“Wat ook heerlijk is, is dat we deze week niet aan andere dingen

hoeven te denken. Er zijn geen telefonische afspraken, geen kapotte
apparaten, geen reparaties. En de fysiotherapeut komt niet langs

deze week. We maken gebruik van Buurtzorg. Ze komen twee keer
per dag, net zoals we thuis gewend zijn. Super. En onze kinderen

verhuurt sinds vier jaar twee zorgchalets. Eén voor

Het initiatief wordt ondersteund vanuit project LEADER;
een Europees subsidieprogramma. Bergzicht werkt
hierin samen met twee andere campings in het
Vechtdal: De Klimberg en De Kleine Belties.

De familie Lamberink, eigenaar van Bergzicht,

is enthousiast over de zorgchalets. Hans Lamberink:

dragen ons op handen. Zij zijn onze mantelzorgers. Ieder kind

“Een mooi concept. De zorg die mensen thuis

heeft elke week een vaste dag. Daar zijn we zeer dankbaar voor.

krijgen, wordt hier gewoon voortgezet. De thuiszorg

We zijn er blij mee dat hun partners hier achter staan”. Ronald en

komt langs, bij sommigen wel vier keer per dag.

Annelies stralen. “De kinderen slapen in het mantelzorgchalet

Hulpmiddelen kunnen gebracht worden, zoals een

hiernaast. We hebben drie kinderen, alle drie met aanhang.

tillift of een matras. Er is heel veel mogelijk.

Een paar zijn er na het feest weer naar huis gegaan”.

De fysiotherapeut komt eventueel… Het hele

Lekker huisje
Dat de twee chalets vlak naast elkaar staan is heel handig. Dochter
Charlotte geniet: “Een lekker huisje, ja. Het is heel prettig voor

mijn ouders dat dit er is. Dat dit zo kan. En voor ons ook”. Schoondochter Irene: “Het is fijn dat ze een weekje weg kunnen en dat de

jaar door worden de chalets verhuurd. Er is veel

vraag naar, het voorziet duidelijk in een behoefte.

In januari komt er een chalet bij, met de mogelijkheid
om nierdialyse te krijgen. Het mooie van onze

zorgchalets? Ze staan niet ergens achteraf in een

bos of zo, maar zijn helemaal geïntegreerd met de

kinderen hun ouders kunnen helpen. Fijn dat het kan en dat de

camping. Dat wordt als heel geweldig ervaren”.

faciliteiten er zijn”. Zoon Joost: “Heel erg leuk dit. Prettig dat we
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TEKST: Gea slotman
Fotografie: Marlie Koggel

“Wat een prachtige omgeving is het hier,” zegt Annelies Frankfoorder.

pro

Oogsten

Pellen

Malen

R
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Anton wist hoe hij zijn meel wil hebben

Probeer de Stoete maar eens

“Een goed brood bakken is nog niet zo eenvoudig. Maar

Het graan wordt vroeg in het seizoen geoogst. “Er zijn weinig

wel ongeveer hoe hij zijn meel wilde hebben. En van lieverlee

middelen. Omdat het graan vroeg van het land komt, kunnen we

bakkers weten gewoon hoe ze er mee aan moeten. Anton wist

machines nodig, en we spuiten weinig met gewasbeschermings-

werden we wijzer”. Hij lacht. “Het voelt alsof ik de afgelopen

van grond
tot mond

daarna groenbemesters zaaien. Dat verbetert de grond en daar

zes jaar meer heb geleerd dan al die jaren daarvoor”. Het graan

heb je in de jaren erna gemak van. Hoe beter de conditie van de

wordt na de oogst bewaard in houten kisten met stalen ventilatie-

grond, hoe minder gewasbeschermingsmiddelen er nodig zijn”.

bodems. De molen van Schwieters werkt op stroom. “Wel zo

Schwieters vindt het een mooi product. “Het geeft je voldoening.

handig als je dak volligt met zonnepanelen. Ideaal, ik zet hem
TEKST: gea slotman
Fotografie: Marlie Koggel
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Verbouwen

Ik vind het leuk om te doen. Graan verbouwen is mooi werk. Van

aan en hoef er niet bij te blijven. Er gaat tot 150 kilogram in het

der Most wil streekeigen producten maken. En die smaken goed.

uur doorheen. Ik maal eigenlijk alleen op bestelling en het

Probeer de Stoete maar eens. ’s Zondags even in de oven, zo’n

product is altijd van dezelfde kwaliteit”.

6 à 7 minuten. Het smaakt geweldig”!

Korte lijnen

Vertrouwen

“Je hebt de hele keten in eigen hand. We gebruiken zaaizaad

Bakkerij Van der Most verwerkt de granen van Schwieters tot

en verwerken onze eigen oogst. Dat is het mooie ervan. Als ik het

het product vandaan komt”, zegt Anton van der Most. “Als het

(meestal uit Duitsland), of we vermeerderen zelf. We zaaien zelf

‘streekeigen producten’. “Het is belangrijk dat mensen zien waar

niet goed doe, heb ik er zelf last van”. Maar dat valt mee, want:

hier in de buurt groeit, waarom zou je het dan van ver halen?

“Het draait als een trein. Iedere week produceer ik speltbloem,

Het is traceerbaar en controleerbaar. Er zitten geen toegevoegde

tarwebloem, gebroken tarwe, geplette tarwe, geplette haver, etc.

stoffen in! Boer en bakker zijn hier eigenlijk een beetje afhankelijk

De lijnen met de bakker zijn kort. Als er iets aan de hand is,

van elkaar. Dat is gezond. Eddie krijgt een goede prijs voor het

hoeven we alleen even te appen of te bellen. Als het meel

graan en wij krijgen een goede prijs voor het brood. Wij maken

bijvoorbeeld iets te vochtig is, of toch te fijn gemalen.

Graan verbouwen is mooi werk
Zaaien, oogsten en bewaren,
pellen en malen

Eddie: “Spelt wordt eerst gepeld, waarna de korrel wordt

Akkerbouwer Eddie Schwieters (57) uit Ommen was als één van

Van der Most, die er verschillende producten van maakt. Graan

streekeigen producten als speltstoete, mueslikoeken, pasta en

Je zit er veel korter op. Ideaal”.

bijvoorbeeld de ‘Vechtzomp’. Dat gaat heel goed”! Anton is blij
met de samenwerking. “Eddie is een enorm gepassioneerde
vakman. Wij vertrouwen elkaar”.

Resultaat: De Vechtzomp

gemalen tot meel en bloem. Dat gaat onder meer naar bakker

verbouwen op zich levert niet veel op. Het wordt voor veevoer

de eersten betrokken bij ‘Vechtdal Boert Bewust’. Een initiatief,

“het is belangrijk

gebruikt. En als het kostendekkend is, heb je geluk. Maar je kunt

ontstaan uit Europees subsidieproject LEADER. Eddie heeft een

er ook wat anders mee doen. In 2014 ben ik met Anton van der

akkerbouwbedrijf in Vilsteren, naast de manege van zijn broer.

dat mensen zien

Most gaan samenwerken. Ik wist er eerst nog niet zoveel van. Ik

Hij nam het bedrijf van zijn vader over en verbouwt van alles:

granen als spelt, tarwe, gerst, haver en rogge, en suikerbieten,

had spelt in de silo en daar moest ik wat mee. We zijn toen naar

waar het product

je dus niet zomaar malen. Dat komt niet goed. Ik kocht een

vandaan komt”

Duitsland geweest om te kijken hoe het proces ging. Spelt kun

uien, aardappels en bloembollen. Schwieters teelt nu voor het
zesde jaar spelt (4,5 ha) en baktarwe (2,5 ha). De boer pacht

speltpelmachine, een graanschoner, een molen en een zeef

grond van Landgoed Vilsteren en huurt daarnaast ook land in

en ben toen aan het avontuur begonnen”.

Arriën, Oudleusen en Lemelerveld. “Het liefst voor langere tijd”.
Het graan dat hij oogst, bewaart en verwerkt hij zelf.
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onderduiken in
de wolfskuil
verborgen achter prikkeldraad en takken

“Vorig jaar, toen Nederland 75 jaar bevrijd was, zouden we

Het onderduikhol was gemaakt bij het huis van Jan Seigers uit

Speciaal ook voor kinderen, zodat zij beter konden begrijpen

Koosje. Als Joodse mensen moeten onderduiken kunnen ze

Lemele, die in 1942 in de Wolfskuil kwam wonen met zijn vrouw

feestvieren in Ommen. Het onderduikershol is toen nagebouwd.

bij Seigers terecht. In de bossen achter zijn huis bouwt hij een

hoe het allemaal geweest moet zijn. Helaas ging ons feest door

ondergrondse schuilhut. Bemanningen van Engelse en Ameri-

corona niet door.” De nagebouwde schuilplaats is nog steeds te

kaanse vliegtuigen die door Duitsers naar beneden zijn geschoten,

bekijken in de Wolfskuil. “We zouden met Theatergroep de Firma

worden door Jan opgevangen. Ook regelt Jan vervoer voor de

een theaterstuk maken over het onderduikershol en dat ook ter

piloten, via België, Frankrijk en Spanje terug naar Engeland.

plekke opvoeren. Ook dat ging niet door, dus hebben we bedacht

Het huis in de Wolfskuil, met zijn geheime schuilplaats, was een

er een podcast over op te nemen. Met datzelfde verhaal. Deze

veilig onderkomen voor zo’n 70 mensen. Om gewapend verzet te

wordt ook toegevoegd aan de App ‘75 jaar vrijheid Ommen’ en

kunnen plegen richt Jan Seigers op 12 juni 1944 een zogenaamde

zal op de site gezet worden. Zo kun je er toch nog meer over

knokploeg (K.P.) op. Maar na een paar dagen wordt Seigers samen

te weten komen”.

met anderen opgepakt en via de gevangenis in Arnhem naar een
concentratiekamp in Duitsland gestuurd. Koosje helpt ook mee

in het verzet. Wanneer Jan wordt opgepakt, brengt ze zo snel als
ze kan vijf ondergedoken piloten naar Lemelerveld. Jan Seigers

Jan Seigers
richt een
Knokploeg op

overleeft het kamp en wordt aan het eind van de oorlog door de

Russen bevrijd. In mei 1945 komt hij terug naar Ommen. Hij krijgt
voor zijn verzetswerk veel hoge onderscheidingen. Hij draagt ze
nooit, hij vindt zichzelf geen held. *) **)
*)

Bron: o.a.‘Ommen in oorlog’, Ria Kroon.
Te bestellen via www.ommen75jaarvrijheid.nl
**) Jan Seigers vond het niet belangrijk om aandacht voor zijn persoon te
krijgen. Verzetsmensen vonden dat het je plicht was om in verzet te komen.
Ze noemden zichzelf geen helden. ‘Dan zouden kleine mensen misschien
groot worden. Het zou beter zijn dat grote mensen klein werden’. De familie
van Jan Seigers respecteert zijn wens en zag daarom af van een interview
in De Ommer.

Rose ontdekt Roosje
(hebreeuws: )רוז
in de Van Raaltestraat
In het onderduikhol konden gevluchte Joodse families schuilen.

Helaas waren daar geen Joodse mensen uit Ommen bij. Van de
Joodse gezinnen die in Ommen woonden, heeft bijna niemand

de oorlog overleefd. Die mensen zijn vergast in de concentratiekampen Auschwitz en Sobibor. Bij hun huizen in Ommen liggen

nu ‘Stolpersteine’. Struikelstenen. Koperen tegeltjes met daarop

Veel mensen weten het niet: in de heuvels van de Wolfskuil was in de Tweede Wereldoorlog een onderduikhol.

hun namen en sterfdata. Rose, Jewell en Hero gingen met hun

Deze schuilplaats voor mensen die gezocht werden door de Duitsers zat verborgen achter prikkeldraad en

ouders, zusje en broertje kijken bij de Van Raaltestraat 1. Daar

takken. “Het hol was zó goed verstopt, dat niemand het na de oorlog heeft teruggevonden”, vertelt Roos

woonden Hertog en Sara de Lange met hun kinderen Salomon,
Roosje en Jetje. Samen met hun opa Salomon. Roosje en haar

ter Beek van Stichting 75 Jaar Vrijheid Ommen.

broer en zusje zijn ongeveer even oud geworden als Rose en
haar broertjes en zusjes nu…

TEKST: gea slotman
Fotografie: Marlie Koggel
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nieuwsgierig naar
Interview van Rose (10), jewell (8) en Hero (6) met Monique Bons

het onderduikhol

Duitsers gezocht. Mijn oom heeft er, met de hulp van andere

Was hij niet bang dat hij ook gevangen
zou worden? En is dat ook gebeurd, of
niet? Leeft uw oom nog? (Jewell)

veilig in Engeland zijn aangekomen.

Of mijn oom bang is geweest om gevangen te worden genomen

Ook heeft mijn oom in Ommen een keer meegedaan aan een

het ook gebeurd. Hij werd al lang gezocht door de Duitsers.

Engeland. Dat was niet gemakkelijk want ze werden door de

mensen, voor gezorgd dat een heleboel van die piloten weer

weet ik niet, maar hij wist wel dat dit kon gebeuren. Helaas is

‘kraak’ waarbij 30 radio’s van de Duitsers zijn gestolen. Van

Vlak voor de bevrijding hebben ze hem gevangen genomen,

de Duitsers mochten de Nederlanders geen radio meer hebben

omdat een buurman aan de Duitsers had verteld waar ze mijn

omdat ze dan stiekem naar berichten van de koningin (die in

oom konden vinden. Die buurman was een vriend van de

Engeland was) of het verzet konden luisteren. Iedereen moest

Duitsers. Dat noemen ze een verrader. De Duitsers hebben mijn

zijn radio inleveren bij de Duitsers. Natuurlijk mag je niet stelen,

oom, samen met nog negen andere mannen, twee weken later

maar in de oorlog zijn de regels soms een beetje anders en

dood geschoten in een weiland tussen Schoorl en Petten

was het juist heel goed dat hij ervoor zorgde dat er weer

(Zijpersluis). Daar staat nu een monument. Dat was op

naar belangrijke berichten kon worden geluisterd.

11 april 1945, de dag dat Ommen bevrijd werd.

Had uw oom een vrouw en kinderen?
Waar woonden zij? Waarom was uw
oom niet bij hen, maar hier in Ommen?
(Rose)

In dat hol gingen ze denk ik besjes
eten, want ze konden niet naar de
winkel. Klopt dat? Wat gingen ze
verder doen, de hele dag? (Hero)

Mijn oom was niet getrouwd en had geen kinderen, maar hij

Het klopt dat ze niet naar de winkel konden. Niemand mocht

(in Dedemsvaart). Ze waren heel erg verliefd op elkaar. Voor jonge

wel mensen die hen naar het hol hadden gebracht en die mensen

had wel een vriendinnetje. Zij woonde in de buurt van Ommen

hen zien en ze moesten altijd heel stil zijn. Gelukkig waren er

mannen was het niet veilig om zo maar buiten rond te lopen. De

zorgden er ook voor dat ze eten en drinken kregen. Er was verder

Duitsers wilden namelijk dat ze voor hen gingen werken en heel

natuurlijk niet zo heel veel te doen, dus ze hebben zich vast vaak

veel jonge mannen wilden dat niet en gingen daarom onderduiken.

heel erg verveeld.

Gewapende verzetsgroep

piloot die in het onderduikhol zat. Als dank

Uw oom heeft iets dappers gedaan hier
in Ommen. Wat voor dappers heeft hij
gedaan? (ROSE)

omdat Ton zijn leven heeft gered.

Mijn oom heeft veel dappers gedaan, maar dat deed hij niet

James Anslow (piloot, USA), Ton Bons, Albert Bavouzet (ontsnapte Franse

TON BONS
Gemaakt door Czeslaw Oberdak, de Poolse

Albert Jan van den Poll uit Bergentheim, Wicher Dam, Koosje (Jacoba) Seigers,

omdat hij een held wilde zijn. Hij vond het gewoon erg gemeen

krijgsgevangene), Jan Seigers, Jan Houtman.

wat de Duitsers deden en was het bijvoorbeeld niet eens met

(Foto: Jan Houtman, met zelfontspanner) (Fotoarchief: Monique Bons)

hoe zij tegen de Joden deden. De Duitsers wilden dat alle Joden

Rose, Jewell en Hero waren nieuwsgierig naar

moesten worden doodgemaakt. Om ervoor te zorgen dat dat

het onderduikhol. Ze trokken met hun ouders,

niet gebeurde, moesten Joden onderduiken. Dat betekent dat

zusje Bliss en broertje Dynasty naar de Wolfskuil.

adressen van mensen die hen in huis wilden nemen en die hen

ze zich moesten verstoppen, vaak jaren lang. Mijn oom zocht

Ze wilden weten wat de knokploeg allemaal deed.

wilden verstoppen. Ook zorgde hij voor geld en bonkaarten

Over één van de mannen, Ton Bons uit Amsterdam,

vliegtuigen uit Engeland over Nederland om bommen te gooien

was niet heel veel te vinden. Via Google kwamen

waarmee eten voor hun kon worden gekocht. Vaak vlogen er

Dat is ook hoe mijn oom in Ommen terecht is gekomen, want hij

Die mensen die anderen hielpen,
geloofden die ook in God? (Jewell)

op fabrieken in Duitsland waar kogels en bommen werden

niet erg vaak, want de Duitsers zochten hem vanwege de dappere

Veel mensen die anderen hielpen, geloofden in God. Mijn oom

Die kon je niet zomaar op de bus doen, maar die werden dan

anderen te helpen. God wil dat wij elkaar helpen. Maar er waren

gemaakt. De Duitsers schoten op die vliegtuigen en het is

we uiteindelijk terecht bij Monique Bons. Ton Bons

regelmatig gebeurd dat zo’n vliegtuig daardoor neerstortte.

Mijn oom heeft een keer zo’n piloot uit een neergestort vliegtuig

was haar oom. Rose, Jewell en Hero mochten

helpen ontsnappen. Er waren natuurlijk meer piloten van

haar online interviewen.

neergeschoten vliegtuigen en die wilden graag terug naar
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woonde eigenlijk in Amsterdam. Mijn oom zag zijn vriendinnetje

dingen die hij deed. Daarom schreven ze elkaar regelmatig brieven.

ook. Ik denk dat dat voor hem ook een belangrijke reden was om

door andere mensen meegenomen en daarom duurde het soms

ook een heleboel mensen die niet in God geloofden, en net zo

weken voordat hij werd bezorgd.

goed andere mensen hebben geholpen.’’
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Fijn uit eten
aan eigen tafel

“’Je steunt dan meteen
de plaatselijke slager,
bakker en groenteboer”

afhalen om de horeca te ondersteunen
Sinds ‘het virus’ is er veel veranderd in ons land. Er zijn veel beperkingen. Voor sommigen best ingrijpend.
De horecasector heeft het zwaar. Sommige restaurants houden maar net het hoofd boven water. Andere
ondernemers lukt het gelukkig om op een creatieve manier hun brood te blijven verdienen. Bijvoorbeeld
met zogenaamde ‘takeaways’: eten dat je afhaalt of thuis laat bezorgen. Veel mensen maken er gebruik
van. Gelukkig mogen de terrassen sinds kort weer open. Maar je kunt nu niet spontaan uit eten gaan in
een restaurant. Hoe fijn is het dan, om er thuis toch iets gezelligs van te maken!

Roel van der Vegte van OCO

Bloemkool met een bal gehakt, lekker!

“Bij ons loopt het lekker door, sinds corona. Het is best druk. Veel

“Sinds corona haal ik wat vaker eten bij Oco”, vertelt Rita Prins uit

aardappelen en vlees. En vis of vegetarisch eten. Mensen bellen

horeca steunen, hè. En je steunt dan meteen de plaatselijke slager,

mensen bestellen eten. Ze willen graag verse groentes, gebakken

Niek van Duuren van Hotel & Restaurant Wildthout begon als

één van de eersten in de omgeving met takeaways. Hij vond het
belangrijk zijn personeel aan het werk te houden. “We hebben

gelukkig iedereen vast kunnen houden!” Sandra Haeck en Jan van
der Schuur en de familie Haringman gingen vóór corona al graag

eten in het sfeervolle restaurant aan de Hammerweg. Ze vertellen
over hun ervaringen met het Wildthout Thuismenu.

Ommen. “Voor die tijd deed ik dat af en toe. Je wilt toch de plaatselijke

en vragen: ‘Wat bint de groentes?’ Het eten wordt besteld via onze

bakker en groenteboer. Het eten hier is niet gecompliceerd. Hier heb

(betaalbare) bestelsite en bezorgd, of afgehaald. In de weekenden

je gewoon een lekkere maaltijd! Het is allemaal vers. Thuis krijg je

gaat het gewoon goed. We gooien er eten voor 35 tot 50 man uit

het nooit zó dagvers. En, het is betaalbaar. Echt, de prijs-kwaliteit

op een avond. Het zijn vaak dezelfde mensen die je terug ziet.

verhouding is absoluut goed! Het is ook gewoon gezond eten. Ik hou

De gunfactor is groot. Mensen vinden het belangrijk dat de horeca

wel van een lekker balletje gehakt. Kip Terriyaki, ook heerlijk. Mijn

in Ommen kan blijven bestaan. Bekenden nemen nieuwe mensen

favoriet? Dat vind ik best lastig! Eh... Bloemkool met een bal gehakt?

mee. Wij bezorgen warm. Dat is wel een beetje onze kracht!”

Altijd lekker hier. Maar pasta met zalm... Óch! Of de lasagna! Póeh!”,
zegt ze watertandend.

Een andere dimensie…
Jasper Haringman haalt vaak eten bij Wildthout. “Wat ik extreem
leuk vind, is dat je hier een bouwpakketje meekrijgt, dat je zelf in
elkaar knutselt. Je haalt het eten niet warm af, dus je hebt meer

tijd voor de maaltijd. Je wacht bijvoorbeeld even met het hoofd-

gerecht. Mijn favoriet is makreel brandade. En het aspergemenu!

Het eten van Wildthout is heel wat anders dan gewoon spareribs.
Een andere dimensie! (Spareribs zijn af en toe ook best lekker,

Een feestje op je bord!

borden opmaken. Het resultaat lijkt net haute cuisine. De combi-

Sandra en Jan: “Vanaf het begin van de coronaperiode haalden

andere twee kinderen zijn iets jonger dan Jurre. Voor hen is er een

mocht in de twaalfde week. Toen gingen we er weer uit eten. We

hoor.) Onze zoon Jurre eet gewoon mee. De kinderen helpen de

natie van een luxe restaurant en toch thuis eten is heel fijn. Onze

wij eten bij Wildthout. Elk weekend, tot het restaurant weer open

lekker toetje, zij houden van alles met frambozen”. Jurre’s favoriet?

hadden net een nieuw huis gekocht en liepen vaak in onze ouwe

“Asperges. Ik ben meer van vlees en vis. Ik heb één keer

kloffie te klussen. Aan het einde van de week haalden we dan

vegetarisch gegeten. Maar ik vind biefstuk lekkerder

eten, en deden we sjieke kleren aan. Wijntje erbij, kaarsje aan…

dan sla”, lacht hij.

Het uitje van de week! Het eten wat je afhaalt is nog niet helemaal
klaar. En er zit een beschrijving bij om het netjes op je bord te

krijgen. Wij kiezen meestal voor het weekmenu. Mijn favoriet?
De varkenswangetjes. Die zijn lékker! Zo mals!”
TEKST: gea slotman
Fotografie: Marlie Koggel
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Fotoshoot
We steken de weg over. Niet super snel, want Hendrik Jan is nog
niet zo lang geleden geopereerd. “Ik heb twee nieuwe heupen.
Doarum wark ik halve daag’n. Ik warke 16 uur in de wekke”.

Hendrik Jan woont aan de Hardenbergerweg, vertelt hij. “Ik wone
d’r al 24 joar en ik bin 24 joar e-trouwd met Dinie Compagne.
An de Witharenweg bin ik geboren”. “Bi’j die motorclub in de

buurte”, verduidelijkt Helmich. “Ik bin twaalf joar en drie moand

noa de bevrijding van vief mei 1945 geboren”, zegt Hendrik Jan.
Hij heeft duidelijk een voorkeur voor getallen. “In augustus wöd
ik 64. En dan mu’k nog drie joar wark’n”. De mannen gaan wat

schoffelen onder het pas ontloken groen. Breed lachend poseren
ze even later; leunend op hun schoffels. Ze dragen nieuwe

werkkleding. Die hebben ze pas gekregen. “Want ‘Ommen-

Hardenberg’ mos t’r af. D’r stiet noe ‘Openbaar Gebied’ op”.
We komen op de parkeerplaats. “De burgemeester zwaai’n
laatst noar ons. Burgemeester Vroomen.” Helmich wijst

richting het westen. Daar ergens is de burgemeesterskamer.

Op de rotonde

De twee poseren bij het muurtje in de zon. Ze zijn wel aan

pauze toe; het is lunchtijd. Maar ze willen nog wel wat vragen
beantwoorden. Helmich: “Ik kom uut Zwartewaterland.

Gemeente Genemuud’n”. “Hij is 51 joar”, zegt Hendrik Jan.

“Hij is van november ’69 en ik van augustus ’57”. Toen hij met

Helmich

“Ik warke noe al een hele tied buut’n. Dat bevalt mie het beste. Ik
bin lang niet zo vake ziek”, merkt Hendrik Jan op. “De gemeente
is onze werkgever en opdrachtgever”, zegt Helmich. “Wi’j werkt

vake met zien tweeën, maar wi’j bint eigenlijk met viere. Met Jos
en Gerard. Die bint noe in Beerzerveld. Beerzerveld en Beerze

he’w d’r ok nog bie. En Dante-Noord en het Carrouselplein. Gerard
is meewerkend voorman. Wi’j weet vake zelf weh wat wi’j mut

doen. ‘Kiek mah’, zegt Gerard dan.” Ze sommen de werkzaamheden op. Hendrik Jan: “Schoffel’n, uuthark’n, rommel bi’j

mekare krabb’n. Wi’j gooit ’t op bult’n as-ter völle onkruud lig”.
Helmich: “Dat wödt op-e-haald met een busse. Spiksplinter-

TEKST: GEA SLOTMAN
Fotografie: Marlie Koggel

Binnen
zitten, dat
is niet wat

Schoffel’n en uuthark’n

Hendrik Jan

“Buut’n wark’n
is ‘t mooiste”

nieuw. Dat mag ok wat kosten, hier bí’j de gemeente. Oonze keet
stiet bi’j ’t dagverblief. Ik bin d’r meestal tussen 06.30 uur en

06.40 uur. An ‘t koffie zett’n. Op de oolerwetse maniere, met de
fluitketel op ’t gasstel. Wi’j hebt koffie, thee, soep, chocolade-

melk…” Halfzeven, is dat niet wat vroeg? “A’j maa ien keer uut
berre bint,” vindt Hendrik Jan. “Ik heb altied wèh zin om te

wark’n. Welk seizoen maakt ons niet uut. A’j zuk weer hebt as
zijn moeder naar Ommen verhuisde, bezocht Helmich praktijk-

school De Maat. Hij kon daarna meteen in de groenvoorziening

vandage, dan kuj wèh buut’n weên. Binn’n zitt’n is ok nie wat.
De weerstand neemt af”.

aan de slag. Eerst was dat de Larcom, nu Openbaar Gebied van

Ontspannen

Havik. Hendrik Jan ging naar de Boslustschool. “ZMLK. Zeer

an. Dat mut niet goed veur de rikketik weên. Als een mens kwaad

de gemeente Ommen. Helmich woont inmiddels al jaren aan de

Ze kunnen goed, samen. Hendrik Jan: “Ruzie heb ik een hekel

moeilijk lerende kinderen”, legt hij uit. “Ik kwam later bi’j de

is, spant hij zich in. A’j goed te passe bint, ontspan-ie.” “Wi’j bint

Deveo an de Strangeweg, in november ’73. De Deveo werd later
Larcom. Ik krege een training. Ik hebbe mien 12 ½- , 25- en

40-joarig jubileum al e-had”. “Hij kan goed rekenen”, zegt Helmich.

het niet altied met mekare iens, maar dat mag ok wèh”, is de
gezamenlijke conclusie.

“Natuurlijk wel”, antwoordt Helmich op onze vraag of dat
eigenlijk wel mag onder werktijd. “Dan kan heel Omm’n

Helmich Visscher en Hendrik Jan Willems zijn op de rotonde

métgeniet’n”, zegt hij in zuiver Nedersaksisch. Hij heeft er

bij Albert Heijn druk aan het onkruid wieden. Een waterig

zin in, want: “Wie had dit ooit verwacht…” “We worden nog

zonnetje schijnt. Er staan oranje pilonnen om het groen op

de rotonde. Het verkeer houdt er dan rekening mee dat de

beroemd!”, glundert ook Hendrik Jan. “Hij wil ok nog een

Colofon

op-e-wes”. “Die rotonde, die kump later wèh”, vindt hij.
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keer op Vechtdal TV”, zegt Helmich. “Ik bin d’r al een keer

mannen van de groenvoorziening er aan het werk zijn. De
twee willen wel mee voor een interview en een fotoshoot.
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Voor meer informatie over ‘Ommen hart van
het Vechtdal’ op www.hartvanhetvechtdal.nl

ALTIJD
WELKOM
IN OMMEN

Fotografie: aniek wessel
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Benieuwd wat er allemaal te beleven is in Ommen?
Neem eens een kijkje op onze website
www . centrumommen . nl

DE OMMER CADEAUbON
Deze bon is te besteden bij alle ondernemers in het
centrum van Ommen (te herkennen aan de sticker).
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