
Jaarverslag jubileum jaar 2016

Het verenigingsjaar 2016 stond bol van de activiteiten vanwege het gouden 
jubileumjaar. Hieronder noemen we een aantal hoogtepunten. Daarna volgt een 
samenvatting van activiteiten per werkgroep. De gezamenlijke zoektocht met de Ben 
Morshuis Stichting naar aanvullende werkplekken en ruimte voor expositie en archief 
ging gestaag door. Er is veelvuldig overlegd met de Stichting Bibliotheek Dinkelland 
en de gemeente Dinkelland over ons gezamenlijk idee voor een stadsarchief 
Ootmarsum.  

Hoogtepunten jaar

● Op 19 februari werd het eerste exemplaar van het 33e jaarboek met een 
toepasselijke gouden rand op ludieke wijze tevoorschijn getoverd en door 
burgemeester Cazemier aangeboden aan Marlou Raatgerink, de voorzitter 
van de redactie jaarboek. Ben Velthuis werd in het zonnetje gezet en bedankt 
voor zijn jarenlange inzet als redactielid en woordkunstenaar.

● De vereniging trakteerde elk huishouden in Ootmarsum, Oud-Ootmarsum, 
Agelo en Nutter met een exemplaar van het jaarboek.

● In maart werd gestart met de Jeugdnatuurclub. Achttien basisschoolleerlingen 
kwamen bijeen om samen op pad te gaan. De eerste tocht was een zoektocht 
naar kievitsnesten in en rond Ottershagen. Elke maand trekt de groep 
(inmiddels 28 leden) er op uit onder bezielende leiding van een aantal leden 
van de vogelwerkgroep en natuurstudiegroep. 

● De jaarvergadering werd gehouden op 4 april. De aanwezige leden werden 
getrakteerd op een bijzondere diavoorstelling met als titel ‘De natuur is goud 
waard’. Fons Temmink toonde een prachtige compilatie van natuurfoto’s 
gemaakt door 5 natuurtalenten uit Ootmarsum: Harrie Wolbers, Gerrit 
Koertshuis, Robert Westerhof, Alwie olde Hanter en Patrick Scholten. Namens 
de vogelwerkgroep en de natuurstudiegroep bedankten ze hiermee de 
vereniging Heemkunde voor haar jarenlange facilitatie van beide 
werkgroepen.

● In april werd gestart met de zwaarbevochten en langverwachte restauratie van 
onze residentie, het Molenhuisje.

● Onze jaarlijkse Nacht van de Nachtegaal werd gehouden op 9 mei. De 
deelnemers aan deze inmiddels legendarische fietstocht genoten volop van 
het natuurschoon en vogelgeluiden. 

● Op 28 mei vierden we ons gouden jubileum midden op een zonovergoten 
Kerkplein: 



o Na hun toespraken onthulden burgemeester Bakker en voorzitter 
Aarnink  een prachtig, modern maar ook functioneel kunstwerk van 
Desirée Groot Koerkamp. Dit kunstwerk werd door de vereniging 
Heemkunde ter gelegenheid van haar 50-jarig jubileum geschonken 
aan Ootmarsum. Het kunstwerk getiteld ‘Zicht op Ootmarsum’ en vrij 
naar de stadsplattegrond van Jacob van Deventer sluit aan bij de 
doelstelling van Heemkunde Ootmarsum: het verleden behouden, 
verrijken en zichtbaar maken in het heden. Tevens nodigt het de 
bezoeker uit voor een wandeling om de karakteristieke gebouwen te 
bewonderen. 

o Kinderen van basisschool Meander zongen een paar prachtige liederen 
waaronder het lied ‘Oatmössche’ onder begeleiding van Harmonie 
Ceacilia.

o Marian Oude Elberink was de winnaar van de gedichtenwedstrijd. 
Nadat ze haar gedicht ‘Ode aan Ootmarsum’ had voorgedragen vroeg 
wethouder Zwiep of ze stadsdichter wilde worden. De eerste 
stadsdichter van Ootmarsum was geboren.

o De middag werd afgesloten met een reuze gezellige receptie voor 
werkgroepleden en genodigden in de tuin van het klooster. 

● Met een volle bus vertrokken we op zaterdag 17 september naar Duitsland. 
Onder leiding van Pieter Albers, de auteur van het boek ‘Gevangen in het 
Veen’, bezochten we een aantal van de vergeten en doodgezwegen 
Emslandkampen vlak over de grens met Drenthe. Ook bezochten we de 
Gedenkstätte Esterwegen, een uitgebreid documentatiecentrum met beeld en 
geluid van de geschiedenis van deze kampen. Een indrukwekkende excursie. 

● Onze donateursavond van 20 oktober met een lezing van Harm Smeenge trok 
een volle zaal.  Een zeer boeiende lezing over zijn promotieonderzoek over de 
wisselwerking tussen mens en landschap in Noordoost Twente over de laatste 
10.000 jaar. Ter plekke werd afgesproken, dat Harm terug komt zodra zijn 
boek over onze landschapsgeschiedenis klaar is. 

● De werkgroepenavond van 21 november bracht de vertegenwoordigers van 
de werkgroepen bijeen die elkaar op de hoogte stelden van diverse 
activiteiten, plannen en wensen voor 2017. Nieuwe leden werden verwelkomd. 
Speciale dank was er voor Frans Hoppenbrouwer voor zijn jarenlange inzet 
voor onze website en een welkom voor de nieuwe webmaster Herman 
Steigstra. Leden werden geïnformeerd over de ledenwerfactie per 
ansichtkaart.

● Op 14 december was er de filmavond die vele mensen naar Hotel van der 
Maas trok. Er werden films getoond over het huisslachten, de Siepelmarkt en 



het Kerstspel en we zagen hoe gastvrij de Canadezen door Ootmarsum 
onthaald werden.

● En tot slot melden we de beeldbank Ootmarsum die online is gezet en 
ondergebracht bij het Historisch Centrum Overijssel (HCO) in Zwolle. Een 
karwei waarin veel tijd en passie geïnvesteerd is. Het HCO project 
‘MijnStadMijnDorp’  maakt daarmee een het beeldend culturele erfgoed van 
vele historische verenigingen in Overijssel toegankelijk voor velen. 

Werkgroep Jaarboek 

● Op 19 februari is het 33e jaarboek gepresenteerd. Dit jaarboek had een 
gouden rand ivm het jubileumjaar Heemkunde 1966-2016. 

Werkgroep Genealogie 

● Transcriptie testament Hendrik Knijpinga Cramer afgerond. Communicatie 
gereed maken

● Documenten Voorpostel zijn in het afgelopen jaar gekoppeld aan erf 
Höwerboer en zijn bewoners.

● Genealogie m.b.t. vroedvrouwen in Ootmarsum is afgerond en wordt 
gepubliceerd.

● Gegevens rondom zogenaamde grensgangers worden gedigitaliseerd.

● Assistentie en kennis leveren op verzoek van particulieren

Werkgroep Geschiedenis 

● Gestaag doorgegaan met transcriberen kerkeboek/kasboek van Ootmarsum 
(1561-1615)

Werkgroep Bibliotheek en Archief 

● I.v.m. de restauratie van het Molenhuisje hebben diverse activiteiten stil 
gelegen

● Geregistreerd boekenbestand: 1280; aanschaf nieuwe boeken: 4

● Geregistreerde archiefstukken: 618; geregistreerde kaarten cartotheek: 367

● Geregistreerd tijdschriftenbestand: 54. Vijf tijdschriften geïndexeerd.

● Inventarisatie objecten waaronder antieke kledingstukken; geregistreerde 
voorwerpen: 460



● Omzetting digitale bestanden van MOPC naar MijnStadMijnDorp

Werkgroep Archeologie 

● Acht bijeenkomsten 

● Bespreking archeologische vondsten, verplaatsing archeologische collectie

● Werkgroep wenst werkruimte voor opslag en expositie

Natuurstudiewerkgroep 

● Maandelijkse inventarisatie wilde flora en paddestoelen in diverse gebieden 
bezocht 

● Productie beeldpresentatie met natuurfoto’s 

● Orchideeën excursie Lengerich olv Gerard Benerink 

● Flora excursie Springendalse beek en Strengen o.l.v. Fons Eijsink

● Samenwerking met Vogelwerkgroep mbt onderhoud natuur en landschap

Vogelwerkgroep 

● Organisatie jaarlijkse Nacht van de Nachtegaal

● Excursies:  rondje Zwolle  en Terschelling

● Inventarisatie Ottershagen (dramatisch) Inventarisatie Springendal 

● Onderhoud Paardenslenkte en nestkastenroutes

● Inventarisaties weidevogels, uilen, zwaluwtellingen, vogeltellingen 
(www.trektellen.nl)

Werkgroep IT 

● Vernieuwde website is gerealiseerd.

● Werkgroep vindt nieuwe webmaster en treft voorbereidingen redactieraad

● Up-to-date houden van de website

Werkgroep Foto- en Filmarchief 

● Fotoverzameling uitgebreid met ong. 500 foto’s; totale bestand ingewerkte 
foto/dia is 15000

● Wekelijks een foto en beschrijving in de Dinkellandvisie



● Beeldpresentaties over geschiedenis van Ootmarsum

● Implementatie Beeldbank Ootmarsum op website MijnStadMijnDorp

Werkgroep Dialect en Folklore 

● Werkgroep is in ruste en op zoek naar nieuw elan en nieuwe leden!


