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Ootmarsum herbergt veel kwaliteit en talent. Met het oog op ons gouden jubileum gingen wij als 

vereniging Heemkunde Ootmarsum op zoek naar dichters. Op zoek naar stadsgenoten die 

beelden, dromen, gedachten en emoties treffend in poëtische teksten kunnen vatten. 

Maar hoe lok je verborgen talent uit de tent? We schreven een wedstrijd uit rond het thema: 

‘Maak een gedicht op Ootmarsum en omstreken’. Een deskundige jury was snel geformeerd:  

Ben Heerink, Ine Hulsman en Gerard Wilbers. 

Op 28 mei 2016, de dag dat we ons 50 jarig jubileum vierden, werden de winnaars bekend 

gemaakt. De eerste prijs was voor Marian Oude Elberink – van der Aa voor haar prachtige 

gedicht ‘Ode aan Ootmarsum in 2016’. In het bijzijn van burgemeester Ineke Bakker en 

wethouder Annette Zwiep werd deze veelzijdige kunstenares spontaan uitgeroepen als eerste 

stadsdichter van de Ootmarsum. Marian nam de uitdaging aan. 

Als vereniging Heemkunde Ootmarsum en omgeving zijn we erg trots op de gedichten die 

Marian heeft gemaakt. De schoonheid van de seizoenen inspireerde haar telkens weer tot 

prachtige zintuigelijke teksten. Dat ontroerde ons en met hier en daar een kwinkslag toverde ze 

een glimlach tevoorschijn. 

Haar werk zet ons aan zuinig te zijn en te blijven op Ootmarsum en haar omgeving. 

Marian, bedankt! 

Nettie Aarnink, 

namens het bestuur van de vereniging Heemkunde Ootmarsum e.o. 

Ootmarsum, 26 maart 2018 
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Het was 28 mei 2016, de dag dat de vereniging Heemkunde haar 50e verjaardag 

vierde. Een stralende dag. Op het kerkplein te midden van leden en genodigden 

werden de winnaars van de gedichtenwedstrijd  ‘Gedicht op Ootmarsum en 

omstreken’ bekend gemaakt. De eerste prijs was voor Marian Oude Elberink – 

van der Aa voor haar inzending ‘Ode aan Ootmarsum in 2016’. In het bijzijn van 

burgemeester en wethouder werd deze veelzijdige kunstenaar spontaan 

uitgeroepen als eerste stadsdichter van Ootmarsum. 

 



 
5 

 

 

 



 
6 

 

 

 

 

 

Tegen het einde van een rijk gevuld activiteitenjaar, kon de vereniging 

Heemkunde het gouden jubileum afsluiten met opnieuw een prachtig gedicht: 

‘Wintertijd’. Met haar bijzondere poëzie heeft Marian de omgeving van 

Ootmarsum in al haar winterse kleuren, geuren, klanken en gevoelens op een 

gevoelige wijze verwoordt.   
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Wintertijd 
 

Wie kent niet het Springendal, het stille bos,                                               
de verende tred op het zachte mos, 

het ritselend blad opdwarrelend om je heen, 
of tegen een boomstronk in een hoop bijeen. 

 
Sporen van konijn en ree, kruisen je pad en voeren je mee. 

De stilte kan haast voelbaar zijn. 
De grootsheid van de natuur maakt ons klein. 

 

De spinnenwebben spannen de kroon,                                                         
door rijp en mist tonen ze wonderschoon 
de kracht én de zachtheid van de natuur, 
met zon op het spinrag in het middaguur. 

 

Opeens,  hoog boven in vogelvlucht: ganzen in de lucht! 
In v -vorm vliegend met veel gesnater 

op weg, op zoek naar open water. 
 

Zo glijden wij zacht de winter in, met dagen vol afwisseling 
Met vurig avondrood en winterpret. 

De schaatsen kunnen uit het vet! 
 

Snijdende kou in neus en gezicht.                                                                  
Maar de winterzon geeft prachtig licht. 
Sneeuw  valt op  straten en op  daken: 

Ootmarsum wordt tot een gedicht die je gevoelens raken 
 

Maar altijd in de vroege winterdagen 
klinkt de midwinterhoorn ver en gedragen. 

De klanken voeren je mee en vormen vele malen 
een bron van inspiratie voor duizenden verhalen. 

 
Marian December 2016 
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Een stralend lente gedicht 

Met “Onbevangen genieten in Ootmarsum” produceerde Marian een juweel van een gedicht.  

Een stralend gedicht waarmee ze Ootmarsum en haar omgeving laat spreken.  

Poëzie die de lente bejubelt en de zomer inluidt en wijst op het verrassende samengaan van 

een wilde plantenweide en een aangeharkt stadspark. 

. 
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Onbevangen genieten in Ootmarsum 

Onbevangen genietend                                                                                                                                              

ga ik straten door.                                                                                                                                        

Stralende zon, vogels in koor. 

Sloten met riet, vogelmelk hier en daar.                                                                                                                            

Bermen vol fluitekruid                                                                                                                                                                      

luiden het voorjaar in én uit. 

In de luwte van Engels’ Tuin een veldje, een weide                                                                                                    

het kent zijn weerga niet.                                                                                                                                              

Wilde planten zo dicht bij de stad, zó uniek. 

Ratelaar en boterbloem                                                                                                                                                   

vormen een gele bloemenzee.                                                                                                                                                       

Maar trots en fier in het midden: de paarse wilde orchidee. 

Zó dicht bij de huizen                                                                                                                                                                

Zó dicht bij de stad                                                                                                                                                                                          

een wonder van schoonheid, een natuurlijke schat. 

Oogstrelend daar achter                                                                                                                                            

een juweel, een fortuin                                                                                                                                                                     

met paden en perken, stadspark Engels’Tuin. 

Verwonderd genietend                                                                                                                                                          

en ook blij verrast                                                                                                                                                                                 

dat de wilde plantenweide en het geharkte park zo wonderwel samen past. 

Statige bomen omarmen het parkje,                                                                                                

bepalen de sfeer.                                                                                                                                                             

Omringend het theehuisje van weleer. 

Weldadige rust, stilte die voelbaar is                                                                                                                                  

een betoverende gloed                                                                                                                                                                      

over alles wat je oog ontmoet. 

Zo kijkt ook het Engels’ jufferke                                                                                                                        

tevreden rond                                                                                                                                                                             

vanaf haar plekje bij de vijver, ooit eigen grond. 

Stadsrumoer op afstand, vogels dichtbij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

de geur van de bloesems, de zomer nabij. 

Marian, 28 mei 2017 
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Op 21 juli 2017 werd het project Herstel omgeving Kuiperberg opgeleverd. Het doel van dit 
project was, om het uitzicht dat hier was in de 50’er jaren, weer in oude glorie te herstellen. 

De onthulling van de archeologische tijdlijn was die dag een hoogtepunt !  
Op de website www.heemkunde-ootmarsum.nl is het verslag te lezen.  

Marian schreef voor deze gelegenheid het bijgaande gedicht dat ze op deze dag heeft 
voorgedragen 

 

 
 
 
 
 

http://www.heemkunde-ootmarsum.nl/
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De Kuiperberg 
 

Het hoogste punt in de omgeving, geeft een bijzondere beleving. 
Boven de essen klimt een leeuwerik hoog en luid, 

een torenvalkje stort zich op zijn buit 
 

Het eeuwenoude kerkhof maakt ons stil en bedeesd, om wat vroeger is geweest. 
Zerken met Hebreeuwse namen, gebeiteld in steen, 

tonen stadsgenoten van voorheen 
 

Bevangen door gedachten kijken we omhoog: hoge eiken vormen een hemelboog. 
Als wachters, welbewust, 

zelfs bewakend de stenen bank waarop Willem Wilmink rust 
 

De watertoren robuust, sereen, toont ons Scholtens’ harde steen. 
Gebakken uit vette zeeklei uit de kleikoel, 

een indrukwekkende enge diepte, nu geworden tot een waterpoel 
 

Arbeiders duwen hier geen kiepkar meer, slechts stilte kenmerkt nu de sfeer. 
Zo lopen wij bedachtzaam rond, 

op dit historisch stukje grond 
 

De top van de Kuiperberg wordt bekroond, met het uitzicht dat het toont. 
Dromend genieten we van wat het oog nu ziet, 

een glooiende horizon tot over de grens, in een eindeloos verschiet 
 

Wijd vormt zich het landschap naar beneden, rijkdom van het heden. 
De Kuiperberg toont hier haar grootste schat: 

in het dal beneden, een kleine stad 
 

Een lieflijk stadje vol historie, behield haar karakter in volle glorie. 
Haar erfgoed goed bewaard: 

Ootmarsum, méér dan een plaatje  op een ansichtkaart. 
 

Marian 21 juli 2017 
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In Ootmarsum staan een aantal appelbomen in het openbaar groen. De eerste stadsdichter 

van Ootmarsum, Marian, liet zich inspireren door deze appelbomen die op een drietal – voor 

velen herkenbare – plekken in Ootmarsum te vinden zijn.  

Met het prachtige gedicht ‘Appelbomen in de stad’ geeft ze deze appelbomen een bijzondere 

kroon. 

 

 

 

 

 



 
13 

 

Appelbomen in de stad. 

Er staat een appelboom in het plantsoen,                                                                                   

verscholen tussen steen en bloem,                                                                                                                    

die wijk Vinke markeert. 

Ze toont haar kruin, haar takken wijd,                                                                                                               

getuigend van een andere tijd. 

Ze brengt ons waar haar wortels zijn:                                                                                                                               

de boomgaard van de boerderij.                                                                                                                                        

Verzonken in de tijd van toen,                                                                                                                                            

doet weer de stemmen horen                                                                                                                  

van kinderen spelend in het groen, tussen de appelbomen;                                                                                        

gedroogde appeltjes, geur van verse appelmoes, weckflessen op een rij,                                                                 

van stemmen van het Kosc terrein, van ballen in de wei. 

De Appelhof van Aarnink dat is verleden tijd.                                                                                                            

Rest nog een peer en deze appelboom,                                                                                                                       

door buurt gekoesterd en beschermd                                                                                                

welhaast als ‘appelboom - buurtmonument’.                                                                                                                   

Voor aanwas is er reeds gezorgd, geïnspireerd door ‘t verleden                                                                                 

jonge appelboompjes zijn geplant,                                                                                                                                 

een knipoog van het heden. 

Zo wordt leven doorgegeven. 

Er staat een rijtje appelbomen, zie ze statig staan.                                                                                                

Twee aan twee omarmen zij een pad: het Appellaantje van de stad, 

verbindend wijk en centrumkom.                                                                                                                                      

In rust en stilte met het beekdal daar opzij, als sieraden op een rij,                                                                            

tonend haar appeltjes, glimmend rood of groen, ‘t is om het even. 

Geschapen om te eten. 
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Er staat een nieuwe appelboom aan het Bas Slatman pad.                                                                                           

Een boom ter herinnering, op kruising es, zwembad.                                                                                                     

Er zaten tere bloemetjes aan: wit, klein maar vol leven. 

Het werden mooie appeltjes, door de vogeltjes gegeten. 

Haar groeikracht wekt verwondering, door de natuur gegeven. 

Een boom van verder leven. 

                             Marian,  28-10 2017 

 

 

De schoonheid van de seizoenen inspireert Marian telkens weer tot prachtige teksten. Ook nu 

rijmt onze stadsdichter over een eigenwijze winter, die maar geen winter wil worden.
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Winter 
 
 

Winter stellen we ons bij voorkeur voor met een wit kleed 
van sneeuw over akkers en daken, met vrieskou in het gezicht 

onder een grauwe grijze lucht of 
met zon en helder licht. 

 
Winter is zo’n woord dat behaaglijkheid oproept bij een warme kachel 
buiten guur met noord- oostenwind, met dikke truien, mutsen of zoiets 

sneeuw-wandelen of op de fiets. 
 

Maar zo’n winter is het niet. 
 

Een waterig zonnetje durft zich af en toe te vertonen 
wint nauwelijks veld 

tussen het regenwolken-geweld. 
 

Zware wolken boven Nutter drijven traag richting stad. 
Plots kunnen zij zichzelf niet meer dragen: 

plenzende regen! Alles nat. 
 

Door kou en watervrees, zijn de Ootmarsumse straten leeg. 
Maar binnen stijgt met de dag de gezelligheid  : 

’t is Carnavalstijd! 
 
 
 

Januari 2018,  Marian. 
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55 JAAR CARNAVAL IN  SIEPELSTAD 
 

Het leeft, het swingt, 
het host en zingt, 

‘t Is  Carnaval, ’t is dikke pret. 
De stad wordt op zijn kop gezet 
met dakkapel en dweilorkest. 

Siepels op hun best. 
 

Ootmarsum wordt weer Siepelstad 
met siepels aan het sleutelgat. 
De Othmarridders heersen nu 

met Prins en Raad in strak tenue. 
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55 jaren al, 

leidt hier de Prins het Carnaval. 
Met Adjudanten, 

Dansmariekes en de Raad 
begint het feest in kroeg en straat. 

 
Het kriebelt, jeukt, 

het tintelt door je heen. 
Alleman komt op de been. 

Wie is toch die clown, wie dat boertje met de pet? 
Wie is die oliebarones en wie  die Franse slet? 

Verkleden zorgt voor heel veel gein. 
Heerlijk, éven iemand anders zijn! 

 
Het jongvolk draagt haar steentje bij, 

de Siepeljonkers met Markies horen erbij ! 
Hun praalwagens met loopgroep, heel speciaal: 

de grootste van allemaal. 
Voor een spetterend feest staan ze nu klaar, 

hun jubileum: 22 jaar! 
 

De zitting, de Siepellocht, 
de versieringen, de optocht, 

alle commissies druk, druk, druk, 
maar Carnaval kan niet meer stuk. 

Othmarridders het is gaaf! 
Al 55 jaar.  Alaaf! 

 
 

Stadsdichter Marian 
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Pasen: Vlöggeln in Ootmarsum 
 

Als ik aan Ootmarsum denk, dan zie ik ze weer gaan. 
De mannen met hoeden op en regenjassen aan, 

de Poaskearls van Ootmarsum, acht in getal. 
Twee oude gaan er jaarlijks af, twee nieuwe weer erbij. 

Gekozen zijn om mee te doen, een voorrecht, zeggen zij. 
 

Ze houden een traditie hoog, van vlöggeln door de stad. 
Ze zingen daarbij hun Paasgezang, 

twee liederen, als altijd, al eeuwenlang. 
 

De stad loopt vol, de Markt één en al leven. 
‘t Is Pasen: ze treffen elkaar weer, vrienden, familie, nichten, neven. 

Verwachtingsvolle spanning in rijen mensen die er staan. 
 

Hoor, daar komen ze aan, 
flarden gezang worden opgevangen. 

Het rumoer verstomt, door het moment bevangen. 
 

Acht jonge mannen, zij aan zij, geven elkaar de hand. 
In eenheid vormen zij een rij, gaan onverstoorbaar voort. 

Het Alleluja zingend als triomfgezang, zoals bij de Paastraditie hoort. 
 

De Poaskearls maken indruk door hun ernst en saamhorigheid. 
Het gonst en velen vlöggeln mee, een lint van mensen volgt hun pad. 

Jong en oud sluit zich aan, al slingerend door de stad. 
 

Ze vlöggeln om de stiepels heen, de Poaskearls voorop. 
Tot slot eindigend op de Markt, daar rolt het lint zich op. 

De voorzanger zet de liederen in, het hele plein zingt mee. 
De sfeer is groots, ingetogenheid volop: 
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samen zingend de paasliederen, op het eind de kinderen in top. 
 

Dan haast ieder zich naar huis, de paaseieren staan klaar. 
De Poaskearls wacht ’s avonds nog een taak: 

het Paasvuur ontsteken, opnieuw weer bij elkaar! 
 

Stadsdichter Marian, 
22-3 2018
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