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VAN HET BESTUUR 
 

Beste leden, donateurs en vrienden, een gortdroge zomer 

heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. We beseffen ons des te 

beter dat we op hoge zandgronden leven waar het zonder natuurlijke 

wateraanvoer behelpen en tegelijkertijd aanpassen is voor natuur, 

landbouw en recreatie. Het leert ons allen zuinig om te gaan met 

water. Het leert de boer om zo veel mogelijk water vast te houden in 

de bodem. Het leert de visser dat warmer water met minder zuurstof 

niet goed is voor de visstand. Het wekt onze interesse in 

droogteresistente planten. En het noopt het waterschap nog slimmer 

om te gaan met waterbeheer, meer water te sparen.  

Kortere dagen, witte wieven en de eerste nachtvorst kondigen het 

najaar aan. Het verenigingsleven komt weer op gang. Diverse 

werkgroepen van onze vereniging pakken de draad weer op. Tijd om 

u per heemsproak te informeren over ontwikkelingen binnen onze 

mooie vereniging. 

 

Agenda 2018 

Er liggen drie mooie verenigingsactiviteiten in het verschiet: 

- Onze donateursavond over natuur, cultuur en historie rond de 

Dinkel op 1 november ipv 18 oktober (Gasterij Oatmössche). 

Een uitnodiging voor deze avond leest u op pagina 15/16.  

- Onze werkgroepenavond op 19 november (Stadshotel) 

- Een mooie Filmavond op 13 december (van de Maas)  

Heemsproak 

De heemsproak gaat digitaal. Dat betekent dat we het nieuws 

voortaan gaan delen op onze website (met foto’s in kleur). Maar 

wees niet ongerust. De komende edities zult u nog thuis bezorgd 

krijgen. Maar dan weet u vast dat we deze service (2x per jaar meer 

dan 500 boekjes rondbrengen) op termijn willen beëindigen.  

 

Email adres doorgeven  

Om u allen digitaal en snel te kunnen bereiken verzoeken wij u 
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vriendelijk om uw email adres, voor zover nog niet bekend, door te 

geven aan info@heemkunde-ootmarsum.nl 

 

Nieuwe leden  

Onze 500+ vereniging groeit gestaag. Mooi dat we dit jaar al 16 

nieuwe leden mochten verwelkomen: Hans Smelt, JHM Buijvoets, 

Wil Alink, Jos Brummelhuis, Hannie Schulten, Mariet Blokhuis, 

Judit Nitters-Maring, Harrie Luttikhuis, G. Hogeling, Freddy 

Walhof, H.G. van der List, Coby Smoors, Harrie Smienk, Hans 

Holkers, Hans Kuiken en Evert Kleijer.   

 

Website  

Onze ‘nieuwe’ website mag er zijn en wordt door steeds meer 

mensen bezocht. Bij de start, zo’n anderhalf jaar geleden zijn in 

beginsel alle pagina’s die op de oude website aanwezig waren, 

overgezet en in een nieuw jasje gestoken. Hulde voor zowel oude 

(Frans Hoppenbrouwer) als nieuwe webmaster (Herman Steigstra). 

 

We nodigen u uit onze website te bezoeken. Lees en klik maar met 

me mee. De informatie staat gerubriceerd in de bovenste balk met het 

hoofdmenu. U kunt kiezen uit ‘Home’, ‘Ootmarsum’, ‘Publicaties’, 

‘Werkgroepen’, ‘Nieuws’, ‘Agenda’ en tot slot de tennisracket met 

de zoekfunctie. Op basis van input die onze webmaster ontvangt van 

diverse werkgroepen wordt de website actueel gehouden met nieuws 

en actuele gebeurtenissen. Zo brengt de jeugdnatuurclub regelmatig 

verslag uit van hun bevindingen en avonturen. De meest recente 

nieuwsberichten staan op de voorpagina, de oudere berichten vindt u 

in de rubriek “Nieuws” in het hoofdmenu. In de rubriek “Agenda” 

vindt u data en locatie van de geplande activiteiten zoals 

donateursavond, werkgroepenavond en jaarvergadering.  

 

Maar behalve nieuws en geplande activiteiten kunt u veel meer 

vinden op onze website. Als vereniging Heemkunde hebben we 

immers het doel informatie over ons heem en erfgoed te ontsluiten. 

Het is mooi om te zien dat een aantal van onze werkgroepen de 

mailto:info@heemkunde-ootmarsum.nl


 4 

resultaten van hun noeste arbeid aanbiedt en met u deelt op onze 

website. Bijvoorbeeld bent u op zoek naar foto’s? Klik dan op de 

rubriek ‘Publicaties’ en zoek verder in ‘Beeldbank Ootmarsum’. 

Onze fotowerkgroep werkt gestaag aan de beschrijving van foto’s en 

voedt hiermee de beeldbank. Zoekt u de gedichten van onze vorige 

en huidige stadsdichter dan vindt u deze onder de rubriek 

‘Publicaties’. Zoekt u bepaalde gegevens uit de Burgerlijke Stand 

van de vroegere gemeente Ootmarsum? Klik dan op de rubriek 

‘Home’ en klik vervolgens op de regel ‘Zoek een Ootmarsumer’. U 

vult dan een naam in en u krijgt een lijst te zien van personen met 

eenzelfde naam met bijbehorende gegevens. Een klik op een van 

deze namen brengt u in haar of zijn stamkaart. De werkgroep 

Genealogie voert de gegevens in en koppelt deze aan aktes en 

bidprentjes. Een grote maar dankbare klus met een zeer welkom 

resultaat voor Ootmarsum. Onze webmaster ondersteunt de 

werkgroep met de juiste programmatuur. 

 

Tot slot onze oproep aan de werkgroepen om de informatie, die we 

openbaar en toegankelijk maken op onze website, actueel te houden 

en de webmaster te voeden met nieuws en resultaten. 

 

Afscheid Diorama 

Het Diorama is niet meer. In het schuurtje bij het Molenhuis 

realiseren we een papiermolen in co-productie met Het Land van 

Heeren en Boeren - Openluchtmuseum en Landschap Overijssel. De 

aannemer begint deze maand met de verbouwing.  

 

 Commanderie watermolen 1840 
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In overleg met onze vogelwerkgroep is de verzameling dieren 

geïnspecteerd, gedocumenteerd en daarna opgeruimd. 

 

Privacybeleid 

Via diverse kanalen heeft u vernomen over nieuwe 

privacywetgeving. Intussen hebben we contactgegevens van bestuur, 

werkgroepleden en werkgroep coördinatoren van onze website 

verwijderd. Als bestuur hebben we hierover gesproken en besloten 

een tweetal acties te ondernemen. 

 

Als vereniging Heemkunde willen we de contactgegevens te weten 

de email-adressen van bestuursleden en werkgroep coördinatoren 

prijsgeven op onze website. Dat maakt het eenvoudiger voor derden 

om ons te benaderen. De personen die het betreft zullen we hierover 

per email benaderen en hen vragen te reageren als men hiermee niet 

akkoord kan gaan.   

Als vereniging willen we het emailadressenbestand blijven gebruiken 

en blijven beheren en aanvullen. Met deze heemsproak delen we u 

allen, leden en donateurs, mede dat u in ons adressenbestand 

(postadres en/of emailadres) bent opgenomen als lid of donateur. Dit 

omdat we u op de hoogte willen houden van de activiteiten die wij 

als Heemkunde organiseren. Als vereniging Heemkunde moeten wij 

in verband met de privacywet kunnen aantonen dat de geadresseerde 

ermee akkoord gaat in ons adressenbestand te zijn opgenomen. We 

gaan ervan uit dat u akkoord gaat als u niet reageert. Mocht u uit ons 

adressenbestand (postadres en/of email adres) verwijderd willen 

worden, dan vragen wij u dit direct en per retour aan te geven aan 

info@heemkunde-ootmarsum.nl.     

 

Graag zien we u op een van onze verenigingsactiviteiten (zie 

uitnodiging donateursavond in deze heemsproak of bezoek onze 

website www.heemkunde-ootmarsum.nl  

 

 Nettie, Harrie, Arie, Maria en Jurgen, uw bestuur  

http://www.heemkunde-ootmarsum.nl/
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NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN 
 

VOGELWERKGROEP: OTTERSHAGEN 

            

In het broedseizoen 2018 kunnen we voorzichtig positief zijn over de 

weidevogels rondom Ottershagen. De kans lijkt groot dat er grutto’s 

hun jongen vliegvlug hebben gekregen. We telden in totaal 9 

broedparen van de grutto, 6 broedparen van de tureluur en ongeveer 

10 kievit broedparen. 

Voordat het broedseizoen van start ging is er een laag stroomdraad 

gespannen rondom het kerngebied. Op deze manier kon men vossen 

en marterachtigen uit het gebied weren. Hoeveel jongen er vliegvlug 

zijn geworden weten we niet omdat het gras zo hoog stond dat je ze 

niet meer kon zien. Op 22 juni werden er nog 2 paar grutto’s gezien 

met jongen. Aan het gedrag van de ouderlijke vogels kun je 

opmerken dat ze nog jongen moesten  hebben. Rond  deze datum 

behoren ze eigenlijk wel vliegvlug te zijn. Ook zagen we op dezelfde 

dag 3 jonge tureluurs die konden vliegen. Er vlogen tevens meerdere 

jonge kieviten rond.  

 

  Velduil 
 

Dit jaar hadden we  ook een watersnip die een territorium had. Een 

paartje watersnippen verbleef hier nog op 26 mei! Deze dag was 

sowieso een dag die opmerkelijke vogelsoorten opleverde. In de 
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ochtend zat hier een velduil te foerageren en in de vooravond vloog 

hier een tijdje een grauwe kiekendief. Ook heeft er dit seizoen met 

regelmaat een bruine kiekendief gebivakkeerd. Fraaie vogelsoorten 

om te zien maar voor de jonge weidevogels wel een gevaar! 

Begin mei kwam er een hele opmerkelijke gast een paar weken het 

gebied bezoeken. Een flamingo wilde de laatste grutto´s van Twente 

ook wel eens zien. Heel bijzonder om een grutto naast zo´n grote 

flamingo te zien lopen. De grutto viel helemaal in het niet. Hij was 

even geen koning van de weidevogels meer. 

 

  Flamingo 

 

De flamingo was afkomstig uit het Duitse Zwillbrocker Venn. Hier 

broeden al jaren een aantal Europese flamingo´s. Wellicht was deze 

exotische verschijning wel een voorbode van deze warmste zomer 

ooit.  

 

Vanaf eind september tot eind oktober zullen vele leden van de 

vogelwerkgroep op zondagmorgen in Ottershagen trekvogels tellen. 

Dit gebied leent zich goed om trekvogels waar te nemen.  We 

beginnen een half uur voor zonsopgang en tellen ongeveer 2 uur.  

Mocht u het leuk vinden om met ons mee te tellen kom gerust eens 

langs! Het is een leerzame maar vooral ook leuke en gezellige 

bezigheid.                                                                                                                           

                                                      Robert Westerhof, vogelwerkgroep 
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WERKGROEP FOTO- EN FILMARCHIEF 

 

De Beeldbank Ootmarsum blijft een groot succes. In de 

periode van 21 november 2014 tot 30 augustus 2018 is 28.473 keer 

een foto bekeken. Regelmatig krijgen we aanvullingen en correcties 

op onze foto’s. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. 

 

Tijdens de restauratie van het Molenhuisje hebben we al het 

materiaal van onze werkgroep op moeten slaan in het oude klooster. 

Wij dachten daar een goede en veilige plaats voor ons unieke 

materiaal te hebben. Helaas de slopers hebben een gedeelte van het 

klooster onder water gezet. Juist op de plaats waar wij ons materiaal 

hadden opgeborgen kwam het water en een gedeelte van het plafond 

naar beneden. De schade was groot. Honderden uren werk naar de 

knoppen. Veel materiaal ging verloren. Natuurlijk hebben we digitale 

kopieën, maar om de schade enigszins te herstellen kost veel geld en 

veel werk.  

Vele correcties op de foto’s waren alleen op de afgedrukte tekst 

aangebracht en nog niet digitaal verwerkt. Al dit werk is verloren 

gegaan en moet worden overgedaan. De komende jaren zijn wij daar 

nog wel mee bezig. 

 

Verder blijft de nadruk liggen op het digitaliseren en beschrijven van 

de duizenden dia’s die we hebben. Het is veel werk om ze te 

categoriseren, schoon te maken, te digitaliseren en ze aan onze 

beeldbank toe te voegen. 

Hetzelfde geldt voor het vele filmmateriaal dat we in ons bezit 

hebben. We krijgen gelukkig nog steeds oud filmmateriaal over 

Ootmarsum en haar bewoners, over festiviteiten, over gebeurtenissen 

e.d., binnen. Voor het digitaliseren, bewerken en archiveren van ons 

beeldmateriaal is specialistische kennis nodig. Deze kennis is bij ons 

aanwezig, maar we zouden graag met deskundigen op dit gebied 

kennis uitwisselen om onze werkwijze te verbeteren en de kwaliteit 
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van ons werk te vergroten. Kom eens praten; het gaat ons om de 

kennis die we kunnen delen en niet over de tijd die dit kost. Dat 

kunnen we zelf invullen. 

Jan Raatgerink, Coördinator  

 

WERKGROEP GEENEALOGIE 

 

De werkgroep genealogie heeft in de loop van 2018 enige 

wijzigingen ondergaan in de samenstelling. Jan Raatgerink heeft 

laten weten dat hij in verband met zijn (te) drukke werkzaamheden 

(voorlopig?) wil stoppen. Ger Schokker heeft zich aangemeld als 

nieuw lid en is inmiddels zeer actief. We zijn voorlopig nog druk 

bezig met de volgende projecten:  

 

De transcriptie van testament van Hendrik  Knijpinga Cramer is 

inmiddels afgerond. Er wordt nu gewerkt aan publicatie in 

boekvorm, waarbij Rob Meijer heeft aangegeven om te helpen in met 

name de vormgeving. Vanuit de genealogiegroep werken mee: Ans 

Brons, Jan Pikkemaat, Hans Siebum, Fons Temmink en Anton 

Versteeg.  

Het boek over de oorlogsslachtoffers is voor driekwart voltooid. 

Het is de bedoeling het uit te geven kort vóór 4 mei 2020. De reden 

is dat het dan gaat om een kroonjaar. Ondertussen zijn er contacten 

met nabestaanden voor inlichtingen en het verkrijgen van 

toestemming tot publicatie, i.v.m. privacy wetgeving. De gemeente is 

gevraagd overige nabestaanden op te  sporen. Dit alles vergt meer 

tijd dan we oorspronkelijk hadden gedacht. (Fons Temmink, Anton 

Versteeg, Ger Schokker) 

Werkgroep Oud Archief gemeente Dinkelland (WOAGD), 

bestaat sinds november 2017 en heeft als doelstelling het aanbrengen 

van verbeteringen in het oud-archief Ootmarsum te Denekamp. In 

deze commissie zitten voor Ootmarsum Jan Raatgerink en Fons 

Temmink, voor Denekamp Theo Blokhuis en voor Weerselo Bert 

Wolbert. Doelstelling is verbeteringen aan te brengen in het Oud 

Archief. Meerdere  contacten zijn er inmiddels geweest o.a. met dhr. 



 10 

G. Bril, archivaris en archiefinspecteur van de provincie Overijssel. 

Hij heeft inmiddels een visitatie gedaan bij de gemeente, maar 

wegens zijn vakantie hebben wij zijn rapport nog niet gekregen. 

Bijdrage jaarboek Heemkunde. Dit jaar zal de werkgroep 2 

artikelen schrijven voor het jaarboek 2019.Ger Schokker schrijft een 

artikel over vier generaties van de familie Bodde als stadsomroeper. 

Fons Temmink schrijft een artikel met als titel: ‘Van 

Cruydenmannen tot Apotheker’. Dit is een onderdeel van een reeds 

in 2014 begonnen  artikelenreeks in het kader van de geschiedenis 

van de gezondheidszorg in Ootmarsum, dat later in ruimer verband 

als boek zal worden gepubliceerd.  

Digitaliseren Burgerlijke Stand Ootmarsum. Dit is een project dat 

enige jaren in beslag neemt. Er is door de leden Ans Brons, Jan 

Pikkemaat, Hans Siebum, Lizette Velthuis en Anton Versteeg al veel 

werk verzet. De website is door de webmaster Herman Steigstra 

ingericht om de aktes van de B.S. van Ootmarsum nl. Geboortes, 

Huwelijken en Overlijdens) op te slaan. Iedereen krijgt een uniek 

nummer als identificatie. Met behulp van dit nummer worden 

echtparen, kinderen etc. Aan elkaar en aan de aktes gekoppeld. 

 

    Fons Temmink 

Project: MijnStadMijnDorp (MSMD) 

 

Het project MSMD is een project van het Historisch Centrum 

Overijsel (HCO) in Zwolle. Het wordt financieel ondersteun door de 

provincie Overijssel. Heemkunde Ootmarsum is vanaf het begin 

betrokken bij de ontwikkeling van dit platform. Het platform biedt de 

historische/heemkundeverenigingen en andere instellingen de 

mogelijkheid hun collecties online te presenteren. Honderden 

collecties zijn al ondergebracht bij dit platform. Heemkunde 

Ootmarsum heeft de volgende collecties op dit platform: 

 

1. Foto module: 

In dit module is onze Beeldbank Ootmarsum ondergebracht. We 

hebben ongeveer 16.000 foto’s/dia’s online staan. Dus online is te 
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zien door iedereen over de hele wereld. 

Bij de afbeelding is een beschrijving geplaats met alle gegevens die 

wij hebben. Sinds 21 november 2014 hebben meer dan 28.000 

personen naar de beeldbank gekeken. Dat is ongeveer 20 per dag! 

Wij krijgen daardoor zeer regelmatig aanvullingen/correcties op de 

afbeeldingen en daar zijn wij erg blij mee. Ga ook eens kijken op 

onze beeldbank. Klik op de onderstaande link en je komt direct in 

onze beeldbank: https://vereniging-heemkunde-ootmarsum-en-

omstreken.mijnstadmijndorp.nl/collecties/beeldbank-vereniging-

heemkunde-ootmarsum-eo  

 

2. Bibliotheek module:  

 

Bibliotheekcollectie: in deze module is de catalogus van onze 

bibliotheek ondergebracht. Alle 1389 boeken zijn in deze collectie 

opgenomen. De werkgroep Bibliotheek en Archief is bezig 

aanvullingen op de beschrijvingen te maken, waardoor nog beter 

gericht gezocht kan worden in de bibliotheekcollectie. Klik op 

onderstaande link en je komt direct in de bibliotheekcatalogus: 

https://www.onderzoekoverijssel.nl/detail.php?nav_id=4-

1&id=307756816  

 

Archiefcollectie: in deze module is ook de catalogus van ons archief 

ondergebracht. Een korte beschrijving van de inhoud van de stukken 

is ingevoerd. Er kan dus in de catalogus gezocht worden. Bij ieder 

stuk komt nog een afbeelding van het stuk. Hieraan wordt nog 

gewerkt. 

 

Oud Archief Ootmarsum: er zijn plannen om de catalogus van het 

Oud Archief van Ootmarsum ook hieronder te brengen. Als basis 

dient het boek van Formsma. Wij zoeken nog mensen die hieraan 

willen bijdragen. Het werk kan voor een groot gedeelte thuis achter 

de eigen computer gedaan worden. 

 

 

https://vereniging-heemkunde-ootmarsum-en-omstreken.mijnstadmijndorp.nl/collecties/beeldbank-vereniging-heemkunde-ootmarsum-eo
https://vereniging-heemkunde-ootmarsum-en-omstreken.mijnstadmijndorp.nl/collecties/beeldbank-vereniging-heemkunde-ootmarsum-eo
https://vereniging-heemkunde-ootmarsum-en-omstreken.mijnstadmijndorp.nl/collecties/beeldbank-vereniging-heemkunde-ootmarsum-eo
https://www.onderzoekoverijssel.nl/detail.php?nav_id=4-1&id=307756816
https://www.onderzoekoverijssel.nl/detail.php?nav_id=4-1&id=307756816
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3. Grenspassen module:  

Deze module is nog in ontwikkeling bij het HCO. Alle gegevens zijn 

digitaal beschikbaar. Zodra deze module klaar is, kunnen alle 1300 

documenten doorzocht worden. De grenspassen zijn documenten die 

door de douane zijn uitgegeven in de periode 1910 t/m 1925. Op elke 

grenspas staat een pasfoto. Dit maakt het erg interessant voor o.a. 

genealogen. 

 

4. Archeologisch module: 

Deze module is in ontwikkeling bij drie verenigingen. Onze 

werkgroep archeologie heeft geen interesse getoond. Als deze 

module klaar is kunnen we alsnog onze archeologische collectie 

hierin onderbrengen. Wie wil meewerken aan de ontwikkeling van 

de module kan contact opnemen met de projectleider. 

 

Jan Raatgerink, projectleider 

 

 

NATUURSTUDIEGROEP: het wonderlijke verhaal van de 

Klokjesgentiaan, het Gentiaanblauwtje en de Steekmier  

 

De kleur van de Klokjesgentiaan bloem is donker hemelsblauw, aan 

de binnenkant met groene stipjes en van buiten met 5 groene 

lengtestrepen. Als de zon onder gaat sluit de bloem. De bloem voelt 

zich thuis in natte heide. Zoekt daar dan wel naar verhouding de 

minst voedselarme plaats op. Zoals afgeplagde stukjes en randen van 

paden en karrensporen, waar licht en betreding de humusafbraak 

stimuleren.  

Onder de vlinders die de Klokjesgentiaan als voedselplant gebruiken, 

is het Gentiaanblauwtje (Maculinea alcon) bekend om zijn 

merkwaardige symbiose (samenleving) met Steekmieren 

(Myrmicas).   

Het Gentiaanblauwtje legt duidelijk zichtbaar een rij witte eitjes op 

buitenkant van de gentiaanbloemen of bloemknoppen. Rupsjes die 

uit het ei komen, boren zich door de bloemkroon heen in het 
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vruchtbeginsel en voeden zich met zaadknoppen. Na drie 

vervellingen zijn ze ruim 3 mm lang en roodachtig met zwarte kop. 

 

    

Gentiaanblauwtje   Rij witte eitjes op Klokjesgentiaan 

Ze zeggen dan hun voedselplant vaarwel en beginnen een zwerftocht. 

Hebben ze geluk dan worden ze door de Steekmier gevonden, tussen 

de kaken genomen en in het mierennest gebracht. De belangstelling 

van de mieren is te danken aan het zoete vocht dat het rupsje 

uitscheidt. Daarnaast voeren de mieren de rups, alsof het een 

soortgenoot  is.  

Na de verpopping komt het meest riskante moment van de vreemde 

samenwerking: als de vlinder uit de pop komt, verspreidt hij een 

“nestvreemde” geur en wordt als vijandig element door de mieren 

aangevallen. Gelukkig vindt de ontpopping  meestal in de 

morgenuren plaats, als de mieren nog niet goed wakker zijn. Zo kan 

het jonge vlindertje op tijd het nest verlaten. De vlinder is afhankelijk 

van de bloem en de mier.  

 

Het voortbestaan lijkt zo kwetsbaar.  Gelukkig zijn er ecologen en 

biologen die deze biotopen dankzij de Natura 2000 regeling proberen 

te beschermen. [Bron: Nederlandse Oecologische flora drs. E.J. 

Weeda, R. Westra, Ch. Westra en T. Westra.] 

      Maria Hunder 
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NATUURSTUDIEGROEP 

 

De werkgroep is afgelopen jaar uitgebreid met drie nieuwe leden: 

Truus en Ben Heerink, en Gerard Steinmeijer. In september komt 

daar nog dhr. H. Holkers uit Tilligte bij.  

 

Dit jaar zijn naast de maandelijkse excursies in de omgeving van 

Ootmarsum ook de jaarlijkse inventarisering van de natuurweiden in 

het Molenbeekdal en achter de waterzuivering voortgezet.   

 

Op zondag 29 april werd samen met de Vogelwerkgroep een zeer 

prachtige en vooral ook gezellige wandeling gemaakt door het 

Bentheimerwald georganiseerd door Harrie Wolbers. Verder werd 

o.l.v. Gerard Benerink op zaterdag 9 juni een orchideeënexcursie 

gehouden in het Teutenburgerwald. 

 

Gerard heeft ons die dag 14 verschillende soorten orchideeën laten 

zien naast 102 soorten wilde planten uit 35 verschillende families.  

 

    
Gerard Benerink                              Bijenorchis 

                

Voor dit jaar staat nog een paddenstoelenexcursie op het programma, 

naast een inventarisatie in de Reutumer Weuste. De maandelijkse  

‘uitjes’ met de jeugdnatuurclub zullen, samen met de Vogel-
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werkgroep, worden voortgezet.  

 

Verder hebben we een schenking gehad van de familie Benerink van 

maar liefst 11 microscopen voor de jeugdnatuurclub. 

 

Het leerprogramma  van de NEOL (NatuurEducatie Op  Locatie) 

voor de schooljeugd van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen 

start komend schooljaar met pilots.  

       Fons Temmink, coördinator 

 

 

 

UITNODIGING: DONATEURSAVOND OVER DE DINKEL 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor onze donateursavond. Deze wordt 

gehouden op donderdag 1 november as. (en dus niet op 18 okt). De 

donateursavond is in de gasterij Oatmösssche en begint om 20.00 

uur.  

Twente is volgens velen een van de mooiste delen van ons land. 

Iemand die deze schoonheid  prachtig in beelden weet te vatten is Jan 

van der Geest, een geboren en getogen Enschedëer (1939).  

 Jan van der Geest 

We gaan op onze donateursavond genieten van een sfeervol tweeluik 

over de loop van de wonderschone Dinkel. Jan van der Geest neemt 

ons mee van de bron van de Dinkel in het Duitse Holtwick via Losser 

https://www.dekappen.nl/zoeken-in-aanbod/uitvoering/d22c29a49eeda39d9a06000633b750d9
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en Denekamp tot aan de monding van de Dinkel in de Vecht nabij 

Neuenhaus.  Met de regenrivier als rode draad vertelt Jan van der 

Geest het verhaal van de Dinkel in cultuur-historisch perspectief. 

Ook heeft hij oog voor de natuur.  

Dat wordt vast een mooie avond! Wij hopen velen van u te mogen 

begroeten op 1 november in de Gasterij Oatmössche. Ook uw buren 

& vrienden zijn van harte welkom voor deze interessante avond.   

Met dank aan ons heemkunde lid Jan Heerink voor de suggestie om 

deze film te tonen in Ootmarsum.  

Hieronder een stukje poezie van een bekende Grafschafter 

kunstenaar en dichter Karl Sauvagerd die in Neuenhaus woonde en 

werkte.  

 
Nijnhuus     (Karl Sauvagerd 1906-1992) 
 
Woor in de Vechte flööjt de Dinkel, 
door ligg ne mooje kläine Stadt, 
de „Hauptstadt“ van de Undergroafschup, 
ij weet’t joa wal, Nijnhuus is dat.  
 
Dat Flootwark an de Löägsche Stroate,  
Stadtgraben en Wall rûnd üm de Stadt,  
de Dinkel, dee nu reguleert is,  
all dat is ΄t Ansehn weert anpatt. (...) 
 

 

TOT SLOT: DIKKE PLUIM  

 

Een dikke pluim voor de fotowerkgroep. Eind augustus heeft deze 

werkgroep - in overleg met Rob Meijer - de entree van het 

Molenhuisje opgeknapt, de vitrines ingericht en diverse schilderijen 

opgehangen.  

 


