
 1 

Jaargang 24, No. 1 
Maart 2019 

 
 

HEEMSPROAK 

 
Uitgave van de Vereniging Heemkunde Ootmarsum en Omstreken. 
Verschijnt 2x per jaar voor leden en donateurs. Losse nummers € 1,- 
Redactie: Bestuur Heemkunde    
e-mail: info@heemkunde-ootmarsum.nl  

 
Vereniging Heemkunde Ootmarsum en Omstreken 
http://www.heemkunde-ootmarsum.nl  



 2 

VAN HET BESTUUR 
 
 

 
Beste leden, donateurs en vrienden,  
De lente staat voor de deur. Nieuwe kleuren, licht en energie. Met 
deze heemsproak ontvangt u de agenda 2019 en het jaarverslag van 
2018. U leest over een bijzondere presentatie van ons jaarboek, over 
de activiteiten van werkgroepen, webmaster en een filmpremière. Tot 
slot een oproep vooral weer mee te doen met de Rabo clubkas cam-
pagne.   
 
Agenda 2019 

• Vrijdag 29 maart ! Filmpremière “Noordoost Twente” in de 
kloosterkapel. Zaal open 19.30 uur,  film start om 20.00 uur.   

• Maandag 1 april !  Jaarvergadering in Hotel van der Maas, 
20.00 uur met presentatie van onze natuurfotograaf Harry 
Wolbers.    

• Maandag 6 mei ! Nacht van de Nachtegaal  
• Donderdag 7 october !Donateursavond  
• Maandag 25 november ! Werkgroepenavond 
• December ! filmavond  

Digitale heemsproak De vorige heemsproak ging digitaal: dus u 
kunt nieuws en activiteiten lezen op onze website. Maar zoals we 
hebben gezegd: de komende edities zult u nog thuis bezorgd krijgen. 
Maar hou er wel rekening mee 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 be-
reiken verzoeken wij u vriendelijk om uw email adres, voor zover 
nog niet bekend, door te geven aan info@heemkunde-ootmarsum.nl 
Tot binnenkort  Graag zien we u op een van onze activiteiten en 
raadpleeg regelmatig onze website www.heemkunde-ootmarsum.nl  
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Met groet van uw bestuur: Nettie, Harrie, Arie, Maria en Jurgen 
Jaarverslag Heemkunde Ootmarsum eo. 2018  
 
Het verenigingsjaar 2018 kende tal van activiteiten: 
16  feb  presentatie 35e jaarboek, 1e exemplaar burg Joosten 
26  mrt  ledenvergadering met een lezing van Evert Jan Krou-

wel en Hans oude Rengerink over pand De la Poste 
18  apr  Rabo Clubkas campagne 
14  mei  Nacht van de Nachtegaal 
1    nov donateursavond: film De Dinkel van Jan van der Geest 
19  nov  werkgroepenavond Heemkunde 
13  dec  filmavond 
 
Bijzonderheden uit de werkgroepen: 
 
Bilbliotheek Werkgroep digitaliseerde inventaris van onze biblio-
theek & archief. De catalogus staat online op platform MijnStad-
MijnDorp en is daarmee publiek toegankelijk. Wil iemand boek le-
nen dan kan digitaal contact worden gelegd met werkgroep. 
 
Inventaris Werkgroep inventariseert artefacten/ kleding en overige 
zaken (ca 400 items) die zijn opgeslagen cq in gebruik zijn van het 
Openluchtmuseum. Na inventarisatie volgt digitale ontsluiting.  

 
Foto & filmarchief Werkgroep werkte gestaag door aan de beeld-
bank “Mijn Stad Mijn Dorp” (www.mijnstadmijndorp.nl). De foto-
verzameling is uitgebreid met 830 foto’s. Het totale bestand inge-
werkte foto’s & dia’s is16130. Alle fotoboeken staan op MSMD. 
 
Redactie jaarboek Na een vakkundige presentatie door Marlou 
Raatgerink werd op 16 februari het eerste exemplaar van 35e jaar-
boek door de voorzitter uitgereikt aan onze nieuwe burgemeester 
John Joosten. De redactie werd uitgebreid met Rosalien Krabbe. 
 
Natuurstudie De  werkgroep genoot maandelijks van de mooie na-
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tuur rondom Ootmarsum. Het molenbeekdal en de nieuwe natuur 
langs de Hollander Graven worden met streeplijsten goed bijgehou-
den. Diverse excursies.  

 
Vogelwerkgroep Alwie olde Hanter is secretaris en Robert Wester-
hof is voorzitter. Het was een goed zwaluwenjaar. Ook waren er 
sinds jaren weer vliegvlugge grutto’s in Ottershagen. Buiten Otters-
hagen om gaat het helaas steeds slechter met de weidevogels. Dit jaar 
waren er eindelijk weer eens pestvogels in Ootmarsum hetgeen inter-
nationale aandacht kreeg. Werkgroep was op excursie naar Ameland 
met prachtig weer en heeft ca. 100 vogelsoorten waargenomen. 
 
Jeugdnatuurgroep Olv Ben Heerink, Harry Wolbers en Robert 
Westerhof beleefde deze groep van ca 20 jeugdigen van 8 tot 12 jaar 
elke maand wat nieuws in de natuur.  
 
Dialect en Folklore. Ria Bossink, Gerard Hannink en Ben Deterink 
komen regelmatig bijeen ter voorbereiding van optredens voor oa de 
Soos in Ootmarsum, het bejaardenhuis en vrouwen vereniging in 
Denekamp/Lattrop. Elk optreden eindigt met “Ons Twents doar is 
niks mis met”. 

 
Werkgroep IT De redactieraad maakt afspraken over vormgeving 
en vernieuwing van onze website. De werkgroepen zijn verantwoor-
delijk voor de inhoud. De redactieraad en de webmaster beslissen 
samen over de structuur en presentatie.De redactieraad is een keer 
bijeen geweet. Het netwerk heeft een update gehad.  
 
Onze webmaster Het jaar 2018 stond in het teken van de implemen-
tatie van de Genealogische database voor de werkgroep Genealogie. 
Terwijl de werkgroep de database vulde met de gegevens in akten en 
bidprentjes, werd het programma voortdurend in samenspraak met de 
werkgroep aangepast en verbeterd. Daarnaast werd ook voortdurend 
nieuws gepubliceerd aangeleverd door de verschillende werkgroe-
pen, inclusief foto’s.  
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NIEUWS VAN ONZE WEBMASTER 
 
Het afgelopen half jaar is met name besteed aan het 
verder uitbouwen van de genealogische database. 
Terwijl de werkgroep de laatste gegevens uit de ak-
ten van de burgerlijke stand invoert, ontstaan “als 
vanzelf” stambomen van alle inwoners van Ootmar-
sum vanaf 1800.  
 
Rechts ziet u een verkleinde weergave van een 
stamboom, hier dus niet goed leesbaar, maar op de 
website wel. Elk blokje in deze stamboom is een 
persoon met eventuele partner. Door op de website 
te klikken op het blokje, verschijnt een pop-up ven-
ster met daarin meer gegevens over de betreffende 
persoon. Indien beschikbaar kan ook een bidprentje 
worden getoond (de werkgroep heeft er inmiddels 
zo’n 3500 verzameld). 
 
De stamboom pagina’s zijn voorzien van knopjes, 
waarmee de getoonde gegevens op de eigen compu-
ter kunnen worden opgeslagen. Bijvoorbeeld als een 
plaatje of als een Adobe bestand, dat op de eigen 
printer kan worden afgedrukt. 
 
Inmiddels zijn de verhalen van Henk Eweg voorzien 
van koppelingen naar de betreffende stambomen, 
zodat deze verhalen nog beter kunnen worden ge-
plaatst in de tijd en familierelaties zichtbaar worden. 
 
Naast het werk aan stambomen, is er ook een nieuwe pagina aange-
maakt met werk van onze huidige stadsdichter Freddy Mensink en 
voormalige stadsdichter Marian Oude Elberink.  
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     webmaster, Herman Steigstra 
NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN 
 
WERKGROEP REDACTIE JAARBOEK 
            
De presentatie van het 36e jaarboek (2019) was dit keer bijzonder. 
Op 13 februari jl presenteerde Marlou Raatgerink het Jaarboek waar-
na Anny Reinders het 1e exemplaar in ontvangst mocht nemen. Anny 
heeft haar sporen in de Ootmarsumse gemeenschap zeker verdiend: 
meer dan 40 jaar stond ze met enthousiasme voor de klas, was vrij-
willigster bij bibliotheek en Educatorium en oprichtster van de Brid-
geclub Ootmarsum.  
 
Marlou werd daarna door redactie en vereniging flink in het welver-
diende zonnetje gezet. Want, na 26 jaar spil te zijn geweest bij het 
samenstellen van het jaarboek, nam ze afscheid als redactielid. Als 
coördinator en spil in het redactionele web, zet ze een punt achter 
haar werkzaamheden. Nettie Aarnink, bedankte Marlou namens de 
hele vereniging voor haar enthousiasme als coördinator, inspirator en 
animator. Uit haar handen ontving ze het prachtige bronzen beeldje: 
het Engels’ jufferke.  
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Gelukkig heeft de redactie al een jaar lang samen mogen werken met 
Rosalien Krabbe. Zij is het nieuwe redactielid en daar zijn we erg blij 
mee.  Na de pauze was er een bijzonder optreden van Guus Klaas, de 
zoon van Gustaaf Klaas. In zijn introductie zei deze oud-
Ootmarsummer, bijzonder getroffen te zijn door het verhaal en de 
foto’s uit het jaarboek 2019 over de Denekamperstraat. Op treffende 
wijze las hij daarna een verhaal voor, in het Twents, dat door zijn 
vader is geschreven. Onze Stadsdichter, Freddy Mensink, bracht een 
prachtige persoonlijke ode aan de scheidende Marlou. Daarmee werd 
een bijzondere avond afgesloten. 
 
Ondertussen is de redactie al weer begonnen met de voorbereidingen 
voor het Jaarboek 2020. Mocht u hieraan willen bijdragen of heeft u 
een goede idee, laat het een van ons weten. We verwelkomen graag 
nieuwe schrijvers! Een mooi verhaal of kopij kunt u sturen naar pe-
terbaanstra17@gmail.com  
 

      Namens de redactie jaarboek, Ine Hulsman 
 
 

                                               VOGELWERKGROEP  
 
Springendal De vogelwerkgroep is weer aan de inventarisaties van 
Springendal begonnen. Dit jaar is interessant en spannend omdat de 
bomenkap het gebied meer openheid heeft gegeven. Vogelsoorten 
zoals de geelgors, gekraagde roodstaart, boompieper en nachtzwaluw 
profiteren hiervan. We zijn erg benieuwd welke vogelsoorten zullen 
toenemen en afnemen.We tellen dan ook de gebieden rondom de 
Paardeslenkte en het Onland en de Strengen. Tijdens de eerste telling 
kwamen we meerdere zingende boomleeuweriken, geelgorzen en 
ook een overvliegende zwarte specht tegen.  
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Ook hadden we een ontmoeting met 4 ransuilen die uit een boom 
kwamen vliegen toen we ze passeerden. 
 
Waterzuivering  In het najaar is er bij de waterzuivering een oever-
zwaluwwand geplaatst. We hopen dat hier in de toekomst en hopelijk 
al dit broedseizoen oeverzwaluwen in gaan broeden. Wellicht zal een 
ijsvogel ook nog gebruik gaan maken van één van de gaten. Aan de 
overkant van de oeverzwaluwwand is een huiszwaluwtil in de maak. 
Binnenkort zullen hiervoor de laatste werkzaamheden voor afgerond 
worden. De huiszwaluw heeft het namelijk behoorlijk moeilijk. De 
oorzaken van deze achteruitgang komt door o.a. mindere plekken 
voor nestgelegenheid, mindere modderplekken voor nestmateri-
aal.afname van insecten en ontwatering maar ook door gebruik van 
pesticiden. Het jaar 2018 was dan ook door de vogelbescherming 
uitgeroepen tot het jaar van de huiszwaluw. Hopelijk zal deze til een 
kleine bijdrage leveren van een toename. 
 
Het jaar 2019 is door de vogelbescherming uitgeroepen tot het jaar 
van de wulp. We zullen als vogelwerkgroep dan ook het leefgebied 
van de wulp goed proberen in kaart te brengen zodat we deze prach-
tige weidevogelsoort ook voor Ootmarsum kunnen behouden. 
 
                                                       Robert Westerhof, vogelwerkgroep 

 
 

               WERKGROEP FOTO- EN FILMARCHIEF 
 
Beeldbank Ootmarsum De beeldbank krijgt steeds 

meer belangstelling te merken aan het toenemend aantal aanvullin-
gen en correcties op fotobeschrijvingen. Dit maakt de kwaliteit van 
de beeldbank groter. Daar zijn we blij mee. Ook worden er regelma-
tig foto’s van uit de beeldbank gedownload. De kwaliteit is dan niet 
erg hoog (75dpi), maar voor bijv. opname in een website, is de kwa-
liteit goed. Mensen die een foto met hogere resolutie willen hebben 
kunnen dit aanvragen. Voor onze donateurs stellen we digitale kopie 
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gratis beschikbaar. Voor een echte afdruk moet de kostprijs worden 
betaald. Zo kunnen we velen laten genieten van onze beeldbank, een 
belangrijk stuk cultureel erfgoed van Ootmarsum dat we graag behe-
ren.   
Voor die mensen die nog niet in de beeldbank Ootmarsum hebben 
gekeken een korte ‘handleiding’. Je kunt vanuit Google direct in de 
beeldbank komen door als zoekopdracht in te geven Beeldbank Oot-
marsum. En selecteer in het zoekresultaat Beeldbank Vereniging 
Heemkunde Ootmarsum. Daarna ga je zoeken in de beeldbank door 
zoeken te selecteren en de zoekterm in te vullen. Bijv. jouw naam, 
dan krijg je alle foto’s waarin jouw naam in de beschrijving staat. Op 
die manier kun je mooi door de foto’s scrollen. Je kunt er ook een 
filter overheen leggen, bijv. een bepaalde periode, dan krijg alle fo-
to’s uit die periode. 
 
Dia’s We hebben een paar duizend dia’s die nog niet bekeken zijn. 
We zijn vorig jaar gestart met het selecteren van dia’s die het waard 
zijn om opgenomen te worden in de beeldbank. De selectie wordt 
schoongemaakt, gedigitaliseerd en daarna besproken in onze werk-
groep voor nadere studie of om tot een goede beschrijving te komen. 
De informatie wordt in de beeldbank opgenomen. 
 
Films Om dit jaar weer een filmavond te organiseren moet een selec-
tie gemaakt worden uit het materiaal dat in ons bezit is. Deze selectie 
moet dan bewerkt worden om een mooie presentatie te geven. Als je 
bedreven bent in het bewerken van film, neem dan eens contact op 
met onze filmman Ben Raatgerink. Misschien kunnen we wat voor 
elkaar betekenen. We zoeken mensen die ervaring hebben met het 
bewerken van films. 

  
Jan Raatgerink, Coördinator Werkgroep Foto- en Filmarchief 

 
 

                                                      BIBLIOTHEEK & INVENTARIS 
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De werkgroep bibliotheek is de afgelopen maanden druk bezig ge-
weest om alle boeken van nieuwe leesbare nummers te voorzien. We 
hebben nu de helft klaar. Bij de controle van het boekenbestand 
bleek, dat het bestand in de computer niet altijd in overeenstemming 
was, met het aanwezige boekenbestand.  
 
Op de werkgroepenavond is gezegd dat het inventariseren geen deel 
meer uitmaakt van de werkgroep bibliotheek. Ter plekke is assisten-
tie gevraagd om voorwerpen te nummeren en te digitaliseren. Ger 
Schokker bood zich aan. We zijn nu bezig om te controleren nu alles 
weer terug is in het Molenhuisje. Alle kleding moet nog van num-
mers worden voorzien. Dieneke van der Zee en Riet Geerdink, heb-
ben dit op zich genomen. We hebben een nieuwe werkgroep inventa-
ris. 

 
       Coördinator Henk Geerdink 

 
FILMPREMIÈRE OP 29 MAART IN KLOOSTERKAPEL 

Opnieuw nen mooi’n oamd van onze vereniging. En dit keer met een 
primeur voor onze leden en donateurs: op 29 maart as toont Jan van 
der Geest zijn nieuwste film over Noordoost Twente. En neemt u 
gerust uw buren of vrienden mee. Jan van der Geest is een kenner en 
weet als geen ander de schoonheid van Noordoost Twente in beelden 
te vatten. Hij zal de aanwezigen laten genieten van de unieke natuur, 
het gevarieerde landschap en het waardevolle culturele en immateri-
ele erfgoed. De filmer neemt ons mee over de essen, langs het water 
en door pittoresque stadjes en dorpen.  
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Jan van der Geest  
 
De film “Noordoost Twente”. De film start met een bezoek aan de 
cirkels van Mander. Daarna een verhaal over de grafheuvels, het hu-
nebed op de Manderheide met historische beelden over de opgraving 
van de man Mander. Vervolgens zijn er beelden van Vasse, de Vas-
ser heide en het Vasser grafveld. We zien historische beelden van 
demotorraces van Tubbergen. Er wordt een bezoek gebracht aan de 
glasstad Tubbergen met haar basiliek, de Kroezeboom en de have-
zathe Herinckhave. Op weg naar Geesteren zien we het ruilverkave-
lingsmonument en volgen beelden van de boerenopstand in 1971 en 
oude boerenerven. In het natuurreservaat “het dal van de Mosbeek” 
bezoeken we de Galgenberg, de komiezenhut en de bronnen van de 
bijzondere Mosbeek. We zien dronebeelden van het herstel van de 
bronnen van deze beek in 2018. Deel 1 eindigt met een bezoek aan 
de molens van Frans en Bels.  
 
Deel 2 van de film toont het leefgebied van de zeldzame dierensoort: 
het vliegend hert. Er wordt gezocht naar de monding van de Mos-
beek. Via de Hooidijk in Mander neemt de filmer het publiek mee 
naar het Natuurreservaat Het Springendal met beelden van de bron-
nen, de boerderij Meerbekke en het informatiebord over de wapen-
droppings in de tweede wereldoorlog. Verder naar de paardenslenkte. 
De film gaat dan verder met de parel van Noordoost Twente, de stad 
Ootmarsum, met haar Kuiperberg, de historische muur, het centrum, 
het voormalige gemeentehuis, de Nederlands Hervormde Gemeente, 
de r.k. kerk Simon en Judas, de galleries, het Drostenhuis en het on-
derwijsmuseum. Ook wordt een bezoek gebracht aan de voormalige 
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Commanderie en het Openluchtmuseum. Deel 2 eindigt met opna-
men van de traditionele slipjacht door Mander, Vasse en Hezingen.  

Wij hopen u te mogen begroeten op 29 maart as in de bioscoop 
kloosterkapel. Ook uw buren & vrienden zijn van harte wel-
kom! Zaal is open vanaf 19.30 uur. Film start om 20.00 uur. Entree-
prijs is 5 euro incl koffie en als u wilt een tweede kop koffie. Kom op 
tijd want vol is vol.  

		 Rabobank Clubkas Campag-
ne 

In 2019 doen we wee mee met de Rabo Clubkas Campagne. Vereni-
gingen en stichtingen die bij Rabobank Twente Oost bankieren en 
voldoen aan de gestelde voorwaarden kunnen zich hiervoor aanmel-
den. Ook de Vereniging Heemkunde Ootmarsum heeft zich aange-
meld. De hoogte van de bijdrage die de vereniging of stichting ont-
vangt, wordt bepaald door het aantal stemmen dat de vereniging of 
stichting krijgt.  
 
Wie kunnen er stemmen? Klanten van de bank ontvangen voor de 
stemperiode per post of per e-mail een unieke code waarmee ze kun-
nen stemmen. Van dinsdag 19 maart tot en met zondag 7 april 2019 
brengen zij via een stemsite hun stem uit op de verenigingen en/of 
stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Iedere klant ontvangt 
drie (3) stemmen, waarvan maximaal twee (2) stemmen op dezelfde 
vereniging mogen worden uitgebracht. Klanten van de Rabobank die, 
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om welke reden dan ook, niet online kunnen stemmen kunnen met 
hun stempas naar één van de kantoren van de Rabobank gaan. 
 
Verzoek Wij vragen u vriendelijk een of liever twee stemmen te ge-
ven aan onze Vereniging Heemkunde Ootmarsum e.o. Doe dit vóór 7 
april 2019. Hoe meer stemmen op onze vereniging worden uitge-
bracht hoe meer geld Heemkunde Ootmarsum ontvangt uit de Rabo 
Clubkas Campagne. De uitslag wordt bekend gemaakt op 18 april 
2019.  
 
Uw stem is belangrijk! Stem uiterlijk 7 april! 
 

         Arie Semmekrot, penningmeester 
 


