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                                       VAN HET BESTUUR  

Beste leden, donateurs en vrienden,  

Altijd mooi om u te informeren over wat er in onze vereni-

ging gebeurt. Over nieuwe leden, boeken in de pijplijn, be-

haalde mijlpalen, interessante bijeenkomsten en de noeste 

arbeid van onze leden die eraan vooraf gaat. Deze Heemsproak is te-

vens de uitnodiging voor de bijzondere donateursavond op 17 okt as.  

 

Een warm welkom voor onze nieuwe leden: Martin Beijk, Gerard Ste-

velink (Groenlo), Gerard en Agnes Velthuis, fam Pikkemaat, Evar 

Vastgoed bv, Rosalien Krabbe, Gaby Reinders (Den Haag), Lex Ver-

loop, M. Steggink (Hengelo) en Karel Tijhuis.  

 

Raadpleeg onze website www.heemkunde-ootmarsum.nl om kennis te 

maken en te vergaren. U kunt zien hoe stambomen gaan ‘leven’, ge-

nieten van het werk van onze stadsdichter, neuzen in onze beeldbank 

en twee voorgaande edities van dit verenigingsblad teruglezen.  

We wensen u een mooie verenigingsjaar toe en sluiten af met een drin-

gende oproep aan nieuw/jong bestuurstalent om zich bij de voorzit-

ter te melden. En hou svp onze secretaris per email up-to-date met uw 

contactinformatie! Ons emailadres: info@heemkunde-ootmarsum.nl  

 

Met een vriendelijke groet van uw bestuur: Harrie Hemmer, Arie Sem-

mekrot, Maria Hunder, Jurgen Lohuis en Nettie Aarnink 

 

UITNODIGING DONATEURSAVOND 17 OKT 
U wordt van harte uitgenodigd voor onze donateursavond op donder-

dagavond 17 oktober 2019 om 20.00 uur in Hotel van der Maas. De 

avond zal geheel in het teken staan van Oorlog & Bevrijding. Fons 

Temmink zal u meenemen in de “the making off” van het boek over 

oorlogsslachtoffers van Ootmarsum. Jose Temmink zal een tipje van 

de sluier over de Springendalbaby oplichten. De organisatie van 75 

jaar bevrijding, gaat graag met u in gesprek gaan over de vele activi-

teiten die in voorbereiding zijn voor een onvergetelijke herdenking.     

http://www.heemkunde-ootmarsum.nl/
mailto:info@heemkunde-ootmarsum.nl
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NIEUWS VAN ONZE WEBMASTER 
Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het integreren van 

alle artikelen die te vinden zijn op onze website met de “Genealogi-

sche Database”, die opgezet is in samenwerking met de werkgroep 

Genealogie. Door de integratie, ontstaan de verbanden tussen deze 

verhalen en de personen die erin genoemd worden. De beschreven per-

sonen komen zo als het ware “tot leven”. De personen die te vinden 

zijn in “De Ootmarsumse stamboom” krijgen zo een gezicht en de ver-

halen die over deze personen te vinden zijn, worden makkelijk gevon-

den! U kunt zelf zoeken op verhalen die gekoppeld zijn aan de stam-

boom via deze link: https://www.heemkunde-ootmarsum.nl/verhalen-

met-fotos/ of via de zoekpagina “Zoek een Ootmarsumer” en te kiezen 

voor de optie “Verhalen met foto’s” (klik eerst op “Uitgebreider”). 

Heeft u zelf leuke verhalen met foto’s, laat het ons weten, wij nemen 

ze graag op! 

Ook is de “Canon van Ootmarsum” nu integraal opgenomen in onze 

website. Het beschrijft in 50 losse verhalen de ge-

schiedenis van Ootmarsum 

van 130.000 v.C. tot het he-

den. Voorheen waren de 

verhalen, geschreven door 

vele bekende Ootmar-

sumers, alleen te vinden op 

de website www.entoen.nu. 

Nu dus ook te lezen op onze 

eigen website en ook gekop-

peld aan de stamboom! Bij-

voorbeeld het verhaal over het Cremershuis: de geschiedenis en hun 

bewoners. Of de verhalen over de families Van Beverforde en Cramer. 

 

De Canon is te vinden via deze link: https://www.heemkunde-ootmar-

sum.nl/ootmarsum/canon-van-ootmarsum/ of via het menu Publicaties 

>> Canon van Ootmarsum.   

     webmaster, Herman Steigstra 

https://www.heemkunde-ootmarsum.nl/verhalen-met-fotos/
https://www.heemkunde-ootmarsum.nl/verhalen-met-fotos/
http://www.entoen.nu/
https://www.heemkunde-ootmarsum.nl/ootmarsum/canon-van-ootmarsum/
https://www.heemkunde-ootmarsum.nl/ootmarsum/canon-van-ootmarsum/
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NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN 
 

                                           WERKGROEP REDACTIE JAARBOEK 

 

Het 36e Jaarboek is gepresenteerd op 13 febr jl in Gasterij Oatmössche. 

Het 1e exemplaar is uitgereikt aan Anny Reinders. Als coördinator in 

het redactionele web, nam Marlou Raatgerink na 26 jaar afscheid van 

het redactiewerk. De schrijvers zijn ondertussen druk bezig om hun 

bijdrage voor het jaarboek 2020 af te ronden. Heeft u inspiratie en wilt 

u ook een bijdrage leveren aan een jaarboek, stuur dan even een mailtje 

naar Peter Baanstra met mailadres peterbaanstra17@gmail.com 

We verwelkomen graag nieuwe schrijvers! 

      Namens de redactie jaarboek, Ine Hulsman 

 

                                                                        VOGELWERKGROEP  

 

De afgelopen periode kunnen we terug-

kijken op een geslaagd broedseizoen 

voor oa de weidevogels. De grutto 

(foto) heeft sinds jaren weer vlieg-

vlugge jongen kunnen voortbrengen.  

De maatregelen om predatoren uit het 

gebied te weren hebben blijkbaar vol-

doende geholpen. We hopen uiteraard 

dat dit succes de komende jaren door zal zetten! 

 

Op het Springendal was het ook een goed seizoen voor bepaalde vo-

gelsoorten. De grauwe klauwier (foto) heeft 

hier zelfs met 2 paartjes gebroed. Ook de 

havik en zwarte specht waren dit jaar suc-

cesvol. Grote afwezige was de fluiter. Deze 

soort kende vorig jaar nog ruim 10 territoria 

en dit jaar maar 1.  

 

De komende periode houden we ons als vogelwerkgroep bezig met de 

mailto:peterbaanstra17@gmail.com
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volgende activiteiten. Vanaf zondag 22 september tellen we weer de 

trekvogels die ons land overvliegen. In twee uurtjes tijd noteren we 

alles wat er over komt vliegen. De uitslagen zijn terug te vinden op de 

onderstaande site. https://trektellen.nl/count/view/127/20181028  

Op zaterdag 5 oktober nemen we ook deel aan de Euro Birdwatch. 

Binnen Europa wordt er dan op meer dan 200 telposten gekeken naar 

het fenomeen vogeltrek. Erg leuk om op deze manier een inkijkje te 

krijgen hoe en waar de vogels zich verplaatsen binnen Europa! 

                                                       Robert Westerhof, vogelwerkgroep 

 

                  WERKGROEP FOTO- EN FILMARCHIEF 

 

Hoera! Hoera in mei bestonden we 25 jaar. Dit hebben we gevierd 

met een terrasvergadering bij het Stadscafé. Een sobere viering, maar 

wel heel gezellig. Misschien kunnen we dit najaar nog iets organiseren 

voor de werkgroep leden. We zien wel. We mogen tevreden zijn over 

de resultaten: bij ons 25-jarig jubileum zijn wij de grens van 16.500 

ingewerkte en gedigitaliseerde foto’s gepasseerd. Toch wel een grote 

prestatie. Als we naar de toekomst kijken is er nog veel werk te doen. 

Hiervoor hebben we activiteiten verdeeld over de leden van de groep: 

 

Foto’s inwerken Een aantal mensen houdt zich bezig met het inwer-

ken van de foto’s in de Beeldbank Ootmarsum.  

 

Dia’s digitaliseren Anderen zijn bezig met het uitzoeken en digitali-

seren van de duizenden dia’s die we nog hebben. Eerst wordt uitge-

zocht welke dia’s voor digitaliseren in aanmerking komen. Hierbij is 

de hele groep betrokken. Daarna worden de uitgezochte dia’s door een 

groepje mensen schoongemaakt en gedigitaliseerd. Dan bekijkt de 

hele groep nogmaals de dia’s om de dia’s te beschrijven. Deze be-

schrijving gaat naar de groep ‘Foto’s inwerken’. 

 

Film en video Naast foto’s en dia’s hebben we ook nog bewegende 

beelden op allerlei media, zoals 8 en 35 mm films en video’s. Al dit 

materiaal wordt eerst gedigitaliseerd en vervolgens bewerkt. Dit 

https://trektellen.nl/count/view/127/20181028
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bewerken bestaat uit verschillende stappen. Natuurlijk willen we de 

kwaliteit zo goed mogelijk maken. Dat kost vele uren. Zo hebben we 

dan onze basis van waaruit we projecten kunnen realiseren.  

 

De werkgroep heeft al een aantal keren een filmavond (van verschil-

lende projecten) verzorgd. Dat werd erg gewaardeerd door onze dona-

teurs. De komende jaren hopen we vaker van dit soort avonden te hou-

den. Daar hebben we jullie ook bij nodig. Onze basis waaruit we de 

projecten samenstellen is nog klein. U kunt helpen die te verbreden 

zodat veel mensen kunnen genieten van dit materiaal. Dus doe mee! 

 

Exposities Dit werk ligt stil vanwege gebrek aan expositie ruimte. 

Jan Raatgerink, Coördinator Foto- en Filmarchief 

 

                                                      NATUURSTUDIEWERKGROEP 

 

De werkgroep bestaat thans uit 5 vrouwelijke en 7 mannelijke leden. 

Naast de maandelijkse inventarisaties in en rond Ootmarsum hebben 

we dit jaar drie excursies georganiseerd. 

 

Mossenexcursie op zaterdag 9 februari 2019 olv twee experts: Piet 

Kokke en Jan Zwienenberg. Locatie: Bij ‘De Rêke’ (Buurtschap Nut-

ter), bronnen zuidelijk van de ’De Strengen’ en bij de bronnen van de 

Springendalse beek.  

We hebben daar 28 ver-

schillende soorten waar-

genomen: Bladmossen: 

25, waarvan 8 slaapmos-

sen en 17 topkapselmos-

sen. Levermossen: 2, 

waarvan 2 thalleuse. 

Korstmossen: 1 
 

 Gesnaveld klauwtjesmos 

(Bladmos- slaapmos) 
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Orchideeënexcursie op zaterdag 8 juni 2019 olv Gerard Benerink. 

Locatie: omgeving Lengerich (Dld). Vanwege de droogte van de af-

gelopen twee jaar hebben we dit jaar slechts 7 verschillende soorten 

orchideeën waargenomen tegen 16 soorten in 2016 en 14 soorten in 

2018. Daar staat tegenover, dat we wel veel verschillende soorten 

wilde planten hebben gezien uit verschillende families. Omdat er ver-

schillende zinkhoudende gebieden aanwezig zijn hebben we ook spe-

cifieke soorten waargenomen zoals het zinkviooltje en het zinkmuur. 

 
 Heidelucifer (korst-

mos) 
 

Excursie Kievits-

bloem (Fritilaria me-

leagris) op zaterdag 20 

april. Met een grote 

groep reisden we per 

auto naar Zwolle. Olv 

een gids genoten we 

van de prachtige vel-

den met paarse en en-

kele witte Kievitsbloemen. Omdat ongeveer 95% van al deze zeld-

zame bloemen zich in en om de stad Zwolle bevindt, wordt hij ook wel 

de Zwolse tulp genoemd. 

Al met al kunnen we dit voorjaar en zomer als geslaagd beschouwen. 

In de herfst hopen we weer volop te gaan genieten van paddenstoelen. 

    Fons Temmink, coördinator natuurstudiewerkgroep 

 

                           WERKGROEP BIBLIOTHEEK EN INVENTARIS 

 

De werkgroep bibliotheek is nog steeds druk bezig om alle boeken van 

nieuwe leesbare nummers te voorzien. We hebben nu 70% klaar. 

Bij de controle van het boekenbestand bleek, dat de nummers beho-

rende bij de boeken niet altijd overeenkomen met het digitale bestand 

in de computer. Zowel dubbele nummers alsmede ook niet bestaande 

nummers zitten in het computerbestand. Samen met Jan wordt de 
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database in “Mijn Stad en Dorp” aangepast. Marlou houdt abonnemen-

ten en het archiveren van tijdschriften keurig bij.  

Henk Geerdink, coördinator bibliotheek  
 

                                                  WERKGROEP INVENTARISEREN 

 

De werkgroep inventariseren is deze zomer niet echt actief geweest, 

maar in oktober pakken we de draad weer op. Samen met Ger Schok-

ker controleren we de inventaris. De kleding is voor pakweg 80% ge-

nummerd. Dieneke van der Zee en Riet Geerdink hebben dit op zich 

genomen. Werkgroep inventariseren is een feit. 

Henk Geerdink, coördinator inventaris 

 

                                                          WERKGROEP GENEALOGIE 

 

Werkgroep Genealogie werkt aan vier projecten en beantwoordt vra-

gen die via de website binnenkomen. In het afgelopen jaar zijn -op een 

na- alle vragen beantwoord. Met de projecten gaat het voortvarend: 

 

1. Het transcriberen van het testament Knijpinga Cramer, de bijbeho-

rende boedelbeschrijving en de stamboom is klaar. Publicatie volgt. 

 

2. Het digitaliseren van alle burgerlijke stand gegevens vanaf 1811 tot 

aan de vrijgegeven jaartallen is ook klaar. Onze webmaster koppelt 

waar mogelijk bidprentjes aan de gegevens. Het resultaat kan ingezien 

worden via onze website op de zoekterm “zoek een Ootmarsumer”. 

Na het intypen van een familienaam verschijnt een lijst met alle per-

sonen uit die familie. Hieruit kan men kiezen en dan verschijnt de per-

soon centraal in beeld, met de aan die persoon gerelateerde familiele-

den. We zijn thans bezig met de voorbereiding om gegevens van het 

bevolkingsregister en doopboeken van vóór 1810 toe te voegen. Daar 

willen wij ook foto’s etc. aan koppelen. 

 

3. In de Commissie Oud-Archief Ootmarsum zijn de heemkunde ver-

enigingen Denekamp, Weerselo en Ootmarsum vertegenwoordigd. 
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Deze commissie is actief bij de gemeente Dinkelland om onze archief-

stukken beter beschermd en mogelijk ook beter toegankelijk te krijgen. 

Eventueel met een aanstelling voor een archivaris in deeltijd. Fons 

Temmink en Jan Raatgerink vertegenwoordigen onze werkgroep.  

 

4. Na de publicatie van de namen van alle oorlogsslachtoffers uit de 

gemeente Dinkelland is onze werkgroep verder gaan onderzoeken op 

de slachtoffers, die gerelateerd zijn aan de voormalige gemeente Oot-

marsum. Veel aanvullende informatie is gevonden, een aantal perso-

nen toegevoegd. Het resultaat wordt gepubliceerd in een rijk geïllu-

streerd boek dat in voorjaar 2020 (in kader van 75 jaar bevrijding) zal 

verschijnen (zie hieronder). 

     Jan Bossink, coördinator Genealogie 

 

                       BOEK OORLOGSSLACHTOFFERS OOTMARSUM  

 

In het kader van 75 jaar Vrijheid zal een boek uitgegeven worden, dat 

gaat over de oorlogsslachtoffers van Ootmarsum. Dit boek geeft een 

uitgebreide beschrijving van de slachtoffers, met als doel hen niet al-

leen een naam, maar ook een gezicht te geven. Het is uit respect voor 

de slachtoffers en hun nabestaanden geschreven. Zij zijn het die zijn 

opgeofferd of zich hebben opgeofferd opdat wij in vrijheid konden en 

kunnen leven. Elk verhaal verdient het om herinnerd en overgeleverd 

te worden. Deze verhalen helpen ons te begrijpen wat oorlog met je 

doet, geven betekenis aan wat er gebeurd is. Het is ook van belang dat 

deze verschrikkelijke tijd in onze geschiedenis wordt doorgegeven aan 

nieuwe generaties. 

 

Dit boek beschrijft de levens van 94 slachtoffers uit de voormalige 

gemeente Ootmarsum. Het is verdeeld in twee delen: burgerslachtof-

fers (72) en militaire slachtoffers (22).  De burgerslachtoffers omvat-

ten holocaustslachtoffers, verzetsslachtoffers, slachtoffers van dwang-

arbeid, slachtoffers ten gevolge van bombardementen of ongevallen 

gerelateerd aan oorlog. De militaire slachtoffers worden verdeeld in 

geallieerde soldaten die gesneuveld zijn, de bemanning van het 
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neergestorte vliegtuig op de Valkenberg in de Ageleres, en 

gesneuvelde militairen in Nederlands-Indië, die omkwamen in de peri-

ode 1941-1950. Als criterium werden personen opgenomen, die óf ge-

boren zijn en/óf gewoond hebben en/óf overleden zijn in Ootmarsum. 

Al deze slachtoffers zijn gerangschikt in alfabetische volgorde. 

 

De geschiedenis van deze slachtoffers is gebaseerd op jarenlang on-

derzoek van meerdere archieven, van nationale en gemeentelijke bi-

bliotheken en die van de Vereniging Heemkunde Ootmarsum e.o. en 

van de Ben Morshuis Stichting (BMS). Maar ook gebaseerd op tallloze 

interviews met familieleden en personen van instanties van oorlogs-

documentatie. 

 

Er is getracht een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de voor-

geschiedenis van de slachtoffers en van wat er met hen gebeurd is tij-

dens de oorlog. We realiseren ons dat lang niet alle puzzelstukjes ge-

vonden zijn. Het is speurwerk zonder einde, want het is nooit af. 

 

Het boek, met veel foto’s en documenten, omvat ongeveer 300 blad-

zijden. Eind maart/begin april 2020 zal Fons Temmink met een lezing 

het boek presenteren.  

Het is een mooie coproductie van de Vereniging Heemkunde e.o. en 

de Ben Morshuis Stichting. Wie belangstelling heeft voor het boek 

(intekenprijs €12,50) kan dit per email ovv naam en adres vóór 31 dec 

as kenbaar maken bij FonsTemmink@hotmail.com (in het nieuwe jaar 

zal de prijs uiteraard hoger zijn).  

    Fons Temmink 

 

                  ONBEKENDE SPAANSE ARCHIEVEN ONTSLOTEN 

 

Op 20 maart 2020 om 15.00 uur wordt in de Plechelmusbasiliek te 

Oldenzaal een bijzonder boek gepresenteerd over nog onbekende 

Spaanse Archieven uit de periode 1528-1554 (Keizer Karel V) en 1611 

– 1620 (Twaalfjarig Bestand). 
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Het Archief ten tijde van Karel V is samengesteld door drie Twentse 

rentmeesters en omvat 44 erven van de Hof Oldenzaal, waaronder één 

erf in het gericht Ootmarsum is gelegen. Al deze erven zijn geïnven-

tariseerd. Bijzonder zijn de stukken bouwland met hun veldnamen, de 

verbouwde graansoorten en vlas, de hooi- en weilanden, de zwijnen 

en de mast en het aantal bomen op het erf. Ook lezen we over de lasten 

die op de erven liggen. Tot slot wordt vermeld wie er op het erf gebo-

ren zijn, vrijgekocht of verhuisd zijn. Dit is een unieke bron. Een ander 

deel van het Archief gaat over de verbinding van het Huis en de Hof 

Lage met de Hof Oldenzaal, dit is besloten door de Regering in Den 

Haag tijdens het Twaalfjarig Bestand. De rentmeester van Twente was 

ook kastelein te Lage en in het  verleden zijn hoven en erven van de 

Hof Ootmarsum op Lage gelegd. De toenmalige situatie tijdens het 

Twaalfjarig Bestand is beschreven.  

 

Een ander onderdeel gaat over de situatie tussen 1611 en 1621. 

Spaanse ambtenaren hebben te Oldenzaal een Raadkamer gehuurd 

voor hun werkzaamheden. Ze waren vertegenwoordigers van de aarts-

hertog Albrecht van Oostenrijk (1611-1621). Deze had eerder al in 

Ootmarsum een richter benoemd, die later rentmeester was te Lingen 

en ook werkzaam is geweest te Oldenzaal. Tevens trachten de ambte-

naren inkomsten te verwerven uit vele goederen in Twente, die nauw-

keurig zijn beschreven. Daarbij komt ook Melchior Winhoff ter 

sprake. Alle gegevens van de ambtenaren werden gebonden naar Roer-

mond gebracht, waardoor ze in Twente niet bekend zijn. 

Nu na 400 jaar worden de archieven openbaar gemaakt door De 

Twentse Krans te Albergen. De uitgave van 440 pagina’s omvat ook 

historische en archeologische bijlagen en veel beeldmateriaal. In een 

register van 90 pagina’s kan veel worden opgezocht.  

 

De presentatie op 20 maart as wordt opgeluisterd door het Oldenzaals 

Latijns Basiliekkoor. Sprekers zijn o.a. de burgemeester van Olden-

zaal, de heer P. Welman, Prof. dr. ir. Theo Spek (RUG) en de voorzit-

ter van de Ridderschap van Overijssel de heer J.R. baron de Vos van 

Steenwijk. Iedereen die interesse heeft is van harte welkom. Vòòr 
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15.00  uur is er orgelmuziek. Inlichtingen: Stichting De Twentse 

Krans, Email tilly@detwentsekrans.com Tel. 0546-441531.  

 

De prijs van het boek bedraagt: € 30.00, te verkrijgen na de presentatie 

achter in de Plechelmus. Slimmer is meteen uw bestelling te plaatsen.  

          De Twentse Krans, Tilly Hesselink-Van der Riet 

 

                                        WATERSCHEIDING REGGE & DINKEL 

 

Eind juli is door onze heemkundevereniging – in samenwerking met 

ons waterschap Vechtstromen en onze gemeente Dinkelland- het defi-

nitieve infopaneel geplaatst op de waterscheiding bij Ootmarsum.      

 

De markering van de grote Twentse waterscheiding ligt op de noorde-

lijke helling van de Kuiperberg: aan de klootschietbaan achter de boer-

derij annex camping van Geerdink. Op de waterscheiding ontspringen 

enkele bronnen, die zich op deze hoge rug in het landschap verdelen 

over twee kleine stroompjes die elk hun weg zoeken door het land-

schap en uiteindelijk in de Dinkel of de Regge uitkomen.  

 

In ons jaarboekje 2019 is door Gerard Hassink een uitgebreid artikel 

geschreven over deze waterscheiding bij Ootmarsum. Het op deze toe-

ristisch-educatieve landmark geplaatste informatiebord geeft met tekst 

en foto’s helder uitleg over het begrip “waterscheiding” en over de 

bronnen in Noordoost Twente. Dit informatiepunt - voorzien van pick-

nicktafel en waterput- ligt op een prachtige plek in ons Twentse land-

schap. Ga eens kijken en lees en leer over deze waterscheiding. 

 

                     TOT SLOT: DIKKE PLUIM  

 

Een dikke pluim geven we aan onze webmaster Herman Steigstra. De 

manier waarop hij onze website vorm en ook inhoud geeft verdient lof. 

De website wordt goed bezocht, trekt mensen aan en gaat steeds meer 

leven als onze digitale heemplek.  

mailto:tilly@detwentsekrans.com

