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                                       VAN HET BESTUUR  
Beste leden, donateurs en vrienden,  
 
We leven in een bijzonder Coronajaar met weinig collec-
tieve activiteiten, veel individuele acties en natuurlijk een 

focus op de meest belangrijke zaken waaronder zorg en aandacht voor 
jezelf, elkaar en je naasten. Uw bestuur komt sinds juli maandelijks 
weer bijeen. De commandeurskamer van onze residentie is kwa 
grootte Corona-proof voor een fysieke bestuursvergadering.  
 
Met deze Heemsproak wordt u tevens genodigd voor de uitgestelde 
jaarvergadering. Deze wordt gehouden op 10 september as. in Hotel 
van der Maas (Grotestraat 7, Ootmarsum) met in achtneming van de 
dan geldende RIVM richtlijnen. De agenda ziet u hiernaast op pagina 
3 (zie ook website). We nemen dan ook afscheid van onze held Harrie 
Hemmer die veel heeft betekend voor het bestuur van onze vereniging.  
 
Geniet van deze nieuwe Heemsproak met nieuws van de werkgroepen 
en lees over enkele projecten. Raadpleeg onze website www.heem-
kunde-ootmarsum.nl voor aanvullend nieuws. En mocht u of een ken-
nis belangstelling hebben voor een exemplaar van ons boek over de 
oorlogsslachtoffers Ootmarsum, maak dit dan kenbaar bij boekhandel 
Brummelhuis. Wie weet is dan een tweede druk haalbaar.  
 
Tot slot: een warm welkom voor onze nieuwe leden uit Ootmarsum, 
Hengelo, Arnhem en Amsterdam: Patrick Stevelink, Berto Oude Veld-
huis, Hilda Rikkink, W.E Maseland, Rene Lentferink, Ivo van Don-
gen, Hubertine Broer Scholten, Nico Brunninkhuis, Anne Klaas, Ben 
Gerrits, Cor Beld, H.G. Bloemen en Ine Kroeze-Frommink. 
 
We wensen u een mooi verenigingsjaar en bovenal goede gezondheid.  
 
Met een vriendelijke groet van uw bestuur: Harrie Hemmer, Arie Sem-
mekrot, Maria Hunder, Jurgen Lohuis, Nico Brunninkhuis (aspirant 
bestuurslid) en Nettie Aarnink 
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Agenda Jaarvergadering Heemkunde,   
Hotel van der Maas, 10 sept 2020, 20.00 uur 

1. Opening en mededelingen  
2. Notulen Ledenvergadering van 1 april 2019 (zie www.heem-

kunde-ootmarsum.nl)  
3. Jaarverslag 2019 (zie Heemsproak maart 2020 of website) 
4. Financieel jaarverslag 2019 (in zaal ter inzage een half uur 

voor aanvang van vergadering) 
5. Kascommissie 2019: Jan Mistrate Haarhuis en Jan Bossink 

brengen verslag uit 
6. Vaststellen begroting 2020 en vaststellen verhoging van mini-

male contributie van € 17,50 per ingang van 2021 (in zaal ter 
inzage een half uur voor aanvang van de vergadering) 

7. Aanstellen nieuwe leden Kascommissie 
• Aftredend lid Kascommissie: Jan Mistrate Haarhuis 
• Aantredend lid Kascommissie: Jan Weierink 
• Benoeming nieuw reservelid Kascommissie 

8. Bestuur Vereniging Heemkunde Ootmarsum 
• Voorstel voor aspirant  bestuurslid: Nico Brunninkhuis. 

Aftredend bestuurslid: Harrie Hemmer. Rooster aftreden 
bestuursleden:  2020 mevr N. Aarnink; 2021 A. Sem-
mekrot; 2022 mevr M. Hunder; 2024 dhr Lohuis 

9. Bestuur Stichting Vrienden Heemkunde Ootmarsum 
• Voorstel voor aspirant bestuurslid: Nico Brunninkhuis.  

Aftredend bestuurslid: Harrie Hemmer. Rooster aftreden 
bestuursleden: 2020 mevr N. Aarnink; 2021 A. Sem-
mekrot; 2022 mevr M. Hunder; 2024 dhr Lohuis 

10. Rondvraag en Sluiting  

Na afloop van de vergadering volgt een cultureel deel met verrassing. 
Bekend zal worden wie onze derde stadsdichter van Ootmarsum wordt 
en we nemen afscheid van de tweede stadsdichter Freddy Mensink.  
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NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN 
 
                                           WERKGROEP REDACTIE JAARBOEK 
De presentatie van het 37e Jaarboek vond plaats op woensdag 4 maart. 
’75 Jaar Vrijheid’ liep als een rode draad door deze uitgave. We kregen 
veel positieve reacties op de inhoud en dat is een groot compliment 
voor iedereen, die een bijdrage heeft willen leveren.  
Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Jan Raatgerink. Jan nam 25 
jaar lang de vormgeving en de opmaak voor zijn rekening. Hij heeft 
vroegtijdig aangekondigd afscheid te nemen als vormgever. Een ge-
meend ‘dank je wel’ van de hele redactie; het was fijn om met jou sa-
men te werken!  
Mrieke Peters, vanaf 2014 al betrokken bij de vormgeving, heeft de 
taak van Jan overgenomen. We heten haar ook langs deze weg van 
harte welkom en wensen haar veel succes.  
In juni was de 1e redactievergadering om het Jaarboek 2021 voor te 
bereiden. Gerard Hassink heeft toen afscheid genomen van de werk-
groep en we bedanken hem voor al zijn redactiewerk! 
Mocht u nog een bijdrage willen leveren aan het jaarboek, laat het de 
redactie weten. Tot 1 oktober kunt u uw verhaal of gedicht sturen 
naar ons redactieadres:  peterbaanstra17@gmail.com  
 

       Ine Hulsman, namens de redactie jaarboek 
 
                                 WERKGROEP BIBLIOTHEEK EN ARCHIEF 
In de Heemsproak van maart 2020 heb ik uitvoerig de activiteiten van 
de werkgroep beschreven. Helaas kregen we in maart met het Covid-
19 virus te maken. Hierdoor zijn alle gezamenlijke activiteiten van de 
werkgroep stil komen te liggen. Wel is vanuit huis online gewerkt aan 
de catalogus.  
Nieuwe leden Toch wil ik hier mijn oproep voor nieuwe werkgroep 
leden uit de Heemsproak van maart 2020 herhalen. Ben je geïnteres-
seerd in boeken en/of archieven laat het mij weten. 
 

Jan Raatgerink, coördinator a.i.                                                        
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                  WERKGROEP FOTO- EN FILMARCHIEF 
Sinds maart 2020 liggen de gezamenlijke activiteiten van de werk-
groep stil door het Covid-19 virus. Als werkgroep komen we niet meer 
bij elkaar. Ook niet in kleine groepen (projectgroepen). Alle online 
vragen, aanvullingen en commentaren worden wel verwerkt. Daarom 
wil ik iedereen vragen om de Beeldbank Ootmarsum wel te bezoeken, 
aanvullingen en fouten door te geven om zodoende de kwaliteit te ver-
beteren. Er staan nu meer dan 17.000 foto’s in de beeldbank verdeeld 
over de categorieën: Activiteit, Gebeurtenis, Natuur, Object, Persoon 
en Ruimtelijke omgeving. Op veel foto’s uit deze categorieën staan 
personen. Als we de naam weten, dan wordt die vermeld, maar van 
veel personen weten we de naam niet. Vooral van de jongere generatie. 
Hiervoor is jouw hulp nodig. Je kunt de Beeldbank Ootmarsum berei-
ken via website van de Heemkunde Ootmarsum door te klikken op de 
link ‘beeldbank’. Ook kun je via een zoekmachine, bijv. Google, naar 
de beeldbank. Zoek op ‘Beeldbank Ootmarsum’. Selecteer in het zoek-
resultaat ‘Beeldbank Ootmarsum …. Mijn Stad Mijn Dorp’ en je komt 
direct op de pagina van de Heemkunde Ootmarsum.Veel succes. 
 
Project Fotoarchief Twente  Het Fotoarchief Twente digitaliseert 
vanaf augustus 2016 het fotoarchief van de vroegere Twentse kranten 
Dagblad Tubantia en Twentsche Courant. Ook onze werkgroep is bij 
dit project betrokken. Tot nu toe bevat het fotoarchief 1942 foto’s over 
Ootmarsum. De beschrijving van al deze foto’s hebben wij voorzien 
van de gegevens die achterop de foto vermeld zijn. O.a. naam van de 
fotograaf, copyright gegevens, datum van de opname, datum van 
plaatsing in de krant. Daarnaast is de beschrijving summier aangevuld. 
De volgende fase is het toevoegen van de foto’s aan onze beeldbank. 
Hiervoor wordt een projectgroep gevormd die dit hopelijk op het eind 
van het jaar kan gaan oppakken. Voor de beschrijving van foto’s heb-
ben we beschikking over ons ‘krantenknipsel archief’ van de werk-
groep Bibliotheek & Archief. 
 

Jan Raatgerink, Coördinator Foto- en Filmarchief 
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                                               WERKGROEP IT 
De samenstelling van deze werkgroep is dit jaar gewijzigd: Nico Brun-
ninkhuis: coördinator; Jan Raatgerink: computer infrastructuur; Her-
man Steigstra: webmaster. 
De computer infrastructuur is verouderd. De computers maken nog 
gebruik van Windows 7. Hierdoor is de beveiliging voor online ge-
bruik van onze computers minimaal. We zijn bezig om de infrastruc-
tuur up-to-date te brengen en de functionaliteit uit te breiden. 
 

Nico Brunninkhuis, Coördinator werkgroep IT 
 

              NATUURSTUDIEWERKGROEP  
Bezoek aan de ‘kathedraal’. Terwijl de coronaperikelen nog voortdu-
ren heeft de natuurstudiegroep haar aktiviteiten voorzichtig opgepakt. 
Inmiddels hebben we een aantal excursies gehad waarbij de nadruk lag 
op vrijheid van deelname. We zijn een kleine groep waarbij het geen 
probleem is voldoende afstand tot elkaar te houden.  

Eén keer per 
maand komen 
we bij elkaar in 
het Molenhuisje 
waar onder het 
genot van een 
kopje koffie be-
sproken wordt 
welk gebied we 
gaan bezoeken. 
In juni was dit 

anders, er was een afspraak gemaakt met de familie Geers in het Dal 
van de Hazelbekke. Het beekje dankt zijn naam aan de hazelaars die 
langs het water staan. In dit gebied zijn oude landbouwgronden vernat. 
Je komt er bijzondere bloemen tegen. Het is een bos- en heideland-
schap dat al in de ijzertijd bezocht en bewerkt werd door mensen. 
Kleine historische akkertjes, de celtic fields herinneren hieraan, maar 
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ook grafheuvels en urnen.  
Genietend van een kopje koffie zijn we bijgepraat over de historie van 
de boerderij waar de familie Geers al ruim 30 jaar woont. Het gebied 
en de boerderij zijn van Natuurmonumenten. Stevige schoenen of laar-
zen zijn nodig om het gebied te bekijken wat normaal gesproken be-
hoorlijk drassig is en niet toegankelijk is voor publiek. Overigens is er 
een wandelroute die langs het Dal van de Hazelbekke voert. Wandel-
tip; https://www.route.nl/wandelroute/524530/wandelen-door-prach-
tigtwente. Tijdens de rondgang kwamen we o.a. alpenheksenkruid, 

boswederik, juniorchis, waterdrie-
blad, koningsvaren, koekoeks-
bloem, scherpe boterbloem en 
goudveil tegen. We hadden nog 
geen idee waar de 'kathedraal’ 
stond en op enig moment stonden 
we in een historische beukenlaan 
die vanwege de majestueuze bo-
men met een kathedraal werd ver-
geleken.   
Ook voor kruiden- en theeliefheb-
bers is er genoeg te vinden waaron-
der de vlierbes waar thee van ge-
maakt kan worden en heel gezond 

is. Het geeft je immuunsysteem een flinke boost. Een interessante link 
over de vlierbes wil ik de lezer niet onthouden; https://kruidigle-
ven.be/blog/kruidenremedies/vlierbes-tegen-griep. Al met al een hele 
boeiende ochtend.  

   Hans Peters, namens natuurstudiewerkgroep 
 

               MET ‘WIE WOONDE WAAR’ OP ONTDEKKINGSREIS 
 
Het afgelopen jaar is het stratenplan “Wie Woonde Waar” verder uit-
gebouwd. Bij de foto anno 2020 van de Grotestraat, Kerkplein, Schilt-
straat, Ganzenmarkt, Markt, Marktstraat en Oostwal zijn alle histori-
sche foto’s bijgezocht en in chronologische volgorde geplaatst. 



 8 

Verder zijn - gebruik makende van de stambomen en overlijdensaktes 
- de woonadressen achterhaald (van 1811-1878), zodat daarmee een 
tijdsbeeld van de laatste twee eeuwen kon worden gereconstrueerd. 
Veel onbekende verhalen komen zo als het ware vanzelf op het net-
vlies. Daarvan zijn vele boeiende voorbeelden te vinden, maar dat is 
iets leuks om zelf te ontdekken! We willen volstaan met een voorbeeld 
om uw nieuwsgierigheid te wekken. Bekijk bijv. deze foto uit 1940: 

 
Een foto van de Marktstraat. Als u goed kijkt, herkent u links de juwe-
lierswinkel van Budde. Wat de foto interessant maakt, is dat hier drie 
bakkerijen op een rij ziet! Budde was de bakkerij van Warnink; dan 
rechts naast “Rikmanspoel” de bakkerij van Herman Lefert Veer, later 
Brandehof en daar rechts van Wientjes. Een uitgebreidere uitleg staat 
uiteraard op de website en vindt u via deze link: https://www.heem-
kunde-ootmarsum.nl/wie-woonde-waar/540/533 
De namen van de personen die hier genoemd worden zijn weer kop-
pelingen naar de stamboom, zodat u precies kunt nagaan wie er be-
doeld worden. Deze namen worden door een “schildje” omgeven en 
door er op te klikken verschijnt een popup-scherm met de stamboom-
gegevens van de betreffende persoon! 
Op dezelfde pagina staan ook miniatuur foto’s, die de foto op volledige 
grootte tonen door er op te klikken. Uiteraard zijn er ook blader 
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mogelijkheden via knopjes en een menu rechtsboven elke pagina. Ge-
woon proberen! 
Inmiddels is ook een begin gemaakt met het in kaart brengen van de 
dorpen Agelo, Oud Ootmarsum, Tilligte, Nutter en Hezingen. Het 
wordt echt een uitdaging om dat gevuld te krijgen met oude foto’s en 
daarom doen wij een beroep op iedereen die hiervoor foto’s (te leen) 
beschikbaar wil stellen! Op elke foto staat achter het menu de moge-
lijkheid om feed-back te geven en foto’s mee te sturen. 
 
             Herman Steigstra, webmaster 
 
                              WERKGROEP ARCHEOLOGIE 
 
Gerben ten Buren is de nieuwe coördinator van de werkgroep. We 
danken Hans oude Rengerink voor zijn jarenlange inzet.  
 
     2e DRUK BOEK OORLOGSSLACHTOFFERS OOTMARSUM?  
 
De officiële presentatie en de uitreiking van het eerste boek aan me-
vrouw Rieky Wortelboer-van der Maas en burgemeester Joosten kon 
geen doorgang vinden in verband met de Covid-19 maatregelen. Deze 

presentatie was 
aanvankelijk ge-
pland op vrijdag 
3 april 2020 in 
het kader van 75 
jaar Vrijheid 
Ootmarsum. 

Daar de volksgezondheid duidelijke prioriteit hoort te hebben was dit 
ook alleszins te begrijpen, maar omdat de maatregelen waarschijnlijk 
lang zullen duren vonden wij dat we de onthulling van het nieuwe 
straatnaambord, het plaatsen van het Billboard met de 96 oorlogs-
slachtoffers en de presentatie van het boek niet langer moesten uitstel-
len.De ceremonie vond daarom plaats op dinsdag 5 mei in een sterk 
afgeslankte vorm, waarbij op verzoek van de burgemeester niet meer 
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dan 5 personen aanwezig mochten zijn. Dit was de reden waarom hier-
voor jammer genoeg niet meer betrokkenen uitgenodigd konden wor-
den.  
Achteraf zijn we blij dat we hebben doorgezet, aangezien mevr. Wor-
telboer -van der Maas niet lang daarna op 15 juli 2020 plotseling is 
overleden.  
De eerste druk (oplage 250 exemplaren) van het boek ‘Het verhaal 
achter de oorlogsslachtoffers Ootmarsum’ was binnen twee weken na 
de presentatie uitverkocht. De uitgever is bereid bij minimaal 50 
exemplaren een 2e druk te realiseren. De kosten van het boek worden 
dan wel hoger (ca. 30 euro bij 50 expl. en ca. 20 euro bij 100 expl.).  
Degenen, die nog graag een exemplaar willen aanschaffen kunnen zich 
aanmelden bij boekhandel Brummelhuis, Markt 9, Ootmarsum. Bij 
voldoende aanmeldingen wordt overgegaan tot een tweede druk van 
deze mooie Heemkunde/BMS co-productie waaraan velen en met 
name Fons Temmink hard hebben gewerkt  
 
                            PAPIERPRODUCTIE MET WATERKRACHT  
 
Vanuit het Openluchtmuseum Ootmarsum, het Land van Heeren en 

Boeren kwam via Rob 
Meijer het verzoek om mee 
te werken aan het realiseren 
van een papiermolen met ex-
positie in het bijgebouwtje 
van het Molenhuis, vlakbij 
het waterrad. Rob heeft ook 
samenwerking gezocht en 
gekregen met het Land-
schap Overijssel. Het Land-
schap bezit namelijk de wa-
termolen van Frans, nu een 
korenmolen, maar vroeger 

ook zo’n papiermolen. De gedachte hier achter is dat de Heren van het 
Huis Ootmarsum het Springendal bezaten en daar  langs de 
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snelstromende beekjes vijf papiermolens bouwden die hamerbakken 
aandreven. Een kleine papier- industrie, die meer aandacht verdient. 
Daar komt nog bij dat in Ootmarsum papierfabrikant Cramer zat. 
“Cramer Ootmarsum: Een Fabrikant van machinale pak; bord- en an-
dere papieren”, zoals een advertentie toen aangaf. Hoe mooi is het dan 
om die historie op beide locaties naar elkaar te laten verwijzen.  
 
In het bijgebouwtje van het Molenhuis zat echter het diorama van de 
Heemkunde. Rob zocht contact en bood aan om alle dieren en overige 
zaken een tijdelijke opslag te geven tot er een nieuwe expositieruimte 
gevonden was. Echter, inspectie door Harrie Hemmer en ondergete-
kende wees uit dat de tand des tijds zijn tol geeist: de dieren waren niet 
meer toonbaar. Na overleg met de werkgroep besloot het bestuur om 
de dieren naar de eeuwige jachtvelden te sturen. Heemkunde heeft het 

molenhuisje schoon opgele-
verd en de verbouwing kon 
beginnen.  
In dit bijgebouwtje is nu een 
mooie expositie ingericht over 
papier maken in Twente. Te 
zien is hoe vroeger lompen 
werden gescheurd, gehakt en - 
met behulp van waterkracht - 
in een hamerbak tot pulp ge-
slagen. Uit een grote schepbak 
werd met behulp van een 
schepraam de pulp opgeschept 
en zo ontstond er een blad pa-
pier. De papierindustrie is nu 
totaal anders en de productie 
van papier geschiedt op zo’n 
grote schaal dat je je bijna niet 
meer kunt voorstellen dat het 
allemaal op zo’n eenvoudige 

manier begonnen is. Met een prachtige videopresentatie wordt alles 
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nog eens duidelijk uitgelegd. Vanuit het archief van Heemkunde zul-
len er in een vitrine nog de nodige zaken van papierfabrikant Cramer 
te Ootmarsum worden toegevoegd zoals  logo’s en oude kasboeken. 
Het is de bedoeling dat in het vierde kwartaal 2020 er een officiële 
opening zal plaats vinden. Het is een Europees Leader-project en ook 
is steun verkregen van de Ridderlijke Duitse Orde. 

     Jurgen Lohuis 
 

                                              VOGELWERKGROEP  

Ottershagen  Voor de weidevogels in het natuurgebied in de Otters-
hagen was 2020, ondanks de droogte, een succesvol en goed weide-
vogelseizoen. In vergelijking 
met vorige jaren zijn er meer 
broedparen gesignaleerd en ook 
zagen de leden jonge weidevo-
gels vliegvlug worden. Het bete-
kent dat de genomen maatrege-
len als bomenkap, verbetering 
stroomraster, weidevogelpalen 
en een hoogzit hun resultaten af-
geworpen hebben. 
De Vogelwerkgroep spreekt dan ook van een goed broedseizoen, on-

danks dat dit voorjaar gekenmerkt wordt 
als de droogste ooit.Vanaf half maart 
stopte het met regenen en daarna kregen 
we een periode met volop zon en hoge 
temperaturen. De maanden april en mei 
waren dan ook kurkdroog. Gelukkig wor-
den een aantal plassen in het kerngebied 

gevoed met water vanuit de Hollander Graven. Hierdoor bleven deze 
gebieden vochtiger en leverde dat daar nog voldoende insecten op 
voor de jonge weidevogels. 

Robert Westerhof, coördinator vogelwerkgroep  


