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                                       VAN HET BESTUUR  
Beste leden, donateurs en vrienden,  
we gaan betere tijden tegemoet! Het weer wordt aangenamer 
en weldra zullen we elkaar weer vaker treffen. En dat is maar 

goed ook! Onze vereniging ‘leeft’ namelijk van ontmoetingen en acti-
viteiten. Het jaarverslag 2020 is dit jaar beknopt want er waren minder 
collectieve activiteiten. Onze uitgestelde jaarvergadering - precies tus-
sen twee Corona golven in - was evengoed een mooie avond.  
 
Uw bestuur komt digitaal of soms fysiek bijeen met als belangrijkste 
project de zoektocht naar grotere huisvesting. Dit doen we samen met 
de Ben Morshuis Stichting en als duo blijven we onze gemeente aan-
spreken op hun maatschappelijke rol in deze.  
 
Met deze Heemsproak ontvangt u tevens de agenda voor onze jaarver-
gadering. Wanneer en waar deze zal plaatsvinden weten we nu nog 
niet ivm Covid-19. Zodra we meer weten melden we dit per e-mail, 
onze website www.heemkunde-ootmarsum.nl of Dinkellandvisie. De 
agenda ziet u hiernaast (zie ook website). Geniet van de Heemsproak!  
En met dit verenigingsblad ….ontvangt u ook ons prachtige jaarboek 
2021. Ondanks Corona is er al die tijd gestaag aan doorgewerkt. Cha-
peau voor de redactie jaarboek. Waardering voor de schrijvers en de 
werkgroepen voor hun artikelen, inzet en foto’s. Veel leesplezier en u 
weet het: de redactie Jaarboek zoekt altijd schrijvers en/of een mooi 
verhaal! Ook als u denkt ik heb ’n verhaal of een mooie herinnering 
maar geen pen, geef ‘n seintje en de redactie neemt contact met u op!  
 
We wensen u een mooi verenigingsjaar en bovenal goede gezondheid.  
 

 
Met vriendelijke groet van uw bestuur (vlnr): Nettie Aarnink, Nico 
Brunninkhuis, Arie Semmekrot, Jurgen Lohuis en Maria Hunder 



 3

 

AGENDA JAARVERGADERING 
 
Datum en locatie: nog nader te bepalen ivm Covid-19 

1. Opening en mededelingen  
2. Notulen Ledenvergadering van 10 sept 2020 (zie www.heem-

kunde-ootmarsum.nl onder rubriek ‘Nieuws’’)  
3. Jaarverslag 2020 (zie Heemsproak maart 2021 en/of website) 
4. Financieel jaarverslag 2020 (in zaal ter inzage een half uur 

voor aanvang van vergadering) 
5. Kascommissie 2020:  Jan Bossink en Jan Weierink brengen 

verslag uit 
6. Vaststellen begroting 2020 en vaststellen contributie (in zaal 

ter inzage een half uur voor aanvang van de vergadering) 
7. Aanstellen nieuwe leden Kascommissie 

 Aftredend lid Kascommissie: Jan Bossink 

 Aantredend lid Kascommissie: Freddy Mensink 

 Benoeming nieuw reservelid Kascommissie 
8. Bestuur Vereniging Heemkunde Ootmarsum 

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

 Voorstel voor bestuurslid: Nico Brunninkhuis.   
10. Rondvraag en Sluiting  

JAARVERSLAG HEEMKUNDE 2020  
Het verenigingsjaar 2020 gaat de boeken in als Corona jaar. Evengoed 
hebben we een aantal mooie activiteiten kunnen organiseren. Aller-
eerst de presentatie van ons jaarboek 2020 op 4 maart. Het eerste 
exemplaar was voor Jan Raatgerink van wie we afscheid namen als 
opmaker jaarboek. Mrieke Peters werd verwelkomd als nieuwe opma-
ker. Hans oude Breuil droeg voor uit het werk van Karl Sauvagerd. Op 
5 mei verscheen het ‘Het verhaal achter de oorlogsslachtoffers van 
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Ootmarsum’, van Fons Temmink, een co-productie van Heem-
kunde/BMS. Het boek was snel uitverkocht. Een foto collage van oor-
logsslachtoffers werd in het kader van 75 jaar Vrijheid Ootmarsum 
geplaatst op het Kerkplein.  Op 30 augustus nam het bestuur afscheid 
van Harrie Hemmer als bestuurslid. De vereniging heeft hem verblijd 
met een bronzen beeld van Berend Seiger. De uitgestelde jaarvergade-
ring vond op 10 september plaats met na afloop een lezing van Dré 
Budde over de muziekkapel. Burg. Joosten kreeg van hem een bijzon-
dere oorkonde op perkament om deze over te dragen aan onze vereni-
ging zodra het stadsmuseum een feit is. Diezelfde avond werd er ook 
van stadsdichter gewisseld: Freddy Mensink maakte plaats voor Olga 
ter Haar. Olga produceerde haar eerste gedicht als stadsdichter mét een 
houtgravure naar een foto van de oude muziekkoepel op het kerkplein.  
 
Werkgroepen (WG-en) Vanaf maart 2020 speelde het COVID-19 vi-
rus ons parten. Werkgroepen (WG-en) kwamen niet meer bij elkaar of  
in kleine groepen en dan in de open lucht. Wel is er door diverse werk-
groepleden individueel of in duo’s digitaal doorgewerkt, werden on-
line vragen beantwoord, de aanschaf van nieuwe boeken verwerkt in 
de online boekencatalogus en de aanvullingen en commentaren op 
MijnStadMijnDorp verwerkt. Ondanks Corona werkte de redactie ge-
staag door aan het jaarboek 2021, verrichtte de vogelwerkgroep haar 
tellingen en observaties en slaagde de natuurstudiegroep erin negen 
inventarisaties te doen. De prachtige foto’s die diverse werkgroeple-
den maakten van flora en fauna zijn regelmatig gedeeld op onze web-
site of op www.inenomootmarsum.nl (rubriek heemkunde-ootmar-
sum). Corona betekende ook een Plan B voor de stichting ’75 jaar Vrij-
heid Ootmarsum en zo ook voor de bijdrage van WG Genealogie.  
 
Enkele WG-en wisselden van coördinator. Nico Brunninkhuis nam de 
coördinatie van WG IT over van Jan Raatgerink. Fons Temmink nam 
de coördinatie van WG Genealogie over van Jan Bossink. En Gerben 
te Buren nam de coördinatie van WG Archeologie over van Hans oude 
Rengerink. De jeugdnatuurstudiegroep moest helaas besluiten haar ac-
tiviteiten te beëindigen.  
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Website Onze webmaster Herman Steigstra werkte gestaag door aan 
het onderhoud van onze website en aan de tijdrovende rubriek ‘wie 
woont waar’. 
 
Het bestuur kijkt terug op een bewogen Corona jaar. Allereerst willen 
we stil staan bij twee werkgroepleden die ons zijn ontvallen: Ben Vel-
thuis en Henk Kouijzer. Rust zacht.  
De gezamenlijke zoektocht met de Ben Morshuis Stichting en de ge-
meente Dinkelland naar een mooie ruimte voor ontmoeting, archief en 
expositie ging onverminderd door. De Rabo Clubkas campagne le-
verde ons het mooie resultaat van €483,63. Ondanks Covid-19 voelden 
we het hart van onze vereniging kloppen en hadden we waar nodig 
aandacht voor elkaar. In maart en augustus verscheen de Heemsproak.  
 

NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN 
 
                                           WERKGROEP REDACTIE JAARBOEK 
Vanaf het moment dat Ine Hulsman de redactie van het Jaarboek 
Heemkunde ’wakker schudt’, is het nagenoeg wekelijks volle bak. De 
redactieleden klimmen vervolgens zelf in de pen of laten dat anderen 
doen en worden de eerste contacten gelegd voor een bijdrage in het 
jaarboek. De drie redactieleden zijn Rosalien Krabbe, Ine Hulsman en 
Peter Baanstra. Vorig jaar is afscheid genomen van Gerard Hassink. 
Hij heeft vele jaren intensief meegeholpen met het samenstellen van 
het jaarboek. Om persoonlijke redenen heeft hij echter bedankt. Langs 
deze weg willen we Gerard hartelijk danken voor zijn vaak tomeloze 
inzet.  
Tijdens de eerste redactievergadering wordt er ‘voorzichtig en dun met 
potlood’ een inhoud bepaald en gekeken wat er nog ligt aan bruikbare 
artikelen uit het voorgaande jaar. Dat heeft te maken met een ‘teveel’ 
aan kopij en dit is in feite een ‘luxeprobleem’. Het geeft ook gewoon 
aan dat de input van schrijvers en fotografen nog altijd geweldig is. 
Als redactie zijn we daar niet alleen heel erg blij mee, maar zijn ook 
trots op al onze ‘leveranciers’.  
Ook de redactievergaderingen verlopen op een gezellige, harmonieuze 
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wijze en dat geldt zeker voor de contacten met de schrijvers of met de 
mensen, die geïnterviewd worden. In de maanden september tot en met 
november vordert de inhoud van het jaarboek gestaag. In de eerste we-
ken van december volgen de punten op de i. Alle verhalen gaan ver-
volgens in de goede volgorde en met de zo actueel mogelijke kroniek 
naar Mrieke Peters, die dit jaar voor het eerst zelfstandig zorg draagt 
voor de opmaak. Ze maakt een proefdruk en die circuleert tussen de 
redactieleden en na de eventuele laatste correcties wordt het concept 
jaarboek naar de drukker gestuurd.  
Tot slot: we zijn trots op de vele schrijvers en fotografen en graag ver-
welkomen we nieuwe schrijvers. 

       Rosalien Krabbe, Ine Hulsman en Peter Baanstra  
 
                                 WERKGROEP BIBLIOTHEEK EN ARCHIEF 
 
Boekencatalogus Nieuwe boeken die zijn aangeschaft worden aan de 
online boekencatalogus toegevoegd. Omdat de boekencatalogus on-
line beschikbaar is, is het ondanks Corona wel mogelijk om de be-
schrijvingen in de boekencatalogus bij te werken. Er zijn ongeveer 100 
boeken bijgewerkt. De beschrijvingen zijn uitgebreid. De tref-
woordenlijst is aangepast en uitgebreid. ISBN is toegevoegd enz. Al-
lerlei zaken die het zoeken in de boekencatalogus gebruikersvriende-
lijk maken. Het is leuk om door de boeken heen te bladeren en te ont-
dekken hoeveel informatie over ons culturele erfgoed beschikbaar is 
voor werkgroepen, maar ook voor andere belangstellende zoals kin-
deren van de basisschool. De boekencatalogus bevat 1435 boeken.   
 
Archiefstukkencatalogus Naast een bibliotheek hebben we ook een 
archief over ons culturele erfgoed. Ook voor dit archief is een online 
catalogus beschikbaar voor raadpleging. Het archief telt 614 stukken. 
 
Zoeken Boeken en archiefstukken staan online op het platform Mijn-
StadMijnDorp (MSMD) dat in beheer is van het Historisch Centrum 
Overijssel (HCO). 

Jan Raatgerink, coördinator a.i.                     
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                  WERKGROEP FOTO- EN FILMARCHIEF 
Sinds maart 2020 liggen de gezamenlijke activi-
teiten van de werkgroep stil door het Covid-19 vi-
rus. Alle online vragen, aanvullingen en com-
mentaren worden wel verwerkt. Daarom wil ik ie-
dereen vragen om de Beeldbank Ootmarsum te 
bezoeken en aanvullingen en fouten door te ge-

ven. Op deze manier kunnen we samen de kwaliteit van de Beeldbank 
Ootmarsum verbeteren.   
 
De Beeldbank Ootmarsum staat online zodat iedereen over de hele 
wereld de foto's kan bekijken. De beeldbank bevat nu ongeveer 17.300 
foto's en wordt regelmatig uitgebreid.   
 
Zoeken Hoe vind je een foto uit die grote hoop op internet? Als je op 
het internet zoekt op bijvoorbeeld 'carnaval' krijg je vele duizenden 
zoekresultaten. Hoe kan ik alleen in de Beeldbank Ootmarsum zoe-
ken? Dat gaat als volgt. De Beeldbank Ootmarsum staat onder de link: 
www.mijnstadmijndorp.nl/app/beeldbank-vereniging-heem-
kunde-ootmarsum-eo  
Klik op deze link en sla de link direct op bij jouw Favorieten, dan hoef 
je de volgende keer als je naar Beeldbank Ootmarsum wil niet de hele 
link weer in te typen. Je bent nu verbonden met de Beeldbank Ootmar-
sum en je kunt beginnen met zoeken. 
We gaan als voorbeeld zoeken op het woord ´Carnaval´. Vul in het 
zoekvenster links boven de zoekterm ‘carnaval’ in en klik in het zoek-
venster op het vergrootglas. Dan zie je ALLE RESULTATEN (330), 
die verdeeld zijn over verschillende blokken. In het blok BEELD EN 
GELUID (323) staan alle gevonden carnavalsfoto's. Klik op dit blok 
en één pagina met carnavals foto's verschijnt. Iedere pagina  bevat 12 
foto's. Boven aan de pagina staat  1 2 3 4 5 ... 27. We hebben 27 pagi-
na's met 12 foto's. Door het pagina nummer aan te klikken krijg je de 
foto's op die pagina. Op die manier kunt je alle foto's bekijken. Naast 
iedere foto staat een korte beschrijving. Wil je meer weten over die 
foto, dan klik je op de foto en alle details van de foto, inclusief een 
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vergroting van de foto, verschijnt op het scherm. Nu heb je alle gege-
vens van de foto. Je bent nu in de pagina ‘Detail Beeldbank Ootmar-
sum’. Dat zie je op de balk ‘U bent hier:’. Wil je een andere foto 

bekijken, ga dan terug 
naar het zoekresultaat 
door in de balk op ‘Re-
sultaten in Beeld en 

Geluid’  te klikken. Dan ben je weer terug bij alle resultaten van jouw 
zoek opdracht. Veel succes en kijkplezier! Wij publiceren ongeveer 1 
keer per maand in Dinkellandvisie een stukje over o.a. het zoeken in 
de Beeldbank Ootmarsum. 

Jan Raatgerink, coördinator Foto- en Filmarchief 
 
                                               WERKGROEP IT 
Heemkunde, naar het woord heem, is onderzoek naar de eigen leefom-
geving met als doel heemkennis te vergaren. Heemkunde kan zich op 
zowel het heden als het verleden richten. Heemkunde Ootmarsum wil 
hier echter iets aan toevoegen, namelijk de toekomst. Het bestuur 
streeft naar een infrastructuur waarbij alle onderzoeken, foto’s, film-
materiaal, boeken, bestuurlijke acties, etc. gedocumenteerd worden 
voor de generaties na ons. De vele uren van de vrijwilligers zijn zeer 
waardevol. Onze opvolgers beschikken straks over een enorme hoe-
veelheid gegevens over Ootmarsum en omgeving. Voor het registreren 
van deze gegevens zijn er computers voor de leden van de verschil-
lende werkgroepen van de vereniging.  
Door de corona perikelen waren er in het  afgelopen jaar weinig con-
tacten met de werkgroepen en is er nauwelijks gesproken over de wen-
sen voor de registratie van de gegevens. 
 
In de vorige Heemsproak werd gemeld dat de computers sterk verou-
derd waren. Dat de Heemsproak wel degelijk gelezen wordt blijkt uit 
het feit dat er een enorme positieve reactie is ontvangen naar aanlei-
ding van het vorig artikel van de werkgroep IT. Momenteel is er over-
leg gaande hoe een en ander gerealiseerd kan worden en hoe deze wel-
kome donatie besteed gaat worden (nadere informatie volgt in een 
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volgende Heemsproak). Zodra we de corona periode achter ons kun-
nen laten gaan we verder in overleg met de werkgroepen en een update 
van het computerpark. Bovenstaande ontwikkelingen zorgen voor een 
mooi zonnetje aan de horizon. 

Nico Brunninkhuis, coördinator werkgroep IT 
 

              NATUURSTUDIEWERKGROEP  
De zon temmen De eerste zonnige lentedag is voor planten een echte 
opkikker, de planten reageren gretig op de warmte en op de biochemi-

sche impuls die zonne-ener-
gie levert. Zonlicht bestaat 
in feite uit een heel breed 
energie spectrum, van 
krachtige straling met een 
korte golflengte (inclusief 
röntgenstralen) tot zwakkere 
straling met een langere 
golflengte (zoals radiogol-
ven). Binnen dit brede spec-
trum bevindt zich de smalle 

regenboog van zichtbaar licht die benut wordt om heel wat biochemi-
sche reacties te laten verlopen, inclusief de fotosynthese, (fotosynthese 
is het proces waarbij planten water en kooldioxide, onder invloed van 
energie uit licht, omzetten in zuurstof en suikers).  
Zonlicht dat een blad raakt, kan worden opgevangen (geabsorbeerd), 
teruggekaatst (gereflecteerd) of zonder meer worden doorgelaten 
(doorvallend licht). Alleen het geabsorbeerde licht kan worden getemd 
en binnen de plant aan het werk worden gezet. En om door een plant 
te worden geabsorbeerd moet het licht worden opgevangen door een 
pigment of kleurstof.Er zijn twee groepen pigmenten die licht invan-
gen voor de fotosynthese: groene chlorofyl (bladgroenkorrels) en 
oranje carotenoïden. Veel mensen vinden het verrassend om te ont-
dekken dat de kleur van een pigment eigenlijk het resultaat is van licht 
wat niet wordt opgevangen, maar van het licht dat reflecteert en wordt 
doorgelaten. Chlorofyl absorbeert groen licht dus helemaal niet goed, 
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maar het is heel geschikt om de rode en blauwe golflengte op te pik-
ken. En zo vangen de carotenoïden de blauwe golflengten op, terwijl 
ze de rode en oranje delen van het spectrum reflecteren. De kleur die 
je ziet, is de kleur die niet wordt geabsorbeerd.De rode tulpen in de 
lente absorberen elke kleur behalve rood, dat naar onze ogen gereflec-
teerd wordt zodat we rood waarnemen. Zo absorberen de gele narcis-

sen, groene helleborussen (kerstrozen), 
blauwe  hortensia’s en paarse clematis alle 
kleuren behalve de kleur die we zien. En 
de zuiver witte jasmijn bloemen dan? Die 
absorberen helemaal geen zichtbaar licht, 
en dus zien we al dat witte zonlicht dat naar 
ons wordt terug gekaatst. Een zuiver 
zwarte bloem zou elk beetje zichtbaar licht 
verzwelgen, net als een zwart gat en niets 

voor ons overlaten. In werkelijkheid vertonen de meeste zwarte bloe-
men nog wel een zweempje rood, blauw of paars.  
Bron: Hoe werken planten Linda Chalker-Scott, isbn 9789085715009, 
De wetenschappelijke bibliotheek van natuurwetenschap en techniek 

   Maria Hunder, coördinator Natuurstudiewerkgroep 
 

                    ‘WIE WOONDE WAAR’ MET DE WEBMASTER 
In 2020 zijn we druk bezig geweest met het in kaart brengen van alle 
panden van het oude Ootmarsum en te koppelen aan de kadastrale 
kaart uit 1832. Met behulp van de gegevens uit de database van het 
kadaster (we hebben als vereniging een abonnement om deze gege-
vens op te kunnen zoeken), zijn alle historische eigenaren in kaart ge-
bracht. Icm de gegevens die de WG Genealogie heeft verzameld 
(stambomen en gegevens bevolkingsregister) worden de bewoners van 
alle panden gereconstrueerd. Dat is een zeer tijdrovend werk en goed 
te vergelijken met het oplossen van een Sudoku puzzel. Er bestaat geen 
lijst met oude adresnummers waarmee we bewoners uit het bevol-
kingsregister kunnen koppelen aan een adres in de huidige tijd. Inmid-
dels zijn alle huisnummers t/m het jaar 1890 gereconstrueerd. Nu kun-
nen de bewoners met behulp van deze omnummerlijst worden 
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ingevuld. De verhalen beginnen nu te ontstaan.  
 
Als voorbeeld een samenvatting van het pand Brasserie Rien aan de 
Markt. Dit pand was in 1832 eigendom van Joannes in Oude Brun-
ninkhuis, vader van Jan Brunninkhuis (Jan Tik) die later in de Grote-

straat 26 woonde. 
Latere bewoners 
waren de families 
Van Olffen en Ten 
Oever. Een mar-
kante bewoner 
moet Kapitein Ti-
chelaar geweest 
zijn. Hij kwam als 
weduwnaar terug 
uit Sumatra en nam 

een dochter mee uit dat huwelijk. Met zijn tweede vrouw kreeg hij nog 
6 kinderen. Voor de meeste Ootmarsumers is de lingeriewinkel van 
Maria Snijders en haar drie dochters heel bekend. Op de website is het 
verhaal te lezen. Er zijn vele manieren om bij deze pagina te komen. 
Op de website is een zoekpagina, waar je alleen het adres hoeft in te 
vullen: https://www.heemkunde-ootmarsum.nl/wie-woonde-waar. 
Een andere manier is het invullen van het adres in Google en daarach-
ter de tekst "heemkunde". Dus bij dit adres kom je door in Google in 
te vullen:  "Markt 5 heemkunde" en de bovenste keuze is dan bijna 
altijd het adres waarnaar je zoekt. Via knopjes op de foto en een menu 
kun je bladeren door de panden en foto's. 
Oproep: we zoeken mensen die kunnen helpen bij het invoeren van 
gegevens en/of verhalen kunnen bijdragen. Aanmelden kan door te re-
ageren op een foto of via het contactformulier op de website 
              Herman Steigstra, webmaster  
    
     2e DRUK BOEK OORLOGSSLACHTOFFERS OOTMARSUM?  
De 1e druk van ‘Het verhaal achter de oorlogsslachtoffers Ootmarsum’ 
was vorig jaar binnen twee weken uitverkocht. De uitgever is bereid 
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voor 50 exemplaren een 2e druk van deze coproductie Hem-
kunde/BMS te realiseren. Een boek kost dan ca. 30 euro. Wie nog 
graag een boek moet zich snel melden bij boekhandel Brummelhuis.  
 

         WERKGROEP COLLECTIE BEHEER 
De collectie is ongeveer voor 80 % gecontroleerd. Volgende stap is de 
items digitaal te verwerken in een databestand.  

   Henk Geerdink, coördinator Collectie Beheer 
 

                                              VOGELWERKGROEP  
PTT(punt transect telling): Op 20 december zijn we in 2 kleine 
groepjes de tellingpunten langs gefietst. De meest bijzondere waarne-
mingen: de 8 patrijzen op de Kerstberg, 8 ringmussen aan het Nutters-
voetpad, vele eksters en 9 Mandarijn eenden (zie foto) in de Kleikoel.  

Waterzuivering: De gaten in de oever-
zwaluwwand zijn opnieuw opgevuld met 
minder leemrijk zand waardoor de zwa-
luw gemakkelijker kan graven. De ijsvo-
gel heeft dit jaar in een van de gaten ge-
broed.  
Zwaluwtellingen: Door omstandighe-
den is het aantal bebroede nesten van de 
huiszwaluw in 2020 t.o.v. 2019 vermin-
derd. De redenen hiervoor zijn oa dat 

twee tellers niet hebben geteld vanwege het coronavirus; waarvoor ui-
teraard alle begrip. Andere reden is dat bij een aantal boeren wijzigin-
gen in de bedrijfsvoering hebben plaatsgevonden. Een verbouwing 
van een schuur in Oud-Ootmarsum (Ottershagen) maakte dat het aan-
tal bebroede huiszwaluwnesten van 55 in 2019 daalde naar 0 in 2020.  
Nationale tuinvogeltelling In het laatste weekeinde van januari deden 
maar liefst 74 mensen mee aan de nationale tuinvogeltelling in Oot-
marsum. De top 10 van meest waargenomen vogelsoorten zag er als 
volgt uit: 1 huismus, 2 koolmees, 3 merel, 4 pimpelmees, 5, houtduif, 
6 kauw, 7 vink, 8 roodborst, 9 heggenmus, 10 zwarte kraai 

Robert Westerhof, coördinator vogelwerkgroep  


