
 1

Jaargang 26, No. 2 
September 2021 

 
 

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 mooie nazomerse dagen voelen we als een geweldig ca-

deau. Corona hakte er het afgelopen jaar dan ook stevig in. Een aantal 
werkgroepen hebben hun activiteiten op een klein pitje gezet. De vo-
gelwerkgroep en natuurstudiegroep hadden de natuur als escape. Maar 
langzaam aan wordt de draad weer opgepakt.  
 
Uw bestuur kwam maandelijks digitaal of fysiek bijeen met als be-
langrijkste project de gezamenlijke zoektocht naar grotere huisvesting 
met de Ben Morshuis Stichting. Als duo blijven we onze gemeente 
aanspreken op hun maatschappelijke rol in het realiseren van één his-
torisch aanspreekpunt en ontmoeting in Ootmarsum. Op de jaarverga-
dering meer nieuws hierover.  
Mooi nieuws is dat we nieuwe leden uit Ootmarsum, Oldenzaal, Tub-
bergen, Houten, Geesteren, Amsterdam en Eibergen mogen verwelko-
men: M.P. Kremer, Coby Smoors, Hanny Loman, Mrieke Peters, Jaap 
Withag, Mariël Kok, Marriëlle Polman, Jan Bank, Marlies Uiter-
schout-Frommink, Hein Bolscher, Hotel Wyllandrie, David Voor-
hoeve en René van Benthem.  
 
Met deze tweede Heemsproak ontvangen de leden tevens de agenda 
voor onze jaarvergadering. Deze zal plaatsvinden op donderdag 28 ok-
tober in Gasterij Oatmössche. En noteert u alvast de datum van 15 no-
vember voor onze jaarlijkse werkgroepenavond in het Stadshotel. 
Geniet van deze Heemsproak! We wensen u verder veel plezier bij uw 
activiteiten en bovenal een goede gezondheid.  
 

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



 3

NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN 
 
                                           WERKGROEP REDACTIE JAARBOEK 
Het waren spannende maanden: goud, zilver of brons bij de olympi-
sche spelen. En onzekere tijden: negatief of positief getest. 
Gelukkig kunnen wij mededelen dat onze meeste vaste schrijvers weer 
van zich laten horen en dat we zelfs wat nieuwe auteurs mogen ver-
welkomen. Beginnende of ervaren schrijvers zijn altijd van harte wel-
kom. Mocht je denken dat is ook wel iets voor mij, meld je dan aan bij 
peterbaanstra17@gmail.com 
 
Op zaterdag 20 maart is het Jaarboek van 2021 in Engels’ tuin, door 
Nettie Aarnink aan Elly Bökkers overhandigd. Met de mammoetboom 
op de achtergrond was het een eerbetoon aan haar man Toon.  
 
Helaas is op 11 juli 2021 Henk Eweg op 96-jarige leeftijd overleden. 
Hij was een vaste schrijver voor onze jaarboeken en heeft door zijn 
ervaren en unieke manier van schrijven onuitwisbare herinneringen 
voor onze heemkunde geleverd. 
 
In september beginnen we weer met de voorbereidingen van ons Jaar-
boek 2022. Wij vertrouwen met elkaar op een prachtig boekwerk van 
de 39e jaargang. 

       Ine Hulsman, Rosalien Krabbe en Peter Baanstra  
 
                                 WERKGROEP BIBLIOTHEEK EN ARCHIEF 
Afgelopen half jaar alleen noodzakelijk onderhoud aan de bibliotheek-
catalogus gepleegd. Als gevolg van Covid waren er geen activiteiten. 
Wel ontvingen we diverse schenkingen. Prachtige collecties. Werk 
aan de winkel! Wie doet er mee? 
 
Schenkingen 
Schenking van Eddy Tenniglo, Twee tassen vol boeken van zijn ou-
ders. Een aantal boeken was een prachtige aanvulling op onze biblio-
theek. De prachtige boeken die we al wel in de bibliotheek hebben 
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staan kunnen we als tweede exemplaar inwerken of verkopen om de 
kas te spekken. Te zijner tijd overleggen we dit met het bestuur. 
 
Schenking van Mia Hofman Eddy Tenniglo bracht ook een hele tas vol 
boeken van Gerrit Hofman. Ook hier waren prachtige aanvullingen bij 
voor onze bibliotheek. Deze dubbele boeken mogen in de verkoop. 
 
Schenking van Jeanne Rozenhart Jan Rozenhart heeft veel gepubli-
ceerd over de r.-k. kerk in onze Jaarboeken. Hiervoor heeft hij veel 
onderzoek gedaan. Al het onderzoeksmateriaal heeft zijn vrouw 
Jeanne onze Heemkunde vereniging doen toekomen. Deze stukken 
moeten worden gesorteerd en gecatalogiseerd voordat ze in het archief 
kunnen worden opgeborgen. Veel,  maar wel leuk werk. 
 
Schenking van Marjolein Eikhoudt uit Getelo Van Marjolein Eikhoudt 
ontvingen we een dikke map vol met oude archiefstukken. Ik was er 
stil van. Oude stukken uit de jaren 1600-1800. De meeste zijn origine-
len of oude geschreven ‘Copyen’. Een zeer waardevolle verzameling 
voor ons archief. Verschillende stukken waren nog voorzien van een 
rood zegel. De stukken gaan o.a. over het Huys Ootmarsum, over Ger-
rit Jan Engels, over Herman van Beverforde, Antoni Vosding en vele 
andere bekende namen. Het zijn huwelijksakten, testamenten, inboe-
dels, vonnissen, e.d. Het is een prachtige collectie. Om de collectie te 
sorteren en te catalogiseren is de hulp van de werkgroep Geschiedenis 
nodig. Sommige stukken zijn getranscribeerd; handgeschreven. Het 
lijk erop dat de transcripties ook oud zijn, misschien wel honderd jaar. 
Waarschijnlijk zijn de stukken gebruikt voor een studie, vandaar de 
getranscribeerde stukken. Een prachtige schenking! 
 
Schenkink van Rik Eweg De hele collectie archiefstukken en boeken 
van heemkundeman Henk Eweg is aan de Heemkunde geschonken. In 
totaal 9 verhuisdozen vol. De dozen zijn voorlopig in het archief op-
geslagen. Om dat allemaal te sorteren en te catalogiseren gaat veel tijd 
kosten. Een hele uitdaging dus.  
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Wie wil met ons meedoen? 
De werkgroep is al lang op zoek naar nieuwe leden. Wie heeft er fee-
ling met boeken of heeft kennis van archiveren? Kom eens praten. Ik 
laat graag zien waar we mee bezig zijn. 

Jan Raatgerink, coördinator a.i.      
                                                   

                  WERKGROEP FOTO- EN FILMARCHIEF 
 

Afgelopen half jaar heeft we werkgroep noodzakelijk onderhoud aan 
de Beeldbank gepleegd en klantenvragen beantwoord. Als de Corona-
pandemie het toelaat starten we activiteiten van de werkgroep half sep-
tember weer op. 

Jan Raatgerink, coördinator Foto- en Filmarchief 
     
                                               WERKGROEP IT 
In een vorige Heemsproak werd verwezen naar de verouderde compu-
ters van de Heemkunde-Ootmarsum en in de laatste uitgave werd mel-
ding gemaakt van een positieve ontwikkeling. Deze positieve ontwik-
keling vraagt om een nadere toelichting. 
 
Het betreft een prachtig gebaar van onze nieuwe leden Reina Renkema 
en Marinus Kremer die de vereniging een warm hart toedragen. Door 
hun financiële bijdrage kan er een upgrade en een uitbreiding van het 
computer-netwerk worden uitgevoerd. 
Tijdens een kennismakinggesprek met Reina en Marinus in het Mo-
lenhuisje hebben we uitgebreid gesproken over Ootmarsum en onze 
vereniging. Het centrum van Ootmarsum en de herinneringen aan het 
Springendal waren voor hun de drijfveer om van Hardenberg naar Oot-
marsum te verhuizen. 
Door de corona perikelen is de vervanging van de computers bewust 
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vooruitgeschoven. Momenteel is er weer een nieuw probleempje. Co-
rona heeft ook invloed op de levertijden van computers. 
 
We zijn geduldig en dankbaar. Immers bovenstaande ontwikkelingen 
zorgen voor een mooi zonnetje aan de horizon. 

Nico Brunninkhuis, coördinator werkgroep IT 
                                               
                                        WERKGROEP GENEALOGIE 
Door een misverstand werd onze berichten  over het jaar 2020 niet 
geplaatst in de Heemsproak van maart 2021. Daarom  willen we het 
alsnog plaatsen in dit nummer van de Heemsproak. 
 

Op vrijdag 3 januari 2020 hebben wij af-
scheid moeten nemen van ons zeer ge-
waardeerd lid Jan Pikkemaat. Hij overleed 
op 27 december aan een slopende ziekte, 
die zich bij hem in de loop van 2016 open-
baarde. Jan heeft voor de werkgroep erg 
veel betekend. Hij was een rustige per-
soon, nooit op de voorgrond tredend, maar 
je kon altijd op hem rekenen. Ondanks zijn 
aandoening bleef hij zich tot het laatst in-
zetten voor de werkgroep genealogie. Ook 
nam hij altijd het huishoudelijke deel van 

onze bijeenkomsten voor zijn rekening. Wij zijn hem daarvoor zeer 
dankbaar en blij dat we met hem hebben mogen samenwerken. 
 
Helaas had het jaar 2020 nog meer voor ons in petto. Na onze eerste 
vergadering van het jaar op 15 januari gaf Jan Bossink aan zijn lid-
maatschap inclusief het coördinatorschap op te zeggen. Tot overmaat 
van ramp kwam daar de Covid-19 pandemie nog eens bij. Door de 
overheidsmaatregelen zijn we nog slechts eenmaal bijeengekomen in 
maart. Tijdens deze vergadering werd besloten om Fons Temmink op-
nieuw tot interim-coördinator te benoemen en verder de ontwikkelin-
gen van de pandemie af te wachten. 
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Gelukkig kwam het jaarboek 2020 van onze Heemkundevereniging 
nog uit met een bijdrage van ons voormalig werkgroepslid Ger Schok-
ker: ‘De stadsomroepers van Ootmarsum, vier opeenvolgende genera-
ties’. 
De meeste projecten zijn stil komen te liggen of lopen nog op een zeer 
zacht pitje o.a. het digitaliseren van archieven betreffende genealogi-
sche gegevens van de voormalige gemeente Ootmarsum. Wel werden 
de vragen van buitenaf door de werkgroep beantwoord. 
 

Ook het vele werk dat 
verzet is door de Stich-
ting ‘75 jaar Vrijheid 
Ootmarsum’ kon door 
deze pandemie niet volle-
dig worden uitgevoerd. 

Gelukkig vond het deel, dat verzorgd werd door onze werkgroep, hoe-
wel in sterk afgeslankte vorm en zonder publiek, nog doorgang; na-
melijk het plaatsen van het Billboard van de oorlogsslachtoffers op het 
Kerkplein, de uitgave van het boek ‘Het verhaal achter de Oorlogs-
slachtoffers van Ootmarsum’ met op 5 mei de uitreiking van het eerste 
exemplaar aan mevrouw Rieky Wortelboer-van der Maas en onze bur-
gemeester John Joosten. Tevens werd die dag het nieuwe straatnaam-
bord voor dokter Wortelboer onthuld. 
In een vergadering van de Stichting ‘75 Vrijheid Ootmarsum’ werd 
besloten om de billboarddoeken aan de Vereniging Heemkunde Oot-
marsum te schenken in de hoop dat deze doeken eventueel jaarlijks 
rond 4 mei worden tentoongesteld.Nog in de ban zijnde van de pande-
mie kunnen we niets anders dan afwachten, maar zo gauw er enig zicht 
komt op herstel van de normale gang van zaken, zullen we aangeven 
welke projecten we ter hand gaan nemen. Hopelijk al in het eerste 
nummer van de Heemsproak 2022 komen we daar op terug. 

     Fons Temmink, interim-coördinator  
 
              EEN VRAAG VOOR ONS ALLEN…….  
“Goedemiddag meneer of mevrouw van heemkunde Ootmarsum eo. 
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Laatst wandelden mijn vriendin en ik in Nutter, route rode pijlen en 
we kwamen langs een bankje met de tekst: "Celebrating Caytie and 
the Mc Carthy Clan for their friendship, love and care 2016-2017 
(J&Y)". Wij vroegen ons af hoe dit zit, heeft Nutter/Dinkelland een 
speciale vriendschapsband met deze Clan en hoe is dit gekomen? Wij 
konden op internet er niets anders van vinden dat de Clan uit Munster 
(Ierland) komt. Staat wel een klein verhaaltje op Wikipedia, maar veel 
wijzer werden we er niet van. Misschien weet iemand van u iets over 
deze achtergrond en wil het delen met ons (…). "Wij" zijn twee 
vriendinnen uit Hengelo (O) die wekelijks wandelen in ons mooie 
Twente. Wij zijn oprecht benieuwd naar de Clan en het verhaal erach-
ter”.  
 
Einde bericht (bron: emailbox Heemkunde Ootmarsum). 
 
                    ‘WIE WOONDE WAAR’ MET DE WEBMASTER 
Het beschrijven van de geschiedenis van alle woningen en de bewo-
ners die er de afgelopen twee eeuwen hebben gewoond is veel werk. 
Door het koppelen van de gegevens uit het bevolkingsregister aan de 
kadastergegevens, ontstaat een boeiende geschiedenis van de bewo-
ners. In de programmatuur zijn er verbeteringen aangebracht, waar-
door het nog makkelijker is om via de stambomen en bevolkingsregis-
ter mensen te kunnen vinden en met elkaar en met woningen in ver-
band te brengen. Het is een soort van verbindingswerk. 
 
Lizette en ik zijn druk bezig alles te coderen in de database. Met name 
het uitpluizen van alle registraties van het kadaster is een zeer arbeids-
intensief werk. Maar de beloning is groot als op deze manier helder 
wordt waar bekende families in Ootmarsum zoals Cramer, Buijvoets 
en Avéres hun oorsprong vinden. Historische foto’s geven vervolgens 
een mooi beeld van de ontwikkeling van Ootmarsum door de jaren 
heen.  Als voorbeeld laten we het verhaal zien van de familie Avéres, 
dat op onze Heemkunde website te vinden is. We geven een korte sa-
menvatting van het verhaal, dat begint bij het Kerkplein 5. 
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Rond 1813 kwam Hen-
drik Caspar Averes (nog 
zonder streepje op de e)  
samen met zijn moeder 
Kunna Staverman te wo-
nen op Kerkplein 5. 
Hendrik Caspar was in 
1805 in Nordhorn gebo-
ren. Zijn vader, de ko-
perslager Hendrik Ave-
res, overleed ook in 
1805. Kunna hertrouwde 
in 1806 met Mauritz 
Bernhard Cappenberg, 
die overleed in 1812. Ze 
verhuisde naar Ootmar-
sum en trouwde in 1813 
met de koperslager Jan 
Arends, die hier woonde 
nadat zijn vrouw in 1812 
was overleden. Rond 
1818 verhuisde het gezin 
naar de Schiltstraat 5, 

waar nu de galerie van Annemiek Punt zit. Zowel moeder Kunna als 
zoon Hendrik Caspar werden koperslager. 
 
Na het huwelijk van Hendrik Caspar in 1827 met Anna Sophia Doro-

thea Weisfelt ging het echtpaar in het 
pand links wonen: Schiltstraat 3. 
Hendrik Caspar Averes werd later 
deurwaarder. Het is verder een ver-
haal dat te lang is om hier te vermel-
den. Lees het hele verhaal dus op 
onze website. Daar kom je heel een-
voudig, door in Google te zoeken op 
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het adres, bijvoorbeeld: “schiltstraat 3 ootmarsum”. In het zoekresul-
taat staat de pagina van de Heemkunde Ootmarsum altijd bij de eerste 
paar keuzemogelijkheden. Inmiddels worden er ook steeds vaker fa-
miliefoto’s aangeleverd die we goed kunnen gebruiken. Door de na-
men te verbinden aan de personen, krijgen deze personen een gezicht 
en vaak ook een verhaal.  
 
Als voorbeeld deze familiefoto van Johannes Hendrikus Stevelink. 

Deze foto met daarop ook de namen van de personen op deze foto is 
te vinden via deze link: https://www.heemkunde-ootmar-
sum.nl/2021/04/28/fotoalbum-johannes-hendrikus-stevelink/ 
Of door via Google te zoeken op “fotoalbum johannes stevelink”. 
Er is nog heel veel werk te doen om de geschiedenis van de woningen 
en hun bewoners te beschrijven. Wie interesse heeft om mee te helpen 
is altijd welkom! Stuur dan even een mail naar webmaster@heem-
kunde-ootmarsum.nl  

Herman Steigstra, webmaster  
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             PEILING INTERESSE OUDE WEGEN, KERKEPADEN              
Een van onze leden, Hanny Loman, is geïnteresseerd in oude wegen, 
kerkepaden, postwegen. Ze wandelt veel en graag en wil altijd weten 
hoe en langs welke routes dorpen en buurtschappen vroeger met elkaar 

verbonden waren. Ze 
heeft ervaring in het 
beschrijven en uitzet-
ten van wandelroutes 
langs historische lij-
nen, oa van een deel 
van de pelgrimsroute 
naar Santiago de 
Compostela. Wie van 
onze leden of aspirant 
leden wil met haar om 

de tafel om kennis en interesse uit te wisselen?. Neem dan contact op 
met info@heemkunde-ootmarsum.nl  
Wie weet werk je binnenkort aan het uitzetten en beschrijven van een 
historische route rondom Ootmarsum.  
 
              MALLEN EN POTTEN STEENFABRIEK KUIPERBERG 
Als vereniging waren we blij verrast met een telefoontje van Rudi 
Broekhuis. Rudi belde naar aanleiding van het jaarboek met daarin de 
bijdrage van Stijn Scholten over de steenfabriek Kuiperberg.  
 
Hij wilde ons iets schenken namens de erven van zijn broer Frans 
Broekhuis die plotseling overleed in 2020. Frans Broekhuis stond 
dicht bij Heemkunde Ootmarsum.  
 
De schenking bestaat uit mallen, potten en toebehoren. Frans heeft be-
gin jaren 70 van de vorige eeuw (fam Broekhuis zat toen nog op voor-
malige erf Gervelman aan de Weerselosestraat) een flink aantal mallen 
voor potten (doorsnede ongeveer 25-30 cm) verkregen van Jan Schol-
ten, de toenmalige directeur van de steenfabriek. Met deze mallen 
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heeft Frans ook nog een 
paar potten gebakken. 
Deze potten maken deel 
uit van de collectie. Aan 
Stijn Scholten de vraag 
om eens uit te zoeken 
welk verhaal achter deze 
mallen schuilgaat….Op 
een paar mallen staan 

namen gegraveerd: Blom, van Voren, Broek en de Jong. 
 
     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 
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 kan zich tot eind dit jaar melden bij boekhan-
del Brummelhuis.  
 

 


