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                                       VAN HET BESTUUR  

Beste leden, donateurs en vrienden van Heemhuis Ootmarsum. 

Het zijn droge, gortdroog weken. Natuur en landbouw, mens, 

plant en dier snakt naar regen. We worden met de neus gedrukt 

op het veranderende klimaat. In Ootmarsum zitten we hoog maar ook 

te droog. Water vasthouden en zuinig zijn met water is het devies.  

Het is even wennen aan de nieuwe naam: Heemhuis Ootmarsum en 

zeker als we dan ook Poorten Frederik nog eens willen uitspreken. Ik 

voorspel dat ‘t snel Heemhuis Ootmarsum zal worden en ik denk zelfs 

Heemhoes. Dat allitereert mooi met Heemsproak, ons vereningsblad.  

 

We gaan een interessant najaar in. We starten op 15 september met 

een werksessie van de werkgroep foto en filmarchief van de voorma-

lige vereniging Heemkunde en de foto-zoek-groep van de voormalige 

Ben Morshuis Stichting. Op 20 oktober houden we onze donateurs-

avond met de lang verwachte lezing van dr Harm Smeenge. Het jaar 

2022 sluiten we af met een mooie filmavond op vrijdag 25 november.  

 

Uw bestuur is druk bezig met de plannen en financiering voor de ver-

bouw, isolatie en inrichting van ons Heemhuis: hét historisch aan-

spreekpunt en huis van ontmoeting in Ootmarsum. We mogen elf 

nieuwe leden melden voornamelijk uit Ootmarsum maar ook uit Leer-

sum, Hezingen, Nijeveen en Oldenzaal verwelkomen: Dré Budde, An-

nette Brunninkhuis, Annelies Damhuis, Rob Dieleman, Ben en Anne-

lie Vrielink, Robert Harperink, Harry Beld, Roy Nijenkamp, Milja van 

Hooft-Nijenkamp, C. Vuursteen en Rob Schwankhuizen.  

 

Geniet van deze Heemsproak! We wensen u verder veel plezier bij uw 

activiteiten, af en toe een regenbui en bovenal een goede gezondheid.  

 

 
Met groet van uw bestuur (vlnr): Nettie Aarnink, Nico Brunninkhuis, 

Arie Semmekrot, Jurgen Lohuis, Maria Hunder en Hans Bolscher 
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NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN 
 

                                           WERKGROEP REDACTIE JAARBOEK 

Terwijl de zomer nog van geen wijken weet, maken we als redactie 

van het Jaarboek deze maand een begin met onze wekelijkse vergade-

ringen. De artikelen druppelen vanaf nu al binnen en dat betekent werk 

aan de winkel voor ons als redactieleden.  Onze bijeenkomsten zijn 

altijd gezellig en met koffie binnen handbereik wordt gekeken wat 

onze schrijvers aan artikelen en foto’s hebben aangeleverd. Alle waar-

dering voor hen, want we weten maar al te goed dat het een hele toer 

is om een goed en leesbaar verhaal te maken. 

 

Veel publiciteit Het Jaarboek 2022 kreeg veel  publiciteit. De ‘gouden 

vondst’ op het Springendal door Gerben ten Buuren en zijn maat Mar-

tin van der Beek werd landelijk nieuws. Hun jarenlange zoektocht met 

metaaldetectors leverde tenslotte een unieke schatvondst op. Aan de 

hand van Gerbens dagboek werd de lezer meegezogen in zijn verhaal.  

Uit handen van voorzitter Nettie Aarnink ontving Gerben ten Buuren 

het eerste exemplaar van het Jaarboek. Vanwege corona zijn we in 

kleine kring uitgeweken naar, natuurlijk, het Springendal. In het prach-

tige decor van de Springendalhoeve en op een relatief kleine afstand 

van de schatvondst werd het een intieme en fijne bijeenkomst.  

 

Jaarboek 2023 In april werden alle werkgroepen benaderd om een 

stukje aan te leveren voor het Jaarboek 2023. Veel werkgroepen rea-

geerden positief; daar waren we blij mee. Hebt u in deze mooie zomer 

inspiratie gekregen? Tot 1 oktober kunt u uw verhaal of gedicht of 

suggesties nog insturen naar ons redactieadres: peterbaan-

stra17@gmail.com We zien er naar uit! 

           Rosalien Krabbe, Peter Baanstra en Ine Hulsman 

 

                                 WERKGROEP BIBLIOTHEEK EN ARCHIEF 

Nieuws van de werkgroep De werkgroep heeft haar activiteiten weer 

opgepakt. Nieuwe aanwinsten worden aan de bibliotheekcatalogus en 

aan de archiefcatalogus toegevoegd. Daarnaast worden de catalogi 

mailto:peterbaanstra17@gmail.com
mailto:peterbaanstra17@gmail.com
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bijgewerkt om het zoeken eenvoudiger te maken. 

 

Dubbele boeken Door de vele schenkingen hebben we naast nieuwe 

aanwinsten ook veel dubbele boeken gekregen. Wij zijn bezig een lijst 

te maken van alle dubbele boeken met daaraan gekoppeld een ‘anti-

quariaatprijs’ zodat we de dubbele boeken kunnen verkopen. Hierover 

moet nog met het bestuur gesproken worden. 

 

Integratie bibliotheek en archief Heemkunde en BMS Hierover is 

nog niet met het bestuur gesproken. We wachten een uitnodiging van 

het bestuur af. 

 

Nieuwe aanwinsten. 

Aubarbier, Jean-Luc, e.a. Prähistorische Stätten im Péri-

gord 

Bechert, Tilmann, e.a. De Romeinse rijksgrenzen tussen 

Moezel en Noordzeekust 

Blokker, Bas, e.a.  De vaderlandse geschiedenis in 

jaartallen. 

Bruijn, Anton, e.a., Tweeduizend eeuwen Nederland. 

En toen pas kwamen de Romeinen 

Busscher, Bennie Bewoners Breklenkamp in woord 

en beeld. 

Camps, Rob, e.a. Historisch Vademecum: Venlo 

650 jaar stad 

Cornelissen, C.B. SIPO en SD in Twente 1940-1945 

Grapperhaus, Ferdinant H.M. Over de loden last van het fiets-

plaatje 

Haaff, G. van Groot Galilea in Zybbekeloe 

Haase, Carl Veröffenlichungen der Nie-

dersächsischen Archivverwaltung 

Heel, mr. Casper van, e.a. Oude archieven in Overijsel - In-

ventaris van de oude archieven 

van de gemeenten IJsselham, Har-

denberg, Wijhe, IJsselmuiden en 
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Stad -Delden 

Hinke, J.N. Het stift te Weerselo 

Janssen, H.P.H Geschiedenis van de Middeleeu-

wen 

Koks, drs. Z.G.M Oost-Nederland model 

Michel H.W. Herinneringen aan Twente 

Nagge, Wilhelm Weghwyser door de Provincie van 

Overyssel 

Paskamp-van Santen, M. Manderveen in het verre en nabij 

verleden 

Post, Kees, e.a. Oude boerderijen 

Roest, L.L.H. Gevormd en Gebakken 

Schelven, dr. A.L. van, e.a. Over textielgilden in het euregio-

gebied 

Temmink, Fons Het verhaal achter de oorlogs-

slachtsoffers - Ootmarsum 

Velde, dr. Henric Marcel van der Wonen in een grensgebied 

Verhart, Loe Op zoek naar de Kelten 

Wedewen, Reinhold Bentheim in Wort und Bild 

Wiel, Kees van der Op zoek naar huis, straat of buurt 

 

Nieuwe leden We staan te springen om nieuwe leden. Iets voor jou? 

 

                  Jan Raatgerink, coördinator a.i. WG bibliotheek en archief      

 

                         NIEUWS VAN DE VOGELWERKGROEP 

Het broedseizoen is weer achter de rug. We kunnen terugkijken op een 

redelijk geslaagd broedseizoen voor bepaalde vogelsoorten. Gezien de 

huidige droogte en predatie hebben vooral de weidevogelsoorten het 

wel moeilijk gehad. In Ottershagen hebben we maar 5 vlieg vlugge 

grutto’s groot gekregen. Een grutto jong hebben we kunnen ringen op 

1 juni. Het leuke was dat we op 2 juli een melding kregen dat deze 

vogel werd gesignaleerd in de IJsselmonde.  
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Robert in actie      Geringde grutto in de IJsselmonde 

 

De grauwe klauwier heeft het dit jaar goed gedaan rondom het Sprin-

gendal. We hebben 3 broedparen kunnen constateren. 

 

  

 

 
Grauwe klauwier vrouwtje  Groenpootruiter 

 

Ook de middelste bonte specht komen we steeds vaker tegen in ons 

telgebied op het Springendal. Om de nesten van de boeren en huiszwa-

luw in kaart te brengen zijn weer 33 locaties bezocht in en om Oot-

marsum. In totaal werden er 95 nesten geteld van de huiszwaluw waar-

van er 21 in kunstnesten hebben gebroed. Vorig jaar heeft er geen en-

kele huiszwaluw in een kunstnest gebroed. Misschien dat de droogte 
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van deze zomer hier van invloed is geweest?  Van de boerenzwaluw 

werden  in totaal 110 nesten geteld. 

 

Vogeltrek Inmiddels is de vogeltrek ook weer begonnen. Alle gier-

zwaluwen zijn eind juli al vertrokken uit Ootmarsum. De meeste ooi-

evaars zijn weer weg. De steltlopertrek is ook al aardig bezig. De 

groenpootruiter (zie foto), oeverloper, zwarte ruiter en witgat kun je 

momenteel aantreffen bij poelen met slik en aan de kust. 

 

Van harte welkom Vanaf half september en de hele maand oktober 

tellen we weer trekvogels in Ottershagen. Mocht je het leuk vinden om 

eens mee te tellen en het fenomeen vogeltrek te ervaren dan ben je van 

harte welkom! We tellen altijd vanaf zonsopgang tot ongeveer twee 

uur daarna in Otterhagen nabij de vogelkijkhut bij het bruggetje aan 

de Hollandse Graven. 

           Robert Westerhof, coördinator vogelwerkgroep 

                                               

                                                 WERKGROEP IT 

Omgaan met kostbare gegevens Een mooie stap was de levering van 

een drietal computers en een server voor de registratie van onze ‘kost-

bare’ gegevens. De systemen zijn geïnstalleerd in het Molenhuisje 

door de firma Bizz-Site uit Ootmarsum. De computers geven een 

prima mogelijkheid om de gegevens te categoriseren en te registreren 

op de eigen server van de vereniging Heemhuis Ootmarsum en ook 

verbinding te maken met de systemen van de Beeldbank voor registra-

tie in deze collectieregistratie-systemen. 

 

Het bestuur van de vereniging heeft mede door de verstoorde jaarplan-

ning gekozen voor een samenkomst per werkgroep. Op deze avonden 

is ook het nieuwe computer-netwerk van de vereniging Heemhuis Oot-

marsum een agendapunt. Een presentatie van de mogelijkheden om de 

gegevens op de server in Het Molenhuisje te registreren zal hopelijk 

veel duidelijk maken. Daarnaast kunnen deze gegevens, of een ge-

deelte, dienen voor publicatie op de website van de vereniging. 
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In de afgelopen periode hebben we helaas geconstateerd dat er soms 

‘kostbare’ gegevens verloren gaan of niet zijn terug te vinden. Deze 

gegevens hebben vaak een cultuurhistorische of emotionele waarde. 

 

Oudere foto’s en documenten worden gescand en digitaal opgeslagen 

en de laatste jaren worden foto’s vaker digitaal gemaakt en ook docu-

menten zoals beschrijvingen, verhalen en gedichten. 

 

De huidige techniek geeft talloze mogelijkheden om de gegevens op 

een solide wijze vast te leggen, een externe harde schijf of in de Cloud. 

Misschien zijn de mogelijkheden te talrijk maar men blijft zelf verant-

woordelijk.Voor de werkgroepen biedt de vereniging Heemhuis de 

mogelijkheid om gegevens te bewaren op het eigen computernetwerk. 

Nico Brunninkhuis, coördinator werkgroep IT 

 

                          WERKGROEP GENEALOGIE 

 

Rustperiode Kort na het overlijden van gewaardeerd lid Jan Pikke-

maat kwam de Corona pandemie waardoor geen bijeenkomsten heb-

ben plaatsgevonden. De persoonlijke nalatenschap “Genealogie” van 

Jan Pikkemaat is via zijn zoon Martijn naar Hans Siebum gegaan, die 

dit vervolgens in de werkgroep heeft ingebracht. In april 2022 zijn de 

bijeenkomsten weer opgestart, onder leiding van Fons Temmink. Kort 

hierna gaf Fons aan dat hij op korte termijn zou verhuizen naar Bra-

bant.Ik heb de coördinatie weer opgepakt, waarbij Lisette Velthuis 1e 

reserve is. 

 

Projekten De transscriptie “Knijpinga Kramer” is publikatiegereed.  

Voor het projekt “Zoek een Ootmarsumer” zijn nu nagenoeg alle Oot-

marsumers, geboren na 1810 ingewerkt. Vele stambomen gaan nog 

verder in de tijd terug. Bezoekers van onze website geven correcties 

door die Lisette dan weer verwerkt. Ook kunnen langs deze wegfoto’s 

en bidprentjes (digitaal) worden aangeleverd. 

We hebben een nieuw projekt over horigheid van boeren in NO-

Twente aan de Commanderie in voorbereiding. Hiervoor maken we 
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gebruik van onder andere de administratie van de Commanderie. In de 

archieven Commanderie is een index van contrakten vanaf 1636 tot 

1680 en de volledige contrakten van 1684 tot 1798. Deze bevatten een 

schat aan informatie over de toenmalige omstandigheden. Door trans-

scriptie kan een interessant beeld worden blootgelegd over de horig-

heid. Ook kunnen deze contrakten een mooie aanvulling zijn in diverse 

reeds gemaakte stambomen. 

 

Nieuwe leden De huidige samenstelling van onze werkgroep is Ans 

Brons, Jan Bossink, Hans Siebum, Lisette Veldhuis, Anton Versteeg 

Graag verwelkomen we nieuwe leden!   

         Jan Bossink, coördinator WG Genealogie   

 

                         BIJDRAGE VAN DE WEBMASTER 

 

Naast het plaatsen van diverse artikelen, aangedragen door de diverse 

werkgroepen, is het in kaart brengen van het Ootmarsum vanaf 1800 

voortgezet. Als voorbeeld een recent beschreven perceel: Oldenzaal-

sestraat 7 en 9. Hier staan nu twee woningen waar nu Dr. Barenbrug 

(links) en Jan Silderhuis (rechts) wonen. Nu percelen van ruim 500 m2 

maar 200 jaar geleden lag hier een groot perceel van maar liefst 9280 

m2. Er was een blekerij langs wat nu de Oldenzaalsestraat is. Deze 

blekerij was in ei-

gendom van Aleida 

Larink. Het perceel 

liep door tot aan de 

Molenbeek en het 

Oldenzaalsvoetpad. 

De Palthestraat 

doorkruist het wei-

land waar toen de la-

kens te drogen la-

gen.  

Het perceel dat links 

van de blekerij lag 
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was een grote tuin van 1660 m2 (A898). Het land heeft ongetwijfeld 

dienstgedaan als land om het in de beek gewassen textiel te drogen te 

leggen. 

 

Het perceel kwam rond 1830 in handen van het echtpaar Eenhuis-

Röbken, die daar ook werkzaam was. Na het overlijden van de beide 

echtelieden (1844 en 1845), nam de broer van Geertrudis Röbken het 

pand over: Hendrikus Albertus Röbken. Inderdaad, dezelfde Röbken 

die later het Drostenhuis heeft gekocht om daar zijn cichorijfabriek 

van te maken en waarvan de naam ook verbonden is aan het Drosten-

huis: Röbkenshuis. Later werd de blekerij overgenomen door een zoon 

van het echtpaar Eenhuis-Röbken, die bij het overlijden van zijn ou-

ders nog maar 5 jaar oud was. 

 

Op onze website is het volledige verhaal te lezen, van 1800 tot heden. 

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

sum.nl/wie-woonde-waar/696/258/ of door te Googelen op “Olden-

zaalsestraat 9 Ootmarsum” en de regel aan te klikken die naar onze 

website verwijst (tip: als je er vooraf “Heemkunde” bij vermeldt, staat 

het adres bijna altijd bovenaan). 

 

Het ontbreekt ons op dit moment nog wel aan foto’s uit de oude doos 

om bovenstaande verhalen te illustreren. Er zijn vast wel Ootmar-

sumers die in een oude schoenendoos nog foto’s hebben van de oude 

blekerij. Even uitlenen is al voldoende om er een kopie van te maken! 

Ook van andere oude panden worden oude foto’s zeer op prijs gesteld. 

Neem even contact op met 06 54 614 750 om een afspraak hierover te 

maken. 

 

Voor het komende najaar staat een facelift van de website op de 

agenda. Nu de Heemkunde Ootmarsum en de BMS zijn samengegaan 

tot “Heemhuis Ootmarsum” is het tijd om dat ook aan de buitenkant te 

laten zien. Samen met het bestuur wordt gewerkt aan een nieuwe 

vormgeving. 

          Herman Steigstra, webmaster 

https://www.heemkunde-ootmarsum.nl/wie-woonde-waar/696/258/
https://www.heemkunde-ootmarsum.nl/wie-woonde-waar/696/258/
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   NIEUWS VAN DE WERKGROEP FOTO- EN FILMARCHIEF 

We zijn gelukkig weer opgestart met onze werk-

zaamheden. Opstarten gaat altijd moeilijk.We 

hebben de taakverdeling binnen de werkgroep 

opnieuw bekeken. Ieder weet nu goed wat er van 

hem/haar verwacht wordt. Iedereen is weer met 

veel plezier bezig, maar wel onder ons motto 

‘Het is een hobby en het moet een hobby blijven’. 

Alle online vragen, aanvullingen en commentaren worden verwerkt. 

Daarom wil ik iedereen vragen om de Beeldbank Ootmarsum te be-

zoeken en aanvullingen en fouten door te geven. Hierdoor verbeteren 

we de kwaliteit van de Beeldbank Ootmarsum. 

 

Filmavond De werkgroep gaat op donderdag 24 november een film-

avond verzorgen.  

 

Beeldbank Ootmarsum De Beeldbank Ootmarsum staat online zo-

dat iedereen over de hele wereld de foto's kan bekijken. De beeldbank 

bevat nu ongeveer 17.500 foto's en wordt regelmatig uitgebreid.  

 

Hoe vind ik de online Beeldbank Ootmarsum Wij hebben commen-

taar gekregen dat de Beeldbank Ootmarsum gebruikersonvriendelijk 

is. Sinds november 2021 heeft de beeldbank een update gekregen, 

waardoor het zoeken in de beeldbank veel gebruikersvriendelijker is 

geworden. Het zoeken is net zo eenvoudig als voor iedere andere web-

site op het internet. Om toegang te krijgen zoek je in jouw browser 

bijv. Google op ‘Beeldbank Ootmarsum’. In het zoek resultaat staan 

o.a. https://mijnstadmijndorp.nl de link Beeldbank Vereniging Heem-

kunde Ootmarsum e.o.. Klik deze link aan en je komt direct in de 

Beeldbank Ootmarsum. Sla deze link op in jouw favorieten, zodat je 

de volgende keer een snelle toegang krijgt naar de beeldbank. Nu kun 

je in de Beeldbank Ootmarsum zoeken op dezelfde manier als bijv. in 

Google. Tik in het veld ‘Zoeken’ (niet in het veld ‘Zoeken in MSMD’) 

jouw zoekopdracht.  Dan krijg je alle resultaten uit de Beeldbank 

https://mijnstadmijndorp.nl/
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Ootmarsum. 

Op het platform Mijn Stad Mijn Dorp staan 44 deelnemers met in to-

taal 88 collecties. Wil je ook in een of meerdere andere collecties zoe-

ken, dan moet je gebruik maken van de filters aan de linkerkant. Het 

werkt net zo als in andere websites. Iemand die regelmatig op websites 

zoekt zou geen problemen moeten ondervinden met het zoeken in de 

Beeldbank Ootmarsum. Probeer het maar eens uit. 

Integratie en verhuizing naar het pand Poorten Frederik. Binnen 

onze werkgroep hebben we gesproken over de integratie van de foto-

collecties van voormalige Heemkunde met die van de Ben Morshuis 

Stichting. Ook is gesproken over de huisvesting in het pand Poorten 

Frederik. Het verslag van deze bespreking is aan het bestuur gestuurd. 

Op 15 september a.s. heeft de werkgroep een gesprek met het bestuur 

en de foto-zoek-groep van de voormalige Ben Morshuis Stichting. In 

dit gesprek zullen we ook praten over de verhuizing naar het Heemhuis  

Jan Raatgerink, coördinator WG Foto- en Filmarchief 

                                                

                 AGENDA NAJAAR 2022 

 

Ontmoeting voor genodigden op donderdag 15 september, 20.00 

uur, Parochiecentrum Op uitnodiging van ‘t bestuur een gesprek met 

Werkgroep Foto- en Filmarchief, de Foto-zoek-groep over werkwijze 

en hoogtepunten van foto archivering en wensen voor inrichting van 

ons Heemhuis. Uitnodiging voor andere groepen volgt later in het jaar. 

Donateursavond donderdag 20 oktober, 20.00 uur Hotel van der 

Maas Lezing over de geschiedenis van het landschap rondom de Din-

kel en de stuwwallen door Dr Harm Smeenge, historisch ecoloog. Het 

belooft een interessante avond te worden over de wisselwerking tussen 

aarde, de natuur en de mens. Met oa meer nieuws over de Hunenborg. 

Filmavond vrijdag 25 november, 20.00 uur Hotel van der Maas 


