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Het was een mooi jaar voor onze vereniging Heemkunde Ootmarsum met tal van activiteiten. 
Met een tweetal hoogtepunten.  
De eerste is de verschijning van ons jaarboek. Op 27 januari werd weer een knap staaltje 
werk van de redactie Jaarboek gepresenteerd. Onze leden en donateurs smullen er van.  
Het tweede hoogtepunt was een prachtige, feestelijke en zomerse afsluiting van het project 
“Herstel omgeving Kuiperberg”. Een project dat jaren van voorbereiding en veel inzet diverse 
onderdelen kende. Alles gericht op het herstel van het uitzicht. “Zicht op het uitzicht” zoals 
Harrie Hemmer de eerste projectcontouren noemde. Het project werd afgesloten met de 
onthulling van een kunstzinnige muur ofwel de archeologische tijdlijn.  
Twee werkgroepcoördinatoren namen afscheid: Ben Harink (coördinator Genealogie) en Ben 
Deterink (coördinator Dialect en Folklore). Hun jarenlange inzet wordt hogelijk gewaardeerd.  
 
 
Verenigingsactiviteiten 
27  januari  presentatie 34e jaarboek Heemkunde, 1e exemplaar Loes Stokkelaar 
27  maart  ALV met lezing Natuurbeleving NO Twente Wim Wijering (vogelaar) 
 april terugverhuizen naar Molenhuisje  
8  mei  nacht van de nachtegaal 
 juni maquette RK kerk (@ 1994 expo Kerk & Parochie) geleend aan kerk 
21  juli  feestelijke opening Zicht op Uitzicht vanaf Kuiperberg 
26 oktober donateursavond met lezing van Rene Rorink over twentse horigheid 
16 november filmavond over tabaks - en textiel industrie Ootmarsum   
27  november werkgroepenavond Heemkunde 
 
 
 
Bijzonderheden uit de werkgroepen: 

• Archeologie Werkgroep heeft meegewerkt aan project met schoolkinderen, 
“Schatgraven in eigen collectie”, geassisteerd in archeologisch onderzoek 
Dusinksweg en heeft nieuw lid verwelkomd  

 
• Genealogie Werkgroep Genealogie digitaliseert grenspassen uit 1920-1926 

gegevens burgelijke stand van Ootmarsum vanaf 1810. Verder focust de groep zich 
op transcriptie van oude aktes. Wensen meer interactie via onze website. Jan 
Bossink heeft coördinatie overgenomen van Ben Harink.  
 

• Bilbliotheek Werkgroep digitaliseert inventaris van onze bibliotheek & archief. 
Boeken staan in nieuwe kasten. De bibliotheekcatalogus staat online op platform 
MSMD en is daarmee publiek toegankelijk. Wil iemand boek lenen dan kan digitaal 
contact worden gelegd met werkgroep. 

 
• Artefacten Werkgroep in wording wil een inventarisatie maken van onze artefacten/ 

kleding en overige zaken, (ong 400 items) die zijn opgeslagen of door het 
Openluchtmuseum gebruikt worden. Na inventarisatie met beelden volgt digitale 
ontsluiting. Ruimte is nodig om bijzondere artefacten te kunnen exposeren. 
 

• Foto & filmarchief Werkgroep verzet veel werk voor de beeldbank “Mijn Stad Mijn 
Dorp” (www.mijnstadmijndorp.nl). De fotoverzameling is uitgebreid met ca 300 foto’s. 
Het totale bestand ingewerkte foto’s en dia’s is ca 15.300. Alle fotoboeken staan op 
MSMD (ca 14.000 afbeeldingen). 
 

• Redactie jaarboek Eerste exemplaar van 34e jaarboek werd aangeboden aan Loes 
Stokkelaar. Als voormalig wethouder Cultuur is Stokkelaar altijd betrokken geweest 
bij onze vereniging en cultuurhistorie van Ootmarsum. Redactie heeft weer 
voldoende kopij aangejaagd, verzameld en bewerkt voor een nieuw jaarboek.  
 



• Natuurstudie De 10 leden tellende werkgroep heeft volop genoten van de mooie 
natuur rondom Ootmarsum. Selectie van natuurgebieden, zoals het Molenbeekdal en 
de nieuwe natuur langs de Hollander Graven wordt middels streeplijsten goed 
bijgehouden. Diverse excursies georganiseerd: oa. vlinders en paddenstoelen  
 

• Vogelwerkgroep Werkgroep maakt zich zorgen over de jonge generatie 
weidevogels. Desondanks wordt volop geteld, gefotografeerd en genoten. 
Bijzonderheden Ottershagen: Lepelaar, kraanvogel en visarend.  Excursies Zwolle 
em waddeneiland. 
 

• Jeugdnatuurgroep Onder leiding van Ben Heerink, Harry Wolbers, Robert 
Westerhof en Gerrit Koertshuis heeft deze groep van ca 25 jeugdigen interessante en 
leuke activiteiten ondernomen. 
 

• Dialect en Folklore Werkgroep geeft aan dat coördinator Ben Deterink zijn 
activiteiten voor de werkgroep beeindigd heeft. Ria Bossink en Gerard Hannink 
waken over voortgang en vragen versterking.  
 

• Geschiedenis Deze werkgroep transcribeert gestaag door. 
 

• IT De redactieraad maakt afspraken over vormgeving van de website en is tevens 
platform voor bespreking vernieuwingen. De werkgroepen gaan over de inhoud. 
Redactieraad ism webmaster beslissen samen over structuur en presentatie.  
Werkgroep vraagt een nieuwe laptop en beeldscherm. 

 
• Onze webmaster Herman Steigstra, heeft gezorgd voor een frisse nieuwe en 

interactieve website inclusief verrassende zoekroutes voor eenieder met interesse in 
ons heem.   

 
 
Relatiebeheer in het bijzonder 
 
- 9 februari terreinbezoek Hunenborg met Landschap Overijssel en OKT 
- 10 maart presentatie 3-Markenboek Historische Vereniging De Dree Marken 
- 28 maart ontvangst donatie Rabo Coöperatiefonds voor Jeugdnatuurgroep 
- 11 april werkbezoek heemkunde Weerselo 
- 20 mei  Engels van Beverfordefonds 100 jaar / onthulling Engels Jufferke  
- 23 juni  Langste dag / haring party 
- 25 aug  Opening kunstmarkt Ootmarsum 
- 17 nov  Opening expositie Karl Sauvagerd door Heimatverein Neuenhaus 

 


