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Het verenigingsjaar 2018 kende tal van activiteiten: 
16  februari  presentatie 35e jaarboek, 1e exemplaar burgemeester Joosten 
26  maart   ledenvergadering met lezingvan Evert Jan Krouwel over De la Poste 
18  april  Rabo Clubkas campagne 
14 mei   nacht van de nachtegaal 
1    november donateursavond met film De Dinkel van Jan van der Geest 
19   november  werkgroepenavond Heemkunde 
13 december  filmavond 
 
Bijzonderheden uit de werkgroepen: 
Bilbliotheek Werkgroep digitaliseerde inventaris van onze bibliotheek & archief. De 
bibliotheekcatalogus staat online op platform MijnStadMijnDorp en is daarmee publiek 
toegankelijk. Wil iemand boek lenen dan kan digitaal contact worden gelegd met werkgroep. 
 
Inventaris Werkgroep inventariseerde artefacten/ kleding en overige zaken, (ong 400 items) 
die zijn opgeslagen of door het Openluchtmuseum gebruikt worden. Na inventarisatie met 
beelden volgt digitale ontsluiting.  

 
Foto & filmarchief Werkgroep werkte gestaag door aan de beeldbank “Mijn Stad Mijn 
Dorp” (www.mijnstadmijndorp.nl). De fotoverzameling is uitgebreid met ca 830 foto’s. Het 
totale bestand ingewerkte foto’s en dia’s is ca 16130. Alle fotoboeken staan op MSMD. 

 
Redactie jaarboek Na een vakkundige presentatie door Marlou Raatgerink werd op 16 
februari het eerste exemplaar van 35e jaarboek door voorzitter Aarnink uitgereikt aan onze 
nieuwe burgemeester John Joosten. De redactie werd uitgebreid met Rosalien Krabbe. 
 
Natuurstudie De  werkgroep genoot maandelijks van de mooie natuur rondom Ootmarsum. 
Het molenbeekdal en de nieuwe natuur langs de Hollander Graven worden met streeplijsten 
goed bijgehouden. Diverse excursies.  

 
Vogelwerkgroep Alwie olde Hanter is secretaris en Robert Westerhof is voorzitter. Het was 
een goed zwaluwenjaar. Ook hadden we sinds jaren weer vliegvlugge grutto’s in Ottershagen. 
Buiten Ottershagen om gaat het helaas steeds slechter met de weidevogels. Dit jaar hadden 
eindelijk weer eens pestvogels in Ootmarsum hetgeen internationale aandacht kreeg. Op 
excursie Ameland met prachtig weer en wel 100 vogelsoorten waargenomen. 
Jeugdnatuurgroep Olv Ben Heerink, Harry Wolbers en Robert Westerhof beleefde deze 
groep van ca 20 jeugdigen van 8 tot 12 jaar elke maand wat nieuws in de natuur.  
 
Dialect en Folklore. Ria Bossink, Gerard Hannink en Ben Deterink komen regelmatig bijeen 
ter voorbereiding optredens voor oa de Soos in Ootmarsum, het bejaardenhuis en vrouwen 
vereniging in Denekamp/Lattrop. Elk optreden eindigt met Ons Twents doar is niks mis met. 

 
Werkgroep IT De redactieraad maakt afspraken over vormgeving en vernieuwing van onze 
website. De werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de inhoud. De redactieraad en de 
webmaster beslissen samen over de structuur en presentatie.De redactieraad is een keer bijeen 
geweest. Het netwerk heeft update gehad.  

 
Onze webmaster het jaar 2018 stond in het teken van de implementatie van de 
Genealogische database voor de werkgroep Genealogie. Terwijl de werkgroep de database 
vulde met de gegevens in akten en bidprentjes, werd het programma voortdurend in 
samenspraak met de werkgroep aangepast en verbeterd. Daarnaast werd ook voortdurend 
nieuws gepubliceerd aangeleverd door de verschillende werkgroepen, inclusief foto’s.  


