
Jaarverslag Heemkunde Ootmarsum en omstreken 2019  
 
Het verenigingsjaar 2019 kende de volgende activiteiten: 
13 februari  presentatie jaarboek 2019 @redactie jaarboek 
29 maart première film Noordoost Twente @Jan van der Geest 
1 april  jaarvergadering met beeldpresentatie @Harry Wolbers 
7 april   rabo clubkas campagne met € 468,70 als resultaat 
12 april opening natuurbelevingsgebied het Wiemsel 
13 mei  25e nacht van de nachtegaal 
17 oktober donateursavond / lezingen @Fons en @José Temmink  
25 november  werkgroepenavond Heemkunde e.o 
13 december een verrassing voor bezorgers jaarboek en heemsproak  
 
Voor het reguliere werk van onze werkgroepen verwijzen we naar onze website 
www.heemkunde-ootmarsum.nl; we noemen hier enkele bijzonderheden:  
 
Bilbliotheek/Archief Coördinator: Henk Geerdink. Het team is klaar met digitaliseren van de 
inventaris van onze bibliotheek en heeft de info gekoppeld aan MijnStadMijnDorp. Wil iemand 
een boek lenen dan kan digitaal contact worden gelegd met werkgroep. Aandachtspunt: behoud 
stadsarchief. Werkgroep Inventaris inventariseerde en nummerde kleding en overige zaken die 
zijn opgeslagen of door het Openluchtmuseum gebruikt worden.  
 
Foto & filmarchief Coördinator: Jan Raatgerink. Onderhoud van de online beeldbank “Mijn 
Stad Mijn Dorp” (www.mijnstadmijndorp.nl) in dialoog met publiek (crowd sourcing) is een 
belangrijke activiteit. De beeldbank heeft een nieuwe website. De verzameling is uitgebreid 
met 550 ansichten van Ootmarsum. En de werkgroep prijst zich gelukkig met 3 nieuwe leden. 
 
Redactie jaarboek Coördinator: Marlou Raatgerink en later Peter Baanstra. Op 13 februari 
reikte Ine Hulsman het eerste exemplaar van jaarboek 2019 (36e jaargang) uit aan Anny 
Reinders. Met warme woorden nam redactie en bestuur afscheid van Marlou Raatgerink die 26 
jaar lang de spil was van het redactieteam Jaarboek. 
 
Natuurstudie Coördinator: Fons Temmink. De 12 koppige werkgroep organiseerde naast de 
maandelijkse inventarisaties rond Ootmarsum 3 excursies: een mossenexcursie olv Piet Kokke 
en Jan Zwienenberg; een excursie Kievitsbloem ofwel Zwolse tulp olv Nick Keupink en een 
Orchideeënexcursie in de omgeving Lengerich olv Gerard Benerink.   
 
Vogelwerkgroep Coördinator: Robert Westerhof. Deze 22 koppige werkgroep kijkt terug op 
een geslaagd broedseizoen voor weidevogels in Ottershagen. Met de zwaluwen gaat het zo goed 
dat er niet meer geteld hoeft te worden. Ook de kunstnesten op de Meijerij worden goed bezet 
door de gierzwaluw. De waddenexcursie ging naar Schiermonnikoog met een observatiescore 
van > 100 vogelsoorten.  
 
Jeugdnatuurgroep Coördinator: Ben Heerink. Samen met Harry Wolbers en Robert Westerhof 
nam Ben de jeugdnatuurgroep met leden uit Ootmarsum én Agelo maandelijks mee de natuur 
in voor leerzame momenten op diverse locaties waaronder Engbertsdijksvenen, Springendal, 
het Kristalbad, Tierpark Nordhorn en het Openluchtmuseum (zie onze website). 
 
Werkgroep IT Coördinator: Jan Raatgerink. Aan de vormgeving en vernieuwing van onze 
website wordt voortdurend gewerkt. De werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de inhoud. Op 



de werkgroepenavond deed de coördinator een oproep aan alle leden om verzameld en 
uitgewerkt materiaal aan de Heemkunde door te geven en geeft aan te willen stoppen als 
coördinator. 
 
Werkgroep Genealogie Coördinator: Jan Bossink. De werkgroep boekte mooie resultaten: (i) 
de transcriptie van het testament Knijpinga Cramer, de bijbehorende boedelbeschrijving en de 
stamboom ligt klaar voor publicatie, (ii) het digitaliseren van alle burgerlijke stand gegevens 
vanaf 1811 tot aan de vrijgegeven jaartallen. Webmaster koppelt waar mogelijk beelden aan 
deze gegevens. Het resultaat ziet men op website met zoekterm “zoek een Ootmarsumer”, (iii) 
nader onderzoek van oorlogsslachtoffers die gerelateerd zijn aan de voormalige gemeente 
Ootmarsum heeft mede dankzij inzet Fons Temmink en donatie Rabo en Heemkunde 
geresulteerd in een co-publicatie met de Ben Morshuis Stichting.  
 
Werkgroep Archeologie Coördinator: Hans oude Rengerink. Hans heeft te kennen gegeven te 
willen stoppen als coördinator maar blijft beschikbaar als archeoloog voor onze vereniging. Hij 
geeft aan dat er dringend ruimte nodig is om de archeologische vondsten te beschrijven, te 
archiveren en te etaleren. 
 
Werkgroep Geschiedenis Coördinator: Henk Kamp. De transcriptie van het kerkboek 
Ootmarsum van 1540-1615 is voltooid. Aandacht is nu gericht op de voorbereiding van de 
online publicatie. De werkgroep heeft Harry Smienk uit Lattrop verwelkomd als nieuw lid.  
 
Onze webmaster Herman Steigstra werkt jaarrond aan onderhoud website en publiceert nieuws 
en foto’s die diverse werkgroepen aanleveren. Verder onderhield hij de genealogische database 
en werkte hij aan de uitbreiding van de programmatuur tbv de werkgroep Genealogie: “Zoek 
een Ootmarsumer”. In de database zitten inmiddels al ongeveer 30.000 personen die gekoppeld 
zijn aan ruim 3000 stambomen. Aktes zijn in te zien conform openbaarheidscriteria van de 
overheid.  
 
Het bestuur kijkt terug op een mooi maar bewogen jaar. We hebben afscheid moeten nemen 
van een vier werkgroepleden die ons zijn ontvallen. Rust zacht Wim Leverink, Hans 
Voorpostel, Jan Pikkemaat en Ben Velthuis.  
In een uitverkochte kloosterkapel organiseerden we de première van de nieuwste film over 
Noordoost Twente van Jan van der Geest.  
Het was weer erg fijn om weer 100% gebruik te kunnen maken van onze residentie het 
Molenhuisje. Het is er behaaglijk en er werd weer heel wat vergaderd, overlegd en geregeld. 
Het oude diorama maakte plaats voor een expositie papiermaken in wording (coproductie met 
het openluchtmuseum Ootmarsum).  
De gezamenlijke zoektocht met de Ben Morshuis Stichting en de gemeente Dinkelland naar een 
mooie ruimte voor ontmoeting, archief en expositie ging onverminderd door.  
We zijn zeer content met onze website en zijn erg blij dat we de door diverse werkgroepen 
verzamelde gegevens en foto’s digitaal kunnen ontsluiten. Het aantal bezoekers van onze 
website is stijgende.  
De Rabo Clubkas campagne leverde een mooi resultaat van € 468,70 op voor onze clubkas! Het 
bestuur dankt alle deelnemers en de bank.  
 


