
JAARVERSLAG HEEMKUNDE 2020  
Het verenigingsjaar 2020 gaat de boeken in als Corona jaar. Evengoed hebben we een aantal 
mooie activiteiten kunnen organiseren. Allereerst de presentatie van ons jaarboek 2020 op 4 
maart. Het eerste exemplaar was voor Jan Raatgerink van wie we afscheid namen als opmaker 
jaarboek. Mrieke Peters werd verwelkomd als nieuwe opmaker. Hans oude Breuil droeg voor 
uit het werk van Karl Sauvagerd. Op 5 mei verscheen het ‘Het verhaal achter de 
oorlogsslachtoffers van Ootmarsum’, van Fons Temmink, een co-productie van 
Heemkunde/BMS. Het boek was snel uitverkocht. Een foto collage van oorlogsslachtoffers 
werd in het kader van 75 jaar Vrijheid Ootmarsum geplaatst op het Kerkplein.  Op 30 augustus 
nam het bestuur afscheid van Harrie Hemmer als bestuurslid. De vereniging heeft hem verblijd 
met een bronzen beeld van Berend Seiger. De uitgestelde jaarvergadering vond op 10 september 
plaats met na afloop een lezing van Dré Budde over de muziekkapel. Burg. Joosten kreeg van 
hem een bijzondere oorkonde op perkament om deze over te dragen aan onze vereniging zodra 
het stadsmuseum een feit is. Diezelfde avond werd er ook van stadsdichter gewisseld: Freddy 
Mensink maakte plaats voor Olga ter Haar. Olga produceerde haar eerste gedicht als 
stadsdichter mét een houtgravure naar een foto van de oude muziekkoepel op het kerkplein.  
 
Werkgroepen (WG-en) Vanaf maart 2020 speelde het COVID-19 virus ons parten. 
Werkgroepen (WG-en) kwamen niet meer bij elkaar of  in kleine groepen en dan in de open 
lucht. Wel is er door diverse werkgroepleden individueel of in duo’s digitaal doorgewerkt, 
werden online vragen beantwoord, de aanschaf van nieuwe boeken verwerkt in de online 
boekencatalogus en de aanvullingen en commentaren op MijnStadMijnDorp verwerkt. 
Ondanks Corona werkte de redactie gestaag door aan het jaarboek 2021, verrichtte de 
vogelwerkgroep haar tellingen en observaties en slaagde de natuurstudiegroep erin negen 
inventarisaties te doen. De prachtige foto’s die diverse werkgroepleden maakten van flora en 
fauna zijn regelmatig gedeeld op onze website of op www.inenomootmarsum.nl (rubriek 
heemkunde-ootmarsum). Corona betekende ook een Plan B voor de stichting ’75 jaar Vrijheid 
Ootmarsum en zo ook voor de bijdrage van WG Genealogie.  
 
Enkele WG-en wisselden van coördinator. Nico Brunninkhuis nam de coördinatie van WG IT 
over van Jan Raatgerink. Fons Temmink nam de coördinatie van WG Genealogie over van Jan 
Bossink. En Gerben te Buren nam de coördinatie van WG Archeologie over van Hans oude 
Rengerink. De jeugdnatuurstudiegroep moest helaas besluiten haar activiteiten te beëindigen.  
 
Website Onze webmaster Herman Steigstra werkte gestaag door aan het onderhoud van onze 
website en aan de tijdrovende rubriek ‘wie woont waar’. 
 
Het bestuur kijkt terug op een bewogen Corona jaar. Allereerst willen we stil staan bij twee 
werkgroepleden die ons zijn ontvallen: Ben Velthuis en Henk Kouijzer. Rust zacht.  
De gezamenlijke zoektocht met de Ben Morshuis Stichting en de gemeente Dinkelland naar een 
mooie ruimte voor ontmoeting, archief en expositie ging onverminderd door. De Rabo Clubkas 
campagne leverde ons het mooie resultaat van €483,63. Ondanks Covid-19 voelden we het hart 
van onze vereniging kloppen en hadden we waar nodig aandacht voor elkaar. In maart en 
augustus verscheen de Heemsproak.  
 


