
JAARVERSLAG 2022 
Na de Corona jaren was het weer even wennen in 2022. De meeste werkgroepen gingen weer 
aan de slag. Het jaar 2022 was een bewogen jaar met pieken en dalen.  
Harrie Hemmer werd op 23 februari en Arie Semmekrot op 26 april met koninklijke 
versierselen onderscheiden voor hun tomeloze inzet voor Ootmarsum en onze vereniging. Twee 
gewaardeerde werkgroepleden ontvielen ons. Gerhard Broekhuis, een grootse verteller en 
schrijver vor ons jaarboek overleed op 23 februari. En op de laatste dag van het jaar overleed 
Marlou Raatgerink, een vrouw die veel betekende voor Ootmarsum in woord, beeld en daad, 
en 26 jaar lang was Marlou de drijvende kracht achter ons jaarboek. 
 
Op het Springendal werd op 19 maart het Jaarboek 2022 gepresenteerd. Het eerste exemplaar 
viel toe aan Gerben ten Buuren (coördinator Werkgroep Archeologie) die een kostbare 
schatvondst deed op het Springendal in de vorm van vele tientallen munten en andere 
juweeltjes. Gerben nam in 2021 de redactie van het Jaarboek in vertrouwen hetgeen resulteerde 
in een waardevol artikel in het jaarboek 2022. Rosalien Krabbe en Peter Baanstra presenteerden 
de inhoud van het jaarboek en wezen op de onuitputtelijke bron aan verhalen die achter 
Ootmarsum schuil gaat.  
 
De Jaarvergadering hielden we op 4 april. Het was een bijzondere vergadering, het betrof 
immers een overgangsjaar. De vereniging Heemkunde sloot 2021 financieel af waarop de leden 
de begroting van Heemhuis Ootmarsum goedkeurden. Het was de laatste begroting van de hand 
van Arie Semmekrot. Voor hem was er een groot applaus als dank voor zijn jarenlange inzet 
als penningmeester. Hans Bolscher nam deze functie over. De jaarvergadering werd afgesloten 
met een lezing van Gerben ten Buuren en Jan Willem de Kort (Rijkdienst voor Cultureel 
Erfgoed) over hun spectaculaire vondst van vroegmiddeleeuwse munten en sieraden.  
 
Onze donateursavond (20 oktober) stond in het teken van het landschap van Noordoost 
Twente. Dr. Harm Smeenge gaf een lezing over het ontstaan van het heuvelachtige landschap 
met stuwwallen, beekdalen, essen en kampen. Landschapsecoloog Smeenge leerde het publiek 
hoe een landschap te lezen vanuit de drie invalshoeken aarde, mens en natuur. Hij deed veel 
veldonderzoek en gebruikte oral history. Hij las onze jaarboeken en raadpleegde veldnamen 
studies. 
 
Op 17 november presenteerde Marlou Raatgerink, Ine Hulsman en Jan Raatgerink het boek 
“Stadsgenoten vertellen”. Een prachtige bloemlezing van het leven in Ootmarsum in de 
20e eeuw.  
 
Op de filmavond van 25 november liet Ben Raatgerink op verzoek van de Foto- en Film 
werkgroep prachtige Paas-films zien  
 
Onze stadsdichter Olga ter Haar liet zich inspireren door de jaargetijden en produceerde drie 
prachtige gedichten. En telkens weer publiceerde ze haar dichtkunst met een mooi kunstwerk 
(zie onze website).  
 
Gulle gaven en schenkingen mochten we ontvangen. De Rabo clubsupport actie resulteerde in 
een bijdrage van Euro 577.73 voor onze vereniging/stichting. De Glazen Huis actie 2022 was 
een daverend succes en een bijzonder mooie opsteker voor onze plannen met het pand Poorten 
Frederik: we ontvingen een cheque van maar liefst Euro 8200. Maria Hazewinkel (dochter van 
elektricien Joseph Buijvoets (1919-2000) uit Tubbergen) schonk ons op 4 juni een schilderij 
van de Ootmarsumse kunstschilder Piet Kleinschmit (1908-1953). John Hine en Madeleine 



Leferink schonken ons op 3 augustus een collectie boeken uit het archief van Gait Leferink uit 
Reutum.   
 
Poorten Frederik. Het bestuur kwam maandelijks bijeen. In mei en in juli was er overleg met 
Artica over de inrichting. Dit op basis van een aantal randvoorwaarden: duurzaamheid, respect 
voor gebouw (rijksmonument) en onderdeel paasgebeuren, ruimte voor werkgroepen, respect 
voor oudere mens (behaaglijkheid, minder validen, toilet, koffie), uitnodigend / ontmoeting, 
multifunctioneel. In december was er overleg met de bouwcommissie Poorten Frederik. Leden 
van de bouwcommissie zijn: Herman Bossink, Lizette Velthuis, Nico Brunninkhuis met 
assistentie van Harrie Munsterhuis. Ook had het bestuur overleg met wethouder Brand over 
mogelijkheden van ondersteuning van de zijde van de gemeente Dinkelland. Op 29 december 
werd de notariële akte van levering Poorten Frederik getekend.         


