
 
Jaarverslag Heemkunde Ootmarsum en omstreken 2021  
 
Het bestuur kijkt terug op een tweede Coronajaar. En wederom een bewogen jaar omdat twee 
werkgroepleden ons zijn ontvallen: Gerrit Koertshuis en Henk Eweg.  Rust zacht.  
 
Net als in 2020 stonden in het verenigingsjaar 2021 de activiteiten van de werkgroepen op een laag 
pitje vanwege Corona. Evengoed kunnen we een aantal hoogtepunten noemen waaronder de 
verschijning van ons jaarboek 2021. Het eerste exemplaar werd op 20 maart aan Elly Bökkers 
overhandigd in Engels’ tuin. Met de mammoetboom op de achtergrond was het een eerbetoon aan 
haar man Toon. Een ander hoogtepunt was de - ook vanwege Corona - uitgestelde jaarvergadering op 
28 oktober. Hier werd de opmaat genomen naar het samengaan van onze vereniging met de Ben 
Morshuis Stichting. In een tweede ledenvergadering op 15 november werd dit besluit bekrachtigd. 
Vereniging Heemhuis Ootmarsum is een feit. Ook kregen we als bestuur en vereniging de handen op 
elkaar om de kans om samen met de BMS het historische pand Poorten Frederik aan te kopen met 
beide handen aan te grijpen. Een mooie bekroning op onze zoektocht naar ruimte voor ontmoeting, 
expositie en archief. De Rabo Clubkas campagne leverde met € 633,03 alvast een mooie bijdrage voor 
deze grote aankoop. 
 
Ondanks de spelbreker Covid-19 werd er gewerkt, gecreeërd en geredigeerd in kleine groepen, duo’s 
of individueel en dan vooral digitaal. De Redactiecommissie produceerde het boeiende jaarboek 2022 
maar moest maandenlang een groot geheim bewaren: de schat van het Springendal. Onze stadsdichter 
zorgde met haar periodieke werk voor een kritische noot of stak ons een hart onder de riem. De 
redactiecommissie en de foto en film werkgroep pakten een nieuw project op: een boek over kleurrijke 
personen in en om Ootmarsum. En de werkgroep geschiedenis legde de laatste hand aan de  
transcriptie van het kerkboek Ootmarsum van 1540-1615. In zowel maart als augustus verscheen ons 
verenigingsblad de Heemsproak. En vlak voor kerstmis hebben we onze trouwe bezorgers van 
jaarboek,  Heemsproak en uitnodigingen verrast met iets lekkers.  
 
De Werkgroep Genealogie kwam bijeen voor de afronding van de publicatie van het ‘Testament van 
Hendrik Knijpinga Kramer’. Verder heeft de werkgroep vragen van stamboomonderzoekers behandeld. 
Ondanks dat het Oud Archief Ootmarsum t.g.v. de pandemie niet bereikbaar was heeft de werkgroep 
aanvullende gegevens te verstrekken aan vragenstellers. Het digitaliseren van archieven betreffende 
genealogische gegevens van de voormalige gemeente Ootmarsum staat op een laag pitje. Leden van 
de werkgroep schrijven artikelen voor ons jaarboek.  
 
Als Werkgroep Archeologie kwamen de leden niet bijeen in 2021. Voor het komende jaar wil de 
coördinator proberen om er weer leven in te blazen. Nieuwe leden zijn uiteraard zeer welkom. En ook 
zoekt de werkgroep iemand met archeologische interesse die de kar wil trekken. 
 
“Een mooie vooruitgang maar toch hobbels op de weg” illustreert de ontwikkelingen in het laatste 
halfjaar binnen de Werkgroep IT. Een mooie stap was de levering van een drietal computers en een 
server voor de registratie van onze ‘kostbare’ gegevens. In oktober zijn de systemen geïnstalleerd in 
het Molenhuisje door de firma Bizz-Site uit Ootmarsum. De computers geven een prima mogelijkheid 
om de gegevens te categoriseren en te registreren op de eigen server van onze vereniging en ook 
verbinding te maken met de systemen van de beeldbank voor registratie in deze collectieregistratie-
systemen. De hobbel op de weg was toch weer corona. Een vervolg had het overleg, informeren en 
instrueren van de werkgroepen en leden over de mogelijkheden van het nieuwe computer-systeem 
moeten zijn. De landelijke maatregelen en ook de persoonlijke voorkeuren zorgden ervoor dat de 
contactmomenten tot een minimum beperkt werden.  
 



De Werkgroep Bibliotheek en Archief is en blijft van belang voor de werkgroepen. De werkgroepen 
zien de bibliotheek meer als een studiebibliotheek. De bibliotheek en het archief zijn maandagmorgen 
van 10:00 tot 12:00 uur op telefonisch verzoek geopend.  De catalogi van de bibliotheek en van het 
archief staan online op het platform MijnStadMijnDorp (MSMD). 
 
De Fotowerkgroep is gefocused op het bestuderen, verzamelen, inventariseren, beheren, behouden 
en uitdragen van beeldmateriaal wat er op het gebied van geschiedenis, archeologie, geologie, oude 
gebruiken, flora en fauna in en om Ootmarsum aan de orde is. Door de Covid 19 pandemie zijn de 
werkzaamheden in 2021 praktisch stil komen te liggen. Er zijn geen gezamenlijke bijeenkomsten 
geweest. Wel is, zo ver mogelijk, online gewerkt. Zo is de  fotoverzameling uitgebreid met 97 foto’s 
(17307-17404). Het totale bestand ingewerkte foto’s en dia’s is ongeveer 17.000 en er liggen naar 
schatting nog enige honderden foto’s en een paar duizend dia’s klaar om ingewerkt te worden. Een 
begin is gemaakt met het catalogiseren van het filmmateriaal. De werkgroep verzorgde de foto’s voor 
het jaarboek 2021 en stelde diverse fotocollecties samen op aanvraag.  
 
Leden van de Vogelwerkgroep telden van feb tot juli broedvogels op het Springendal. Hoogtepunten: 
een tweetal jonge ransuilen en 2 haviksjongen. In Ottershagen viel het broedseizoen tegen ten 
opzichte van het vorige broedseizoen. Ze hadden van de grutto ongeveer 10 broedparen. Een tijdlang 
is er nog een velduil in het gebied geweest. Maar begin juni was deze vogel vertrokken. Verder zijn de 
nestkasten routes op de Roezeberg en het Springendal gemonitord. Ook de huiszwaluw en 
boerenzwaluw in de nabije omgeving zijn weer geteld en door Ad Bergman weer mooi in een overzicht 
verwerkt. In de oeverzwaluwwand bij de Waterzuivering heeft 1 oeverzwaluw een poging gedaan om 
te nestelen. Helaas is dit broedgeval later dit seizoen mislukt. Hopelijk krijgt het in 2022 meer kans van 
slagen. In december heeft de werkgroep nog een PTT-telling gehouden waarbij er op 20 punten 
rondom Ootmarsum de wintervogels zijn geteld.  
 
Ook voor de Natuurstudiegroep geldt: buiten gebeurt het. Een enthousiaste groep mensen, die één 
keer per maand op de zaterdagochtend de natuur in is gegaan. Ze maken jaarlijks een programma met 
interessante gebieden die ze bezoeken en inventariseren, en fotograaf Harry Wolbers maakt daar een 
beeldend overzicht van. Middels streeplijsten hoopt de werkgroep een mooi overzicht van onze 
prachtige, zeldzame natuur in Noord Oost Twente te maken. De natuur in Twente is zo mooi omdat 
onze bodem zo gevarieerd is. Door meer kennis en ervan te genieten, komt er respect en bescherming. 
Door Covid moesten wij ons programma ook aanpassen. We hebben het jaar afgesloten rondom erve 
Deperman in Agelo, een serieus mooi erf waar een wandelroute door de Reutumer Weuste begint. 
 
Op onze website heemkunde-ootmarsum.nl nadert de reconstructie van het stratenplan van 
Ootmarsum van 1800 tot heden zijn voltooiing. Onze Webmaster en zijn partner maken gebruik van 
de combinatie van de historische gegevens van het kadaster en het bevolkingsregister, die door de 
werkgroep genealogie inmiddels vrijwel geheel zijn gedigitaliseerd. Ook gebruiken ze de 
overlijdensadressen van 1811 tot 1890 zoals vermeld in de overlijdensakten. Van vrijwel elke bewoner 
van het oude Ootmarsum zijn de woonadressen verbonden met de huizen en adressen in de 
tegenwoordige tijd. Op dit moment zijn ze bezig met het beschrijven van elke woning, aangevuld met 
kadastrale kaartjes, die de situatie inzichtelijk maken. Een tijdreis door het Ootmarsum terug in de 
tijd tot 1800 is nu dus een leuke uitdaging. 
 
 
 
 
 


