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VAN HET BESTUUR 
 

Om u nu nog Völ Heil en Zèègn toe te wensen is aan de late kant. Dat neemt niet 

weg dat ik u allen het allerbeste wens in 2009. Een goede gezondheid is het aller 

belangrijkste. Plezierig werk valt ook onder mijn wensen. En voor diegenen onder 

u die onder de categorie (pre)pensioen vallen, hoop ik dat u geniet van uw vrije 

tijd. Extra tijd voor kinderen, kleinkinderen en natuurlijk hobby’s. 

Heemkunde is voor velen een hobby. In onze Werkgroepen en projecten zijn onge-

veer 85 personen actief. Personen variërend in de leeftijd van 20 tot 85 jaar. Allen 

met veel plezier; het is een van hun hobby’s. 

In deze Heemsproak kunt u lezen waar de Heemkunde zich zoal mee bezig houdt. 

Het jaarverslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten in 2008, maar in de 

bijdragen van de Werkgroepen en projecten krijgt u meer informatie. 

Het afgelopen jaar hebben zich 7 personen aangemeld als nieuw lid van een Werk-

groep of project. Deze actieve leden zijn onze investering in de toekomst. U als lid 

of donateur begrijpt dit. U hebt de stap al gezet om ons te ondersteunen, maar ve-

len hebben nog een duwtje nodig. Geef hen dat duwtje, zodat we volgend jaar in 

ons jaarverslag kunnen zetten dat wij de 500 leden gepasseerd zijn. Al vast be-

dankt. 

Even weer terug naar de actieve leden. Hoeveel tijd je aan een hobby wilt besteden 

bepaal je zelf. De tijdsbesteding binnen de Werkgroepen en projecten varieert 

tussen de 3 uur per maand en sommigen 25 uur per week. Veel activiteiten worden 

uitgevoerd in groepsverband, een belangrijk sociaal aspect, aangevuld met indivi-

duele studie thuis, in het archief, bibliotheek of in het veld. 

Zorg dragen voor ons cultureel Erfgoed en uitdragen van kennis hierover is 
zorg dragen voor onze toekomst. 
 

Namens het Bestuur 

Jan Raatgerink (Voorzitter) 

 

 
 

NIEUWE LEDEN / DONATEURS  
 

M. Hulsink   P. Hemmer J. ten Oever 

B.P.H. Steinmeijer  dhr. Hofman K. Pels 

E.G.S. Tijink-Damink  R. ter Horst A.J. Steinmeijer 

E. De la Porte B. Kolfoort L. Tijink 

H.G.H.J. Bloemen J.H. Kosse H.A.A. Veldboer 

W.G.B. Brons G.E. Davelaar J. Lammerink 

J. Kortman-Steinmeijer 
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JAARVERSLAG 2008 
Inleiding 
 

In dit jaarverslag kijken we terug op het jaar 2008. Een jaar waarin door het 

Bestuur en de Werkgroepen met veel plezier hard is gewerkt.  

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 17-03-2008 is Jan Bossink toege-

treden tot het Bestuur. Ria Eertman-Hesselink was aftredend en heeft zich niet 

herkiesbaar gesteld. 

Dit jaar is ons leden/donateurs bestand met 19 personen toegenomen. De Vere-

niging bestond op 31 december 2008 uit 196 leden en 281 donateurs. Ook zijn 

het afgelopen jaar 7 nieuwe leden toegetreden tot onze Werkgroepen. 

 
Activiteiten 
 
1. Bestuursvergaderingen 

In een prettige sfeer hebben we op de volgende data vergaderd: 14 januari, 

11 februari, 10 maart, 14 april, 19 mei, 9 juni, 14 juli, 11 augustus, 8 september, 

13 oktober, 10 november en 8 december. 

 

2. Algemene Ledenvergadering 
Dit jaar werd de Algemene Leden Vergadering gehouden op 17 maart 2007. De 

ledenvergadering is de gelegenheid voor het Bestuur om verantwoording af te 

leggen aan de leden. De Voorzitter blikte terug op het afgelopen jaar en ging in 

op de plannen voor dit jaar. Regulier aftredend en niet herkiesbaar was Ria 

Eertman-Hesselink. Het Bestuur heeft nog geen opvolging voor Ria kunnen 

vinden. Het jaarverslag en het financiële verslag + begroting werden eenstem-

mig goed gekeurd. 

Na de pauze was er een diapresentatie van Henk Frons van de Vogelwerkgroep. 

 

3. Thema-avonden 
• Maandag 21 april heeft Fons Eijsink ons verteld over het project “Terug naar 

de bron”.  

• Donderdag 16 oktober heeft Henk Kamp ons verteld over het ontstaan van de 

Gilden in Ootmarsum. Beide avonden werden goed bezocht. 

 

4. Werkgroepenavond 
Maandag 24 november werd de Werkgroepenavond gehouden. Vóór de pauze 

kwamen de Werkgroepactiviteiten en begroting aan de orde. Na de pauze heb-

ben we aandacht besteed aan twee actuele, items voor de Heemkunde. Hennie 

Olde Loohuis vertelde over het project “Speciale wegen” waaraan gezamenlijk 

gewerkt wordt door Heemkunde Denekamp, Ootmarsum en Weerselo. Ben 

Kleissen vertelde over ons dialect. 
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5. Uitgifte van boeken 
Jaarboek 2007 

Het 25
e
 jaarboek van de Heemkunde Ootmarsum, de jubileumuitgave geheel in 

kleur, is gepresenteerd in de Hofkamer van het Openluchtmuseum. 

Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Henk Geerdink. Henk is een van de 

grondleggers van ons Jaarboek. 

 

Heemsproak 

In februari en augustus verscheen zoals gewoonlijk ons niet meer weg te den-

ken halfjaarlijkse bulletin, vol met informatie voor de leden en donateurs. 

 

6. Uitstapje leden en donateurs 
Voor onze jaarlijkse excursie hebben we dit jaar wederom gekozen voor een 

bestemming in Duitsland, n.l. Haselünne. 44 Personen hebben hieraan meege-

daan.  

Op het programma stond o.a. een rondleiding door de oude “Brennerei 

Berentzen”, aansluitend een lunch in de tuin van de brouwerij waar we o.a. 

genoten van de heerlijk Kesselgoulash. Na de heerlijke lunch een bezoek aan 

het Freilicht- und Heimatsmuseum. 

 

7. Werkgroepen 
• Vogelwerkgroep 

� Speciale activiteiten 

- Nacht van de nachtegaal: maandag 19 mei 

• Natuurstudiegroep 

 Deze Werkgroep staat nu onder leiding van Nick Keupink. 

� Speciale activiteiten: 

- Lentewandeling: zondag 20 april. Nieuw lid is Harrie Wolberts  

• Werkgroep archeologie 

Begin 2009 neemt Hans oude Rengerink waarschijnlijk de leiding van de 

Werkgroep op zich. Nieuwe leden van de Werkgroep zijn: Nicole Brons, 

Ben Bruns en Paul Luttikhuis. 

• Werkgroep bibliotheek en archief 

Henk Geerdink is de nieuwe coördinator van deze Werkgroep. Wim Leverink 

is de Werkgroep komen versterken. 

� Speciale activiteiten 

- Voorbereidingen voor de inrichten van het Historisch Informatie Punt in 

de nieuwe bibliotheek van Ootmarsum 

- Digitaliseren van het kaartenbestand 
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• Werkgroep Dialect en Folklore 

Gerard Hannink is de Werkgroep komen versterken.  

� Speciale activiteiten 

- De Werkgroep organiseert in het voorjaar van 2009 een dialect-

middag/avond. 

• Werkgroep Foto- en Filmarchief 

Als mijlpaal mag aangemerkt worden dat de 10.000ste foto is ingewerkt in 

ons archiefsysteem. Alle ingewerkte foto’s zijn ingescand. Er is een begin 

gemaakt met het inscannen van de duizenden dia’s die in ons archief aanwe-

zig zijn. 

• Werkgroep Genealogie 

De Werkgroep krijgt regelmatig vragen via onze website. Al deze vragen 

worden beantwoord. 

Het digitaliseren van de papierenstambomen vordert gestaag. 

� Speciale activiteiten 

- In het voorjaar is er een workshop gehouden over stamboomonderzoek. 

Hieraan werd door 7 personen deelgenomen. 

• Werkgroep Geschiedenis I 

Het onderzoek naar de tabaksindustrie heeft vertraging opgelopen. Uit-

breiding van de Werkgroep is gewenst. 

• Werkgroep Geschiedenis II 

� Er is een begin gemaakt met het transcriberen van de aktes over de geeste-

lijke Gilden. 

� Een aparte projectgroep is bezig om het boek “De hof van Ootmarsum” op-

nieuw uit te geven. 

• Internet Werkgroep 

De website is uitgebreid met artikelen uit de jaarboeken. 

 

8. Contacten met allerlei instanties 

• Twents Carmel College: Begin november bracht een grote groep studenten 

van het Twents Carmel college (3 VWO) een studiebezoek aan Ootmarsum. 

Al vele jaren is dit bezoek een vast onderdeel van het lesprogramma. Voor 

het historische facet, de verschillen met vroeger en de stadsontwikkeling, 

konden de leerlingen terecht in het Molenhuisje. Gebruikmakend van de ex-

positie “Ootmarsum vroeger en nu” en de expositie van de Commanderie en 

de r.-k Kerk is in de geschiedenis van Ootmarsum gedoken en zijn vele vra-

gen van de studenten beantwoord. 
• Heemberaad: We hebben in 2008 twee keer vergaderd met de Heemkunde 

verenigingen van Weerselo en Denekamp, waarvan 1x ook met de gemeente. 

Belangrijke punten waren: het gemeentelijk archief en het Historisch Centrum 

Twente (HCT), huisvesting en culturele raad. 
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• Masterplan: De klankbordgroep is dit jaar niet bij elkaar geweest. 
• Stichting Kloostertuin: Deze stichting, waarin Nettie Aarnink namens de 

Heemkunde zitting heeft, heeft als belangrijkste doel: het handhaven van de 

huidige groene bestemming. Het GVVP (gemeentelijk verkeer en vervoers-

plan) is besproken. Hierin staat dat er meer dan 100 parkeerplaatsen in de 

Kloostertuin moeten komen. De Heemkunde heeft gezamenlijk met de Stich-

ting Kloostertuin, de Stadsraad en anderen hiertegen geprotesteerd. 
• Oriënteertafel: Dit is een interessant project, waartoe de Heemkunde het initi-

atief heeft genomen. Ons uitgangspunt daarbij is: “met het oog op het uit-

zicht”. De plannen worden begin 2009 door de gemeente Dinkelland gepre-

senteerd aan het publiek. Bij deze presentatie zal ook de Heemkunde Ootmar-

sum vertegenwoordigd zijn. 

• Stichting Openluchtmuseum Ootmarsum  

Het Bestuur van de Heemkunde Ootmarsum heeft kennis gemaakt met het 

nieuwe Bestuur van de stichting Openluchtmuseum Ootmarsum. De samen-

werking is uitstekend. Gezamenlijke projecten zijn: vernieuwing van het dio-

rama, herinrichting van de expositie van de Commanderie en de r.-k kerk 

(Eppinkschuur) en het inrichten van een archeologische tentoonstelling over 

de middeleeuwen. 

• Stichting Commanderie: Wij blijven hun ontwikkelingen volgen, en zullen 

blijven samenwerken. Waar mogelijk zullen we informatie aandragen. 

• Canon: Een projectgroep is begonnen met de Canon van Ootmarsum. Hierin 

worden de belangrijkste, geschiedkundige momenten van Ootmarsum opge-

nomen. Als voorbeeld dient o.a. de Canon van Nederland en van Overijssel. 

Ook de basisscholen zijn hierbij betrokken. 

• Bibliotheek Ootmarsum: De plannen voor een Historisch Informatie Punt 

(HIP) in de bibliotheek krijgen vastere vormen. Het HIP zal gevestigd worden 

in de nieuwe bibliotheek. 

• BMS: We hebben het afgelopen jaar twee keer vergaderd met de BMS. Ge-

sproken is over een mogelijke samenwerking tussen de BMS en de Heem-

kunde Ootmarsum. Door beide instellingen is onderkend dat het voor Oot-

marsum belangrijk zou zijn om met één Heemkundegezicht naar buiten te 

treden. Helaas wil de BMS de eerste 5 tot 10 jaar nog niet samenwerken met 

de Heemkunde Ootmarsum. 
• HCO (Historisch Centrum Overijssel): Heemkunde Ootmarsum participeert in 

het internetproject “Mijn Stad mijn dorp”. Dit project is de opvolger van het 

project “Erfgoed Overijssel”. 
 
Het Bestuur dankt iedereen, die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor onze 

Vereniging. Samen zetten we ons in voor Ootmarsum en de omgeving. 

 

Jan Raatgerink, secretaris a/i 
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NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN 
 

WERKGROEP DIALECT EN FOLKLORE 
 
OP WEG NAAR DE MAAND VAN HET DIALECT 
De komende maand MAART gaat de geschiedenis in als DIALECTMAAND. 

Reden voor de Werkgroep alle zeilen bij te zetten om in die maand de leden van 

Heemkunde een avond mee te kunnen laten genieten van ons dialect en van het-

geen op dat terrein gedurende de afgelopen tijd door de Werkgroep werd ontwik-

keld. Na overleg met het Bestuur zullen leden tijdig op de hoogte gesteld worden 

van de daarvoor gekozen plaats en tijd. 

Ervan uitgaande dat een dergelijk voornemen een extra kans van slagen heeft als er 

ook sprake is van inbreng van lezers van “Heemsproak”, herhalen wij nog eens 

onze eerdere uitnodiging: “Kent u oude verhalen, oude raadseltjes, Twentse zegs-

wijzen, enz.? Neemt u eens contact op met Ben Kleissen, tel. 292009. 

 En,.......wilt u eens een avond komen buurten? U bent van harte welkom.  

 

Een raadseltje uit onze jeugd dat een dezer dagen weer opdook luidde: 

 

“Daangs geet 't van klipper de klap, 's oams stee't veur 't ber en gap”. 
 

Velen onder u weten het antwoord nog. In elk geval weet u in welke richting we 

nog verder zoeken. 

 

WERKGROEP GENEALOGIE 
 
JE EIGEN FAMILIE IN BEELD 
Je bezig houden met genealogie blijft een spannende, maar vooral ook een uitda-

gende bezigheid. De eigen familie in beeld zien te krijgen, een stamboom uitzoe-

ken van een bekende Ootmarsumse persoon, vragen beantwoorden van mensen die 

vanuit het verleden een link hebben (of denken te hebben) met Ootmarsumse per-

sonen. Dus een breed scala aan onderzoeksterreinen. 

Regelmatig kom je bij deze onderzoeken in een ver verleden terecht. Een verleden 

waar het schrift en het taalgebruik van de schrijvers van documenten wel erg veel 

verschilt van de huidige schrijfwijze. Om deze oude documenten toch te kunnen 

ontcijferen heeft een viertal leden van de Werkgroep Genealogie een cursus “Oud 

Schrift” gevolgd. Deze cursus werd georganiseerd door de NGV (= Nederlandse 

Genealogische Vereniging), afdeling Twente. Uiteraard wordt deze kennis gebruikt 

bij de onderzoeken van de Werkgroep, maar ook andere personen die bezig zijn 

met een onderzoek en daarbij stuiten op oude documenten, kunnen een beroep 

doen op deze kennis. 
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De stamreeksen van de tabaksfabrikanten Heupink en Bloemen zijn in de achter-

liggende periode verder uitgewerkt en afgerond. Vooruitlopend op een publicatie 

over deze fabrikanten is er vanuit de Werkgroep, op basis van de verzamelde gege-

vens, een bijdrage aangeleverd t.b.v. het komende jaarboek van de Heemkunde. 

Het opstellen en uitwerken van de stamboomgegevens van de familie Voorpostel 

vergt nog wel wat extra tijd. De stamboomgegevens op zich zijn nu wel op een rij 

gezet, echter er zijn veel additionele gegevens boven tafel gekomen. Om al het 

materiaal tot een overzichtelijk en interessant geheel om te vormen kost nog wel 

wat uurtjes! 

Binnen de Werkgroep zijn inmiddels een aantal op papier aanwezige stambomen 

gedigitaliseerd en waar nodig nog wat aangevuld. Digitaliseren op zich was niet 

het echte doel. Deze stambomen worden geplaatst op de website van onze vereni-

ging. We willen deze informatie niet in onze kasten bewaren, maar zoveel mogelijk 

delen met andere geïnteresseerden. 

In januari 2009 hebben er gesprekken plaats met de webmaster van de Vereniging. 

Binnenkort zullen deze stambomen via internet te raadplegen zijn. 

 

WERKGROEP NATUURSTUDIE 
 
HIJ KOMT, HIJ KOMT… 
Nee, niet weer die ouwe knakker met zijn rare hoed, rode cape, witte baard en 

paard en hulpjes in carnavalstenue. Die bedoel ik niet. Volgens een artikel in de TC 

Tubantia kunnen we dit jaar niet alleen de Goedheiligman terugverwachten in ons 

land, maar wellicht ook een minder gewaardeerd figuur. Hij is alleen ietsje langer 

weggeweest dan die grapjas die elk jaar opnieuw zijn pakjesboot 11 bij ons komt 

legen. Trouwens, ik vraag me eigenlijk al heel lang af waar die boten 1 t/m 10 zijn. 

Liggen ze nou bij één of andere scheepswerf in Spanje? Of heeft de Sint ze na 

jaren van trouwe dienst laten ontmantelen in zijn geboorteland? In Izmir of zo. 

Gulle mensen daar trouwens. Vorig jaar wilden ze ook al persé dat wij hier als 

eerste een schip leegmaakten, voordat ze ‘m zelf zouden krijgen? Hhhmmm, . . . 

hoe heette dat ding nou ook alweer. . . Obama . . . Otapa . . . ? Ach, één pot nat. Ik 

dwaal af. Terug naar die andere figuur die wil terugkeren naar ons land. Eeuwen 

lang is hij verguisd, vervloekt, miskend, toch is hij altijd de ongeëvenaarde heel-

meester van de natuur gebleven. Waar hij leeft is de natuur bestemd om gezond te 

worden. Canis lupus, zo heet hij. De wolf. Een succesvol natuurgenezer die zo’n 

anderhalve eeuw geleden door bijgelovige dwazen hardhandig uit zijn praktijk 

verdreven werd. De Homo sapiens, slechts voorzien van een sprookjesboek en wat 

schiettuig, nam de plaats in van vele eeuwen kennis, kunde en ervaring. Logi-

scherwijs ging daarna het snel bergafwaarts met de gezondheid van de nog aanwe-

zige patiëntenkring. Grote grazers (herten e.d.) stonden er nu alleen voor en kon-

den zich vrijwel ongehinderd vermeerderen. Ze werden nauwelijks nog gedwongen 

om rond te zwerven. “Mooi toch voor die beestjes”, hoor ik je denken? Neem dan 

eens het volgende in ogenschouw.  
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Verzwakte, oude en zieke dieren krijgen bij afwezigheid van de wolf slechts uitstel 

van de dood. Voor hen betekent dat vaak een langere lijdensweg. Kerngezonde 

dieren lijden voortaan onder het grotere aantal zwakken in een groep. Waar eerder 

een groot percentage van een gezonde hertenpopulatie in barre tijden kon overle-

ven, volgt nu een massasterfte. De ontwikkeling van eens zo stabiele populaties 

gaat na het wegvallen van de wolf steeds vaker van hoge pieken naar diepe dalen. 

Roedels worden groter dan ooit tevoren, maar juist 

daardoor is zo’n groep vaak over de gehele linie 

verzwakt. Voedselgebrek ontstaat veel sneller en 

ziekten kunnen vrijer om zich heen grijpen. Na een 

moeizaam herstel van een nagenoeg weggekwijnde 

populatie volgt slechts het wachten op een volgende 

piek en de daaropvolgende nieuwe sterftegolf. Een 

soort jojo-effect dat beslist ook gevolgen heeft voor 

het landschap. Door eeuwenlange stabiliteit in de 

graasdierpopulatie werden veel gebieden jaar in jaar 

uit met nagenoeg dezelfde regelmaat begraasd. Hierdoor kon er onder een vrij 

stabiel milieu een hoge biodiversiteit ontstaan. Bovendien bleef het landschap 

open, omdat jaarlijks de opkomende boompjes werden weggevreten. Zelden werd 

een gebied te lang begraasd, omdat de constante dreiging van de wolf de grazers 

dwong om verder te trekken. Na de toename van het jojo-effect bij graasdierpopu-

laties werd de bodem soms meerdere jaren achtereen kaalgevreten en vertrapt. 

Kwetsbare plantensoorten verdwenen hierdoor. Na het ineenstorten van zo’n popu-

latie werden jonge boompjes niet meer weggevreten en kreeg het bos vrij spel 

(successie). Zo kon het landschap en daarbij de nog aanwezige flora en fauna in-

grijpend veranderen.  

Wellicht kun je je na dit verhaal een voorstelling maken welke cruciale rol er voor 

de wolf is weggelegd in de natuur. Toch vrees ik dat het nog heel wat voeten in de 

aarde zal hebben, voordat wij - zogenaamd ‘nuchtere’ Nederlanders - de wolf weer 

zullen accepteren in onze land. Buiten een bedreiging voor de ‘plezierjager’ en het 

‘Roodkapje-syndroom’ houden wij Nederlanders er nog heel wat andere absurde 

ideeën op na. Zo leggen we voor een zeldzaam muisje de bouw van een hele 

woonwijk stil, terwijl een wild zwijn - dat zo niet nóg zeldzamer is - al bij de grens 

wordt afgeknald zodra hij ook maar durft te kijken naar een Twents maïsakkertje. 

Verder lijken veel Nederlanders – zonder ook maar enige ecologische kennis te 

hebben opgedaan - precies te weten hoe de natuur te moeten interpreteren. Zo 

‘weet’ menig boer doodserieus te melden dat kraaien en vossen de ineenstorting 

van de weidevogelstand op hun geweten hebben en niet de intensivering van de 

landbouw, terwijl juist die dieren al eeuwenlang hebben bewezen probleemloos 

naast elkaar te kunnen leven. Weer anderen durven zelfs met droge ogen te bewe-

ren dat roofvogels - zogenaamd wegens het gebrek aan natuurlijke vijanden - ‘be-

heerd’ moeten worden, terwijl deze dieren - net als wolven overigens - nooit na-

tuurlijke vijanden hebben gehad. Het voedselaanbod is immers hun beperkende 

factor. Typisch is ook dat zelfs hooggeschoolde mensen vaak niet meer lijken na te 
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willen denken, wanneer hen iets gevraagd wordt over de natuur. Zo ben ik steeds 

weer met stomheid geslagen wanneer zo iemand bloedserieus weet te beweren dat 

ons land te klein is voor een roofdier als de wolf. Nou snap ik van extreem nationa-

listische zielen wel dat zij met hun beperkte denkniveau geloven dat de wereld 

ophoud bij onze landsgrenzen, maar dat zogenaamd ‘nuchtere, geleerde’ Nederlan-

ders ons land al te klein vinden voor een paar wolven is voor mij verbazingwek-

kend. Persoonlijk krijg ik zo’n gevoel van ‘het huis te klein’ nou juist als onze 

overheid er weer zo’n peperduur prestigeproject als de Betuwelijn doordrukt, de 

bouw van allerlei kantorencomplexen en bedrijventerreinen toestaat waar al zoveel 

leegstand is of wanneer ze aan-

kondigt nog eens vele tiendui-

zenden woningen in het groene 

hart te willen bouwen.  

Natuurlijk is Nederland niet te 

klein voor een wolvenfamilie die 

in hun expansiedrift richting 

west-Europa ook hier naartoe wil 

komen. Sterker nog. Vanuit de 

ogen van de wolf of vanuit de 

natuur gezien bestaat ons land 

niet eens. Wolvensporen bij Bialowieza (Polen), mei 2008  

Nederland is in ecologische zin non-existent. Onze landsgrenzen zijn een streep op 

de kaart die alleen wij kunnen lezen. Een land is net als een provincie of gemeente 

een bestuurlijke entiteit, door mensen bedacht. Geen wolf die zich beseft dat ie in 

een ander land is wanneer hij ineens talloze auto’s ziet met een welpie achter de 

voorruit, of een gele kentekenplaat in plaats van een witte. Laat staan dat hij zich 

het apezuur schrikt als hij tijdens zijn wandeling merkt dat de ‘s’ van Hesingen op 

de borden ineens in een ‘z’ is veranderd. Trouwens, eigenlijk ben ik best benieuwd 

wat er binnen zo’n roedel zou gebeuren als het Alfa-mannetje en vrouwtje zouden 

besluiten een territorium uit te zetten tussen pak ‘m beet de Regge en de Eems. 

Mooi over twee landen verspreid. Zouden er binnen dat roedel dan ook allerlei 

ruzies ontstaan over de dubbele nationaliteit, gedoe met paspoorten en hun loyali-

teit ten opzichte van Die Heimat?  

Je begrijpt het al wel. De enige zorg die zo’n wolvenroedel heeft, is dat er niet al 

andere roedels in een gebied aanwezig zijn die best een potje willen matten over 

een territorium. En gek genoeg is ons land in dat opzicht juist erg leeg en kent het 

dus een uitstekend vestigingsklimaat voor de wolf.  

Gezien het feit dat wolven in één nacht wel 100 km kunnen afleggen en hij op het 

punt staat om de grens van Hessen met Nordrhein Westfalen over te steken, is het 

inderdaad goed mogelijk dat hij al snel op eigen kracht ons land weer weet te vin-

den. Eerder al flikte de Europese wilde kat hetzelfde kunstje. Laten we dus alsje-

blieft blij zijn en niet net doen alsof alle kinderen van Nederland in gevaar zijn zo 

gauw de eerste wolf ons land binnenstapt. Jaarlijks zijn er in Nederland alleen al 

12.000 slachtoffers van hondenbeten terwijl er in Europa en Amerika tezamen niet 
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één verifieerbare aanval bekend is van een wolf op een mens. Laten we dolblij zijn 

met het zoveelste teken dat de natuur over een enorme veerkracht beschikt. Het 

beste nieuws is nog dat niet alleen die dieren een onderdeel zijn van die geweldige 

recupererende natuurkracht, maar wij mensen evenzo. Men wil dat nogal eens 

vergeten. 

Met die gelukzalige gedachte hoop ik dat 2009 een jaar wordt waarin de band tus-

sen mens en Moeder natuur weer wat hechter wordt, zodat het voor de natuur als 

geheel - dus inclusief wij - een topjaar gaat worden.  

 

VogelWerkgroep 
 
25-jarig jubileum Vogelwerkgroep 
Niet alleen de vogels vliegen, maar ook de tijd !!! 

Het is dit jaar al weer 25 jaar geleden, om precies te zijn op 13 september 1984, 

dat 5 enthousiaste vogelaars besloten om een Vogelwerkgroep op te richten onder 

de paraplu van de toenmalige Stichting. Heemkunde Ootmarsum. Die 5 enthousias-

telingen waren: Henk Frons, Jos Heerink, Freddy Mensink, Harrie oude Elberink 

en Hermine Kuipers. De 4 genoemde heren zijn nog steeds lid van onze Vogel-

werkgroep, maar het groepje van 5 is inmiddels uitgegroeid tot een groep van 30 

leden. We houden ons o.a. bezig met inventarisaties op Springendal en in Otters-

hagen, trektellingen, markeren van weidevogelnesten, nestkastroutes, zwaluwenin-

ventarisaties, verzorgen van excursies (o.a. Nacht van de Nachtegaal), eigen excur-

sies (o.a. Waddeneilanden), geven van voorlichting. Momenteel denken we mee 

met een aantal mensen van het waterschap Regge en Dinkel om het gebied rondom 

de nieuwe waterzuivering zo vogelvriendelijk mogelijk in te richten. Hierover 

hoort u in de toekomst vast en zeker nog meer van ons. 

In ons jubileumjaar willen we, naast onze vele vaste activiteiten, toch nog iets 

extra’s gaan doen. We denken hierbij aan: het samenstellen van een film over de 

diverse activiteiten van onze Vogelwerkgroep, het uitbrengen van een boekje met 

fiets- en routekaarten langs vogelrijke gebieden in onze eigen omgeving, het uitno-

digen van sprekers voor thema-avonden, het ontwerpen van een nieuw logo voor 

onze Werkgroep, een unieke excursie voor de Vogelwerkgroepleden zelf en, last 

but not least, het geven van een cursus / workshop vogelherkenning / vogelbele-
ving voor belangstellenden uit Ootmarsum en omgeving. 

Deze cursus zal bestaan uit 3 theorieavonden over stadsvogels, weide- en akkervo-

gels, bosvogels. De theorieavonden zullen worden gehouden in bs. “De Meander” 

van 19.30 u. – 21.30 uur op 9 maart, 6 april en 11 mei. Deze 3 avonden zullen 

steeds worden gevolgd door een praktijkoefening in het “veld” op de zaterdagoch-

tenden volgend op bovengenoemde 3 data. Deze cursus is voor Heemkundeleden 

en -donateurs gratis; aan niet-Heemkundeleden/-donateurs zal een bijdrage van 

€ 20,- worden gevraagd. Nadere inlichtingen en / of opgave is mogelijk bij de 

secretaris van onze Vogelwerkgroep Robert Westerhof, tel. 0541 – 221224 of 

e-mail rjwesterhof@home.nl . 
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Heeft u belangstelling, wees er dan “vliegensvlug” bij want: “Vol is Vol”. 

Wellicht mogen we u bij één of meerdere van onze vogelactiviteiten begroeten. 

Namens de Vogelwerkgroep, Ben Heerink, Voorzitter. 

 

HET LANDSCHAP DREIGT EEN WEGWERPARTIKEL TE WORDEN 
In mijn dagelijkse werk staat de natuur in het algemeen op de voorgrond. 

Werk waarin ik het Nederlandse landschap (specifiek het Twentse landschap) heb 

leren kennen en zien veranderen. Door ruilverkaveling, industrieterreinen en ver-

stedelijking is er sprake van een enorme verarming. Mensen raken gehecht aan 

dingen die de schoonheid van een landschap bepalen. Maar helaas verdwijnt daar-

van steeds meer. Daarin zit een element van vervlakking en verloedering. De ver-

waarlozing van de omgeving ( lees : Twentse landschap ) gaat mij dan ook erg aan 

het hart. Hoe meer verstand je krijgt van de dingen om je heen, des te pijnlijker is 

de verloedering van het landschap. 

Als je voor het eerst ergens komt, kan een landschap puur lijken. Maar als je 30 

jaar na dato terugkeert naar een geliefde plek, moet je veelal constateren dat het 

gebied vroeger rijker was aan afwisseling en avontuur. Alleen zijn het nu niet lan-

ger oude mannetjes die dat zeggen,nee, het is je eigen geheugen. In Nederland is 

helaas een tweedeling ontstaan tussen natuurreservaten en alles daarbuiten. Vroe-

ger liepen die twee door elkaar op het platteland. Weliswaar was er beïnvloeding 

door de mens,maar er was ruimte voor dieren. Neem nou de grutto die van het 

grasland profiteerde of de bunzing die in een oude huisvesting een onderkomen 

vond. Het leven van weidevogels is haast onmogelijk geworden door het vroege 

maaien op het platteland. Dit is een enorm verlies aan ervaring, ook voor de boeren 

zelf. We zullen ons moeten overgeven aan een ander soort denken; niet alleen 

groter en meer en economische groei. Maar het probleem is dat er miljarden mon-

den gevoed moeten worden over de hele wereld. Daardoor wordt het beslag van de 

mens op de aarde nog intensiever. We zien alleen nog restanten natuur en zelfs die 

worden minder. Uiteindelijk houd je parkachtige gebieden over binnen een totaal 

verstedelijkte omgeving.  

De haast en verspilling waar onze cultuur bol van staat, hebben zich ook meester 

gemaakt van het landschap. Allerlei doelgroepen (mountainbikers, hardlo-

pers,crossmotoren) hebben zich rechten ontleend om zich te mogen voortbewegen 

in de natuur. Er is een element van snelverkeer in het bos gebracht. Bovendien 

gaan gebieden regelmatig al na zo'n veertig jaar op de schop,al dan niet uit recrea-

tieve doeleinden. Hierdoor vervreemden mensen van hun omgeving. Als je jezelf 

niet meer herkent in een landschap, ben je je referentie kwijt. Wanneer de natuur-

lijke omgeving korter meegaat dan een mensenleven, is er iets gebeurd met de 

wereld. Het landschap is een wegwerpartikel geworden. De vraag aan u lezers is 

derhalve, laten wij het zover komen, of slaan we met elkaar een andere denkweg 

in,want laten wij één ding goed onthouden: de natuur kan ook verder zonder ons 

mensen, maar wij niet zonder haar. 

Ecoloog Jos Heerink 
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WERKGROEP BIBLIOTHEEK EN ARCHIEF 
 
NIEUWE AANWINSTEN SINDS AUGUSTUS 2008 
- Water- en windmolens in Oost-Nederland 

- Nederlandse Folkloredans 

- Water tussen Regge en Dinkel 

- Ridderzaal vernieuwd (Feestzaal voor de democratie) 

- Prat op plat 

- Kunst in Ootmarsum (Een impressie van een artistiek stadje) 

- Lage Geschichte und Geschichten 

- Bentheimer Jarhbuch 2008 

- Verdwenen winkels in Ootmarsum 

 

WERKGROEPENAVOND 
 

RESULTATEN & NIEUWE PLANNEN  
De jaarlijkse Werkgroepenavond van de Vereniging Heemkunde Ootmarsum en 

Omstreken werd gehouden op maandagavond 24 november in het Stadshotel. On-

danks de sneeuw zat de zaal vol met actieve leden. Voorzitter Jan Raatgerink ver-

welkomde ook een aantal nieuwe leden. Een samenvatting van de jaarverslagen 

van de diverse Werkgroepen toonde een waaier van activiteiten en resultaten. Ook 

werden een aantal nieuwe plannen voor 2009 gepresenteerd. De rode draad van 

deze acties maar ook de voorgenomen acties voor het komende jaar is het behoud 

en de ontwikkeling van het culturele en ecologische erfgoed. Voor de Vogelwerk-

groep wordt het een jubileum jaar. Deze Werkgroep bestaat dan 25 jaar. Meer 

informatie is te vinden op de website van de Vereniging:  

www.heemkunde-ootmarsum.nl. Ook meldde de Voorzitter enkele grotere projec-

ten waar de Vereniging Heemkunde flink aan trekt: Mijn stad mijn dorp, het Histo-

risch Informatiepunt (HIP) en de Canon van Ootmarsum. 

 

Speciale wegen in Noordoost Twente 

Na de pauze werd het publiek verrast met een interessant verhaal van Henny Olde 

Loohuis over Speciale Wegen in Noordoost Twente. Dit is een veelbelovend pro-

ject dat de Vereniging Heemkunde Ootmarsum is gestart in samenwerking met de 

heemkundegroepen van Denekamp en Weerselo. Gestart wordt met het onderzoek 

naar de kerkewegen en lijkwegen. Waar hebben deze wegen vanaf de tijd van Ka-

rel de Grote gelegen rondom Ootmarsum? Delen hiervan zijn nog in gebruik, het 

merendeel echter is prijs gegeven aan ruilverkavelingen en structuurverbetering 

van landbouwgronden. Oude kadasterkaarten zijn een bron van informatie. Maar 

ook de geschiedenis van de grote handelswegen geven veel informatie over hoe 

verrassend groot de mobiliteit was in de eeuwen die voor ons liggen. Zo was er de 

zuid-noord en de west-oost handelsroute. De west-oost route liep van Londen via 

Leiden en Deventer via Oldenzaal naar Maagdenburg. De zuid-noord route liep 
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van het Ruhrgebied via Enschede en Ootmarsum naar Neuenhaus en Coevorden 

naar Friesland. Oldenzaal en in haar kielzog Ootmarsum lag op het kruispunt van 

deze twee grote handelswegen. Voor het jaar 1000 moest men vanwege de om-

vangrijke moerasgebieden vanuit Deventer via Oldenzaal en Ootmarsum reizen om 

Drenthe te bereiken (!). In de loop van de 11e eeuw werd de zogenaamde Vlaamse 

straat steeds belangrijker. Deze straat ontsloot het Hanzegebied Vlaanderen. En 

toen in de 12 en 13e eeuw het klimaat verbeterde werd het mogelijk via Ootmar-

sum te reizen waarmee Ootmarsum ook een kruispunt werd van handelswegen. De 

Vlaamse straat speelde tot ver in de middeleeuwen een grote rol. 

 

Voordracht Twentse Verhalen 

Een tweede presentatie werd gegeven door Ben Kleissen van de Werkgroep Dia-

lect en Folklore. Samen met Ben Velthuis, Gerard Hannink en Ben Deterink is hij 

bezig met de voorbereiding van een voorleesavond over Twentse Verhalen. Een 

avond waarop oude verhalen en gedichten worden voorgedragen. Het materiaal 

hiervoor is gebaseerd op verhalen die in het Twents en op band zijn opgenomen 

over de geschiedenis van Ootmarsum en Ootmarsummers.  

 

PROJECTEN 
 

ORIËNTEERTAFEL: MET HET OOG OP HET UITZICHT 
Voorjaar 2005 nam de Vereniging Heemkunde Ootmarsum het initiatief om te komen 

tot een renovatie en verbetering van het uitzicht vanaf de ANWB oriënteertafel op de 

Kuiperberg. Na een gesprek met de toenmalige burgemeester Willeme werd de me-

dewerking van de Gemeente Dinkelland toegezegd . Er werden allerlei personen en 

instanties benaderd en vervolgens subsidiebronnen aangeboord. 
Al snel werd duidelijk dat er rond de Kuiperberg meer zou gaan gebeuren en dat de 

plannen van de Heemkunde daar prima in zouden passen. Het verkrijgen van sub-

sidies zou in dit grotere verband ook eenvoudiger zijn. Inmiddels heeft de Gemeen-

te Dinkelland een Landerijenbureau opdracht gegeven de plannen verder uit te 

werken. Het betreft naast de oriënteertafel onder andere ook, de Israëlische be-

graafplaats, de uitbreiding van de Wyllandrie, bekenherstelplan in Nutter en Oud 

Ootmarsum, het project “terug naar de bron”, recreatieobjecten, zoals de bunga-

lows in de Kleikoel, de campings De Kuiperberg en die van boer Geerdink in het 

dal van de Binnen Es, als ook de verplaatsing van de tennisbanen. 

Verder denkt men erover een soort educatief wandelpad aan te leggen zodat de 

Kuiperberg wat meer ontsloten zal worden vanuit de binnenstad. Men denkt hierbij 

aan de winning van fosforieten, het Tichelwerk (de vervaardiging van baksteen en 

dakpannen), het kwel- en bronwater . 

Tevens zal aandacht worden geschonken aan de Twentse dichter Willem Wilmink, 

die in de oorlogsjaren enige tijd in de omgeving van de Kuiperberg verbleef, en 

hierover enkele mooie gedichten heeft gemaakt, en wiens as na zijn overlijden 

deels is uitgestrooid op de zijns inziens mooiste plek van Twente: de Kuiperberg. 
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In de loop van dit voorjaar zal er in de Wyllandrie een inloopmiddag – avond wor-

den georganiseerd waar bij u wordt uitgenodigd kennis te nemen van de plannen. 

De Heemkunde zal u op de hoogte houden. 

 

CANON VAN OOTMARSUM: “DE KOGEL DOOR DE KERK” 
Toen de Canon van Nederland uitkwam, gevolgd door de Canon van Overijssel, 

Twente en diverse andere plaatsen, werd door de Heemkunde het plan opgevat om 

eens te kijken of het mogelijk was een Canon van Ootmarsum te maken. Op de 

ledenvergadering, Werkgroepenavond en na een persbericht kregen wij enthousias-

te reacties en zo werd er door leden van de Heemkunde een ‘projectgroep Canon’ 

gevormd. 

“Wat wil een Canon laten zien?”, vroegen wij ons af. Wij namen de Canon van 

Nederland als leidraad. In een tijdlijn wordt hier langs de belangrijkste feiten en 

personen van de Vaderlandse Geschiedenis gegaan. In navolging hiervan zijn wij 

met het Jaartallenboekje van de Heemkunde in de hand, de belangrijkste gebeurte-

nissen, personen, verschijnselen, kunstvoorwerpen en teksten die van belang zijn 

geweest voor het huidige Ootmarsum, aan het definiëren. Wij willen 50 vensters 

openen waardoor als het ware de ontwikkeling van Ootmarsum zichtbaar is. We 

beginnen bij de eerste bewoning en eindigen met het Millennium; dit laatste ven-

ster mondt helaas uit in het einde van de zelfstandigheid van de Gemeente Ootmar-

sum. Het is een grote klus, die gemakkelijker lijkt dan hij is. Neem bijvoorbeeld de 

periode van de Tachtigjarige Oorlog: een woelige periode in de Vaderlandse Ge-

schiedenis, maar hoe was het hier ter plaatse? Ook heftig, zoals blijkt uit tal van 

publicaties. Veel is er te vinden in literatuur en op internet, het moderne medium 

waar wij graag gebruik van maken. Uiteindelijk ontstaan uit deze periode dan een 

aantal vensters van gebeurtenissen of personen die bepalend waren voor Ootmar-

sum in die tijd. 

Wij zoeken er mooi illustratiema-

teriaal bij en zo mogelijk een ver-

wijzing hoe een en ander nog terug 

te vinden is in Ootmarsum. 

Wij hebben nu 15 vensters bepaald 

en zijn deze aan het uitwerken. 

Hierbij krijgen wij de hulp van 

‘specialisten’ binnen de Heem-

kunde Ootmarsum. Uiteraard zijn 

wij ons ervan bewust niet de wijs-

heid in pacht te hebben en wij zijn 

dan ook voornemens om alle vensters eerst op onze website te plaatsen, alvorens 

de Canon zijn uiteindelijke vorm te geven. Iedereen heeft dan nog de kans er het 

zijne van te zeggen. Hoe meer reacties, hoe beter het is! 

De Canon van Ootmarsum is bedoeld voor alle inwoners, maar vooral ook voor de 

basisschoolleerlingen. De wordingsgeschiedenis van Ootmarsum kan helpen om 

actuele veranderingen en bepaalde historische zaken beter te begrijpen en in groter 
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verband te zien. Op een speciale thema-avond over de Canon op dinsdag 21 april, 

laten wij u graag zien waarmee wij met veel enthousiasme bezig zijn en wij besef-

fen: Ootmarsum, is het stadje dat zo enig en anders is! 

 

HERDENKING HISTORISCH BEZOEK  LODEWIJK NAPOLEON 
Reeds in 2007 vroeg de Vereniging Heemkunde Ootmarsum de Voorzitter van het 

Kerkbestuur of er ook een herdenking zou kunnen plaatsvinden ter gelegenheid 

van de teruggave van de kerk aan de r.-k. geloofsgemeenschap. 

 Lodewijk Napoleon in Ootmarsum 

Bezoek de herdenking van een historisch koninklijk bezoek van  

200 jaar geleden op 29 maart 2009 
Maart 2009 is het namelijk 200 jaar geleden dat Koning Lodewijk Napoleon, met 

groot gevolg, een dag en een nacht in Ootmarsum verbleef. Na zijn bezoek gaf hij 

de grote kerk terug aan de katholieken en kregen de hervormden middelen en toe-

stemming een eigen kerkgebouw te bouwen aan de Ganzenmarkt. Vereniging 

Heemkunde Ootmarsum is vanaf het begin betrokken bij de organisatie van de 

herdenking die zondag 29 maart zal plaatsvinden. Het organisatiecomité laat weten 

dat alles volgens planning verloopt. Het gaat een groots opgezet historisch schouw-

spel worden. Veel informatie werd door de jaren heen door de Werkgroep Ge-

schiedenis II van de Vereniging Heemkunde Ootmarsum verzameld. In 1978 werd 

een interessant boekwerkje “Enige opstellen over Ootmarsum in de Franse Tijd” 

uitgebracht, waarin het bezoek van destijds uitvoerig wordt beschreven. Ook wordt 

de teruggave van de kerk en de nieuwbouw van de kerk voor de Hervormde Ge-

meente besproken in het boek  “Geschiedenis van Kerk en Parochie Ootmarsum”, 

dat in 1994 werd uitgebracht. 

In ons jaarboek 2008 / 2009 vindt u een leuk artikel met veel illustraties over het 

Kerkelijk Eeuwfeest en de historische optocht in 1909. Dus aan informatie geen 

gebrek. We hopen dat u 29 maart gaat genieten van dit historisch schouwspel! 

 

AGENDA 
Vrijdag 30 januari presentatie Jaarboek 2008/2009 

Maandag 16 maart jaarvergadering  

Donderdag  2 april thema-avond - Paasliederen 

Dinsdag 21 april thema-avond - CANON 

Zondag 10 mei lentetocht 

Maandag 18 mei nacht van de nachtegaal 

Zaterdag 23 en 24 mei foto-expositie Ootmarsum Vroeger en Nu  

Donderdag 25 juni presentatie CANON van Ootmarsum 

Zaterdag 19 september uitstapje leden en donateurs 

Donderdag 14 oktober donateuravond 

Maandag 23 november Werkgroepenavond 


