
Geesteren. Donderdag 18 augustus, bestond de 
Stichting Heemkunde Geesteren (SHG) precies 
25 jaar. Hiernaast doet zich nu nog een heuglijke 
gebeurtenis voor, namelijk de totstandkoming 
van een eigen werk en vergaderruimte.  
Voor het eerst in het 25 jarig bestaan van de 
SHG, beschikken de Geesterse heemkundelief
hebbers over een eigen onderkomen. Begin dit 
jaar werd deze eigen ruimte in Erve Kampboer 
gerealiseerd. Het kreeg de toepasselijke naam 
’t Heem.  
Ter gelegenheid van deze beide bijzondere        
gebeurtenissen, houdt de SHG op zondag 18 
september a.s. Open Dag voor haar leden, oud
leden, donateurs, adverteerders en sponsors. 
Ook alle inwoners van Geesteren die in heem
kunde geïnteresseerd zijn én mensen van de 
heemkundeverenigingen in de gemeente Tub
bergen zijn van harte welkom. 
 
De officiële oprichting van de heemkunde 
Op maandag 18 augustus 1997, vond de offici
ële oprichting plaats van de Stichting Heem
kunde Geesteren (SHG). Onder het toeziend oog 
van notaris Zonder te Tubbergen, werd de          
oprichtingsakte ondertekend door de eerste      
officiële bestuursleden. De Stichting stelde zich 
onder andere tot doel het vastleggen van histo
rische gegevens over Geesteren én het              
verzamelen en vastleggen van bijzondere         
monumenten en voorwerpen in Geesteren en 
documentatie over Geesteren. Ook was men 
voornemens om een jaarboek uit te geven en 
diaavonden en exposities te organiseren. Dit 
om een zo breed mogelijk publiek kennis te 
laten nemen van de historie van Geesteren én 
tevens om de belangstelling voor de historie van 
Geesteren te vergroten. 
 
Het fundament van de SHG is het (digitale)  
archief 
Het digitale archief bevat een zeer groot aantal 
foto’s en prenten die onder andere zijn gebruikt 
voor de diaavonden en het jaarboek de Heem
bode. Vele topografische en kadastrale kaarten 
maken eveneens deel uit van het archief. 
In de loop der jaren werd ook een aanzienlijke 
verzameling bidprentjes opgebouwd. Eveneens 
beschikt de SHG over een mooie collectie 
streekboeken. Hierbij ligt de nadruk op Geeste
ren en de omliggende dorpen en buurtschap
pen. 
 

Groot opgezette tentoonstelling in 2002 
Na een eerste, kleinschalige tentoonstelling in 
1997, volgde in 2002 een veel groter opgezette 
tentoonstelling. In dat jaar vierde men het       
250jarig bestaan van het basisonderwijs in 
Geesteren. Deze mijlpaal werd luister bijgezet 
door de presentatie van het boek “250 jaar      
Onderwijs in Geesteren”, een reünie en een      
tentoonstelling in de St. Aloysiusschool. Na de 
grote restauratie van de Pancratiuskerk in 2003, 
vond er in diezelfde kerk een tentoonstelling 
plaats over de kerkgeschiedenis.  

In 2005 werkte de SHG mee aan de organisatie 
van de tentoonstelling “60 jaar bevrijding” die 
in de hal van het gemeentehuis werd gehouden.  
 
Diaavonden voor de donateurs 
De eerste diaavond vond op 10 november 2004 

plaats, in de kleine zaal van café Kottink. Met 
behulp van een diaprojector, werden oude        
ansichten van straatbeelden, boerderijen en      
karakteristieke dorpsbewoners getoond. Van
wege de overweldigende belangstelling voor 
deze avond, besloot de SHG om het volgende 
jaar wederom een diaavond in café Kottink te 
houden maar nu in de grote zaal. Bijna 200 be
langstellenden bezochten de avond. Door de 
toename van het aantal bezoekers, steeg ook 
het aantal donateurs gestaag. Mede dankzij het 
jaarboek ‘De Heembode Geesteren’ bedraagt 

het aantal donateurs anno 2022, iets meer dan 
400 De diaavonden, de jaren daarna, werden 
uitgebreid met foto’s van de bewoners en de 
straat of weg waaraan zij woonden. Nadat de 
toegangswegen allemaal de revue waren gepas
seerd, werd hetzelfde concept toegepast bij de 
wijken aangevuld met een presentatie door 
Harry Meinders.  
N.b. Jammer genoeg kan de diaavond ook dit 
jaar wederom geen doorgang vinden vanwege 
de coronagolf die wordt verwacht. 
 
De Heembode Geesteren voor de donateurs 
In 2012, vond de presentatie van de allereerste 
Heembode, het jaarboek voor de donateurs van 
de SHG, plaats in Erve Kampboer. Het eerste 
exemplaar werd overhandigd aan de nestor van 
de SHG, wijlen Jan Velthuis. Ruim 1700 exem
plaren werden dat jaar gratis huisaanhuis       
verspreid. Nu nog is er vraag naar die eerste uit
gave.  

Regelmatig terugkerende onderwerpen in de 
Heembode Geesteren zijn: Het onderwijs in 
Geesteren, de oude erven, foto’s en ansicht
kaarten uit de oude doos, gedichten en verzen 
in streektaal, klassenfoto’s en artikelen over 
groot en klein nieuws uit het Geesteren van 
toen. De artikelen worden omlijst met tal van 
foto’s. Twee edities van de Heembode zijn zelfs 
in boekvorm verschenen. In 2015, t.g.v. 70 jaar 
bevrijding, het boek met als titel ‘Oorlog in her
innering’. Het ruim 300 pagina’s tellende boek 
omvat vele artikelen over oorlogskinderen die 
vanwege de hongersnood in het westen van ons 
land, hun toevlucht zochten in Geesteren. 
 
Samenwerking gemeentelijke  
heemkundegroepen 
In de loop der jaren organiseerde de SHG met 
andere heemkundegroepen uit de gemeente 
Tubbergen diverse activiteiten.  
Zo bracht men in 2011 gezamenlijk de Kadas
trale Atlas Overijssel 1832 uit en in 2019 Het 
Markeboek Drieschicht.  
 
Het monument op ‘De Vermolen’ 
‘De Vermolen’ was een watermolen die al vanaf 
1323 werd gebruikt als oliemolen. Door het   
uitpersen van zaden werd olie verkregen terwijl 
de perskoek van het lijnzaad en raapzaad als 
veevoer werd gebruikt. In 1922 raakte de molen 
door een overstroming zwaar beschadigd. De 
fundering van de molenaarswoning die aan de 
andere kant van de molenbeek stond, is door    
de SHG blootgelegd. Van de aangetroffen twee 
molenstenen en fundering is door de SHG,   
enkele jaren geleden, een monument aan de 
Vermolenweg, nabij de molenbeek gerea
liseerd.  
 
“Wij neugt oe” 
In haar 25 jarig bestaan, heeft de SHG zich ook 
met tal van andere activiteiten beziggehouden. 
In de jaren 1998 tot en met 2000 werden uit
gebreide fotoreportages gemaakt van bedrijven, 
straten en andere beeldbepalende gezichten 
van Geesteren. Het vastleggen d.m.v. foto’s is 
een continu proces. De SHG heeft een prachtige 
site op internet die een schat aan informatie 
bevat (www.stichtingheemkundegeesteren.nl).  
Wij hopen u zondag 18 september a.s. te mogen 
begroeten of zoals we in Geesteren op z’n 
twents zeggen: “Wij neugt oe.”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPEN DAG Heemkunde Geesteren zondag 18 september

Huidige samenstelling SHG: 
V.l.n.r.: Cilia Masselink, Gerrit Leus, Bé Entjes, 
Gerrit Kokhuis, Theo Willighuis, Gerrit Lohuis, 
Johan ter Wee, Truus SilderhuisKlein Haar
huis, Rogier Braakhuis, Johan Kreuwel, 
Yvonne MeijerWeghorst, Bertus Klein Haar
huis, Martin Grob, Joop Prinsen, Rieky Telgen
kampHoek, Paul Sand, Huub Wolberink, Will 
ter Weevan Esseveld, Herman Silderhuis 
 
Op de foto ontbreken de volgende leden: 
Louis Kottink, Ceciel LeusKienhuis,  
Harry Meinders, Arnold Nieuwmeijer


