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1. Algemeen.
Het Jaarverslag van de secretaris is een verplichting voortvloeiend uit de statuten van de
vereniging (artikel 17.2) en het huishoudelijk reglement (art 6, lid 2b). De secretaris geeft
daarbij een overzicht van de activiteiten van de vereniging.
2. Bestuur.
Met ingang van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 29 maart 2016 is de samenstelling
van het bestuur als volgt:
Ans Mensink-van den Noort, voorzitter;
Gé Gijzenij, penningmeester;
Harry van Essen, secretaris;
Teun Visser, lid en vicevoorzitter;
Jolande Biljardt, lid;
Raymond de Groot, lid
Mies Karrenbelt, lid met werkveld Infocentrum.
Als nieuwe voorzitter werd benoemd Ans Mensink-van den Noort. Tijdens de ALV zou
vervolgens afscheid genomen worden van voorzitter Lammert Halfwerk. Lammert kon niet
aanwezig zijn door familieomstandigheden. Op verzoek van Lammert heeft het bestuur op
een later tijdstip, tijdens een bestuursvergadering, afscheid genomen. Lammert is hierbij
bedankt voor zijn inspanningen voor de vereniging en met name zijn werkzaamheden en
grote inzet voor het Infocentrum.
Het bestuur heeft 2016 9x vergaderd. Op de agenda komen als belangrijkste punten naar
voren: de financiën van de vereniging, het Infocentrum, stand van zaken omtrent ICT en de
werkgroepen. Verder heeft het bestuur 2x een overleg gehad met de gemeente Olst-Wijhe.
Eén overleg is in samenwerking met de HV Wijhe. Het overleg gaat dan over de positie en de
rol van de beide historische verenigingen in het ‘culturele landschap van de gemeente OlstWijhe.’ Het tweede overleg betreft het Infocentrum. Hierbij rapporteert de vereniging over
aantallen bezoekers, ontvangen groepen, aantallen vrijwilligers en scholen die het
Infocentrum hebben bezocht.
3. Ledenbestand.
Na een jarenlange daling van het ledental kan worden geconstateerd dat het ledenbestand
stabiliseert. Per 1 januari 2016 telde de vereniging 423 leden. Op 1 januari 2017 telde de
vereniging 424 leden.
In het bestuur is afgesproken dat bij alle activiteiten van de vereniging
aanmeldingsformulieren beschikbaar zijn om nieuwe leden in te schrijven.
4. Jaarprogramma.
Nieuwjaarsbijeenkomst.
Het jaar 2016 begon voor de leden van ’t Olster Erfgoed met de traditionele
nieuwjaarsbijeenkomst, ditmaal in het Infocentrum. Er was een hogere opkomst dan
voorgaande jaren, ongeveer 50 leden genoten van de boerenjongens en -meisjes, de
oliebollen en natuurlijk van de traditionele knieperties.
Lezing ’Herinner je Olst’
Gerhard Aberson verzorgde in 2016 nog eenmaal voor een uitverkochte zaal een lezing over
Oud-Olst. Er werden oude afbeeldingen van de gemeente Olst vertoond met daarbij foto’s
van de actuele situatie. Niet alleen door het boeiend vertellen van Gerhard, maar ook door
de aanvullingen, opmerkingen en anekdotes van de bezoekers was het een zeer geslaagde
bijeenkomst.

Open Dag
Op zaterdag 23 april werd voor het eerst een Open dag georganiseerd. Het doel was
belangstellenden te laten zien wat ’t Erfgoed en de werkgroepen en vrijwilligers allemaal
doen. Daarnaast nog meer mensen enthousiast te maken om vrijwilliger te worden.
En natuurlijk nieuwe leden om de basis te versterken. De opkomst voor de Open Dag was
helaas niet goed. Voor 2017 wordt aangesloten bij het 1e lustrum van het Infocentrum.
Jaarmarkt
Net als voorgaande jaren stond de historische vereniging weer in september op de Jaarmarkt
in Olst. Natuurlijk weer met de fototentoonstelling ’Wie kent ze nog?’.
Begraafplaats.
In juni was er een avond een rondleiding over de oude begraafplaats aan de Droststraat. De
belangstelling was goed. Teun Oosterbroek wist ongeveer 25 mensen te boeien met verhalen
en informatie over deze karakteristieke plek in het centrum van Olst.
5. Werkgroepen
Belangrijk voor de vereniging is inzet van de werkgroepen. Ongeveer 46 leden zijn werkzaam
in één van de volgende werkgroepen:
Archeologie, Archief, Exposities, Genealogie, ICT-advies en beheer, Oude begraafplaats,
Publieksmappen, Redactie Tijdschrift, Restauratie, klussen en onderhoud, Textiel,
Videogroep Olst-Wijhe, Voorwerpen, Website.
Opgemerkt wordt dat de werkgroep archeologie, contactpersoon de heer J. Stans,
aangesloten is bij de ‘Hunnepers’. De ’Hunnepers’ verrichten hun activiteiten
(veldverkenningen, begeleidingen en opgravingen etc.) in Zuid-Salland, de IJsselstreek en de
Oost-Veluwezoom. Het Jaarverslag van de ‘Hunnepers’ is bijgevoegd.
De werkgroep Textiel is niet bemenst en kent derhalve geen activiteiten. De vereniging zoekt
vrijwilligers voor deze werkgroep. Maar ook bij de andere werkgroepen zijn extra handen
zeer welkom. Met name het archiveren van de binnenkomende materialen is tijdrovend.
Aanmelden kan bij de secretaris van de vereniging (via een mail aan
olstererfgoed@outlook.com of bellen met 0570-561367) of bij de contactpersonen van de
werkgroepen (zie Tijdschrift laatste pagina)
Werkgroep archivering
Vanuit de archiefgroep foto's en druksels kunnen wij, Gonnie Krijt, Bert Mensink, Harry
Regterschot en Riet Geist, met op de achtergrond Gerrit Krijt voor hand en span diensten,
melden dat we nog steeds bezig zijn met het digitaliseren en inbrengen van nieuwe
aanwinsten. Bijzonder was natuurlijk de fotoreeks van Dhr. Ankersmit uit Holten. Ook
ontvingen we veel schematekeningen van Machinefabriek Aberson. We besteden ook nog
veel tijd aan het digitaliseren van de reeds ingebrachte objecten, waarvan nog scans van
gemaakt moeten worden. Wij zijn inmiddels met de letter S (Jan Schamhartstraat) aan het
werk, een hele klus want daarin bevindt zich de Openbare Lagere School Olst en de
Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Olst en Omstr., waarvan we diverse volle mappen in ons
archief hebben. Wat de verenigingen betreft, is ongeveer één derde klaar. Verder komen er
allerlei vragen binnen over aanleveren van foto's aan derden of informatie over een bepaald
object. Kortom wij vermaken ons wel!
Werkgroep exposities
De tentoonstellingen die we het afgelopen jaar hebben gemaakt waren:
-150 Jaar spoorlijn door Olst.
-gereedschap van de timmerman, de klompenmaker en de boer.
-fournituren.
-een kaartje in de brievenbus.

Werkgroep genealogie.
Ook in 2016 is de werkgroep actief geweest met het verzamelen van genealogische
gegevens. Er is een vervolg gegeven aan de ‘Stamboom van Olst’. Dit is een zeer omvangrijk
project. Veel werk gaat zitten in het invoeren van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten.
Ook allerlei documenten met genealogische gegevens worden gescand en in archief
bewaard.
Binnen de werkgroep genealogie is tussen de leden in 2015 verschillen van inzicht ontstaan
over werkwijze en inzet. Dit heeft in 2016 geresulteerd in een onwerkbare situatie binnen de
werkgroep. Voor 2 leden van de werkgroep is dit aanleiding geweest om de werkgroep te
verlaten. Het bestuur heeft de overgebleven leden van de werkgroep gevraagd voorstellen
te doen over de toekomstige inrichting en werkwijze van de werkgroep.
Werkgroep ICT.
2016 was voor de werkgroep ICT een jaar waar naast de gebruikelijke hulpvragen uit de
andere werkgroepen om ICT-ondersteuning twee dingen het vermelden waard zijn:
Door grote drukte op sommige dagen is het aantal pc’s uitgebreid van 5 naar 7.
Er is een tweede NAS (netwerkschijf) aangeschaft voor de back-up van alle data. De eerste
NAS, die in het Infocentrum staat wordt nu gesynchroniseerd met deze tweede NAS die
buiten het Infocentrum staat.
Verder zijn we bezig met het inventariseren van alle ICT-apparatuur met als doel om goed in
beeld te krijgen wat allemaal aanwezig is.
Ook hebben we gekeken of de internetverbinding die door de uitbreiding naar 7 pc’s en het
synchroniseren van de twee Nassen best wel aan zijn max zit kunnen upgraden naar een
snellere glasvezelverbinding. Dat is helaas nu nog niet mogelijk.
Werkgroep Beschrijving Monumenten (combinatie werkgroep Olster Erfgoed/HV Wijhe)
De werkgroep is in 2016 drukdoende geweest om de lijst van gemeentelijke en
rijksmonumenten te voorzien van een technische en historische beschrijving. Met
'technische' wordt hier bedoeld het weergeven van de redenen waarom het pand is geplaatst
op de monumentenlijst met toevoeging van een foto. De historische beschrijving geeft op
beknopte wijze de bewoningsgeschiedenis weer en andere wetenswaardigheden of
anekdotes. Er zijn 177 objecten, waarvan ongeveer 50 volledig zijn beschreven. Inmiddels zijn
er ook vragen neergelegd bij mensen met historische kennis in de kleine kernen Welsum,
Marle en Wesepe. Van Erna Zijlstra hebben we al een goed overzicht gekregen van de
Welsumse objecten waar dankbaar gebruik van kan worden gemaakt.
Mevrouw Riekie Dieperink heeft ons een adreslijst met telefoonnummers toegespeeld zodat
we met haar hulp de bewoners van een monument in Wesepe kunnen benaderen en last but
not least, Ewout van der Horst helpt ons met enkele historische beschrijvingen van
havezaten. Al met al is er dus nog heel wat werk te verzetten. Gelet op de inzet die nog moet
worden gepleegd, kunnen we extra ondersteuning goed gebruiken. Wie meldt zich aan?
Werkgroep oude begraafplaats.
De werkgroep onderhoud al een jaren de oude begraafplaats aan het Molenpad, daarnaast
wordt een vak met oude graven en cultuur historische graven op de algemene begraafplaats
op Den Nul onderhouden. De vaste kern bestaat uit Teun Oosterbroek (coördinator) , Jeroen
Burgers, Harry van Essen en Teun Visser. Bij grote klussen kan een beroep worden gedaan op
Lammert Halfwerk, Herm Jan Brascamp, Aleid Oosterbroek, Bertus Hassink, Bertus Mensink
en Ties Geist. Extra handen zowel ad hoc als vast zijn van harte welkom. Als u belangstelling
heeft kunt u zich aanmelden bij Teun, Oosterbroek, tel. 0570-522060.
Mede op advies van de werkgroep heeft de oude begraafplaats thans de status van
gemeentelijk monument. Jaarlijks vindt met de gemeente overleg plaats over de gang van
zaken.

Werkgroep Publieksmappen
Wat betreft het mappenbestand is er in het afgelopen jaar weer veel nieuw materiaal toe
gevoegd, vooral van diverse verenigingen. Ook de krantenknipsels worden nog steeds
uitgebreid. Han Bijsterbosch zal op grond van de knipsels en oude Huis aan Huis uitgaven
regelmatig artikelen schrijven voor het Tijdschrift. In Tijdschrift 75 heeft Han een artikel
geschreven over het straatbeeld in Olst na de oorlog. Dit vooral na het lezen van het boek
van Jan Hilferink.
Redactie Tijdschrift.
In 2016 is er 3 keer een Tijdschrift uitgebracht, te weten de nummers 72, 73 en 74.
De december Tijdschriften, die per post aan leden werden verzonden, zijn door een
misverstand eerst in januari 2017 bezorgd. In 2016 werd een oproep gedaan voor bezorgers
van het Tijdschrift. Er hebben zich 7 nieuwe bezorgers gemeld.
Wel is er bij de redactie behoefte aan schrijvers. Als u denkt dat u een ’redelijke pen heeft’
en daarbij eventueel historisch onderzoek wilt doen, geef u dan op bij de redactie.
Verder heeft de redactie een bijdrage geleverd aan het boek van Jan Hilferink, Bezetting,
collaboratie, verzet Olst 1940-1945.
Werkgroep restauratie en klussen.
De werkgroep heeft in 2016 een kafmolen gerestaureerd. Daarnaast is er start gemaakt met
de voorbereiding voor het plaatsen van een kiepwagen met rails (deze kiepwagen diende
voor het vervoer van klei naar de steenfabriek) bij het Infocentrum. Verder wordt verwezen
naar Tijdschrift 75, daarin is opgenomen een artikel over een gerestaureerde maaimachine.
Videogroep Olst-Wijhe
De leden van de videogroep hebben in 2016 weer enkele nieuwe producten gemaakt en
gewerkt aan het digitaliseren van historisch filmmateriaal.
De belangrijkste film die werd opgeleverd is een 50 minuten durende documentaire over de
veranderingen die en rond het centrum van Wijhe plaatsvonden sinds 2007. De grootste
bijdrage hieraan werd geleverd door Gerrit Oosterbroek. Jarenlang legde hij de
ontwikkelingen vast en tenslotte deed hij ook de montage van het eindproduct.
De documentaire kreeg de naam “Wijhe op de schop” en is destijds van start gegaan in
opdracht van de gemeente. De gemeente heeft de film in dank afgenomen en de
oorspronkelijk afgesproken vergoeding betaald. “Wijhe op de schop” zal op Koningsdag 2017
in Wijhe in première gaan.
Op verzoek van de toneelverenigingen in Olst, Wijhe en Herxen zijn van hun voorstellingen
filmopnamen gemaakt. Daarin werd, zoals ook in voorgaande jaren, samengewerkt met Ruud
de Groot. Kort na de laatste opnames overleed hij aan een ernstige ziekte. Ruud heeft met
bijdragen aan eerder films, zoals “Oude Praktijken” en “Koninginnedag aan de IJssel”, vanaf
het begin van de videogroep regelmatig een belangrijke rol gespeeld voor de videogroep, ook
al was hij niet echt lid van de groep.
Ook van IJsseltheaterfietstocht werden in 2016 weer uitgebreid filmverslagen gemaakt van
de diverse optredens.
Voor het Wijhes Mannenkoor werd een promotiefilm gemaakt op basis van archiefmateriaal
en nieuwe opnames.
Voor een tentoonstelling over 150 jaar aansluiting op het spoor werd een speciale compilatie
van oud filmmateriaal over spoor, station en treinen samengesteld.
In oktober werd met veel succes op een zondagmiddag een aantal films uit de 30er jaren in
het Holstohus vertoond. De films waren via de videogroep gedigitaliseerd en voorzien van
passende muziek.
Van het verwijderen van het kruis van de watertoren en het naar beneden takelen van de

kerkklok is een videoverslag gemaakt. Individueel zijn door leden van de videogroep wel
vaker gebeurtenissen tijdens het jaar vastgelegd (Olster Feest, Carbid schieten).
Van de Kerstmarkt in Olst zijn opnames gemaakt voor een promotiefilm ervan in 2017. Op
basis van de opnames van 2015 is zo’n filmpje voor de markt van 2016 gemonteerd.
Tijdens het jaar is doorgewerkt aan een aantal projecten die in 2017 afgerond kunnen
worden:
- een film over de bouw van de aardewoningen
- een film met een 12-tal korte portretten van inwoners van Olst-Wijhe.
Het archief van videofilms is in 2016 op orde gebracht door alle films die sinds 2000 zijn
gemaakt te verzamelen op één externe harde schijf met een overzicht van de inhoud op
papier. Aan het eind van het jaar is een nieuwe beamer aangeschaft om kwalitatief betere
vertoningen voor een groot publiek te kunnen verzorgen.
Werkgroep Voorwerpen.
Er is weer veel materiaal binnengekomen in 2016. Zie overzicht bij dit Jaarverslag. (ad. 7)
De groep bestaande uit Ed Offerman, Jan Harmsen, Hans Hogeslag, Frans Jansen en Gerrit
Krijt werkt hard om alle voorwerpen te fotograferen, de dozen te controleren en de foto's in
Adlib te koppelen. De ingave van nieuwe voorwerpen in Adlib is een tijdrovende klus, temeer
daar er in het corrigeren van eerder ingegeven spullen veel tijd gaat zitten.
Wel ‘screent’ men e.e.a., zodat ‘rommel‘-niet- en waardevolle voorwerpen -wel- worden
opgenomen.
Website.
In 2016 zijn er plannen gemaakt om de website meer het karakter te geven van een
‘openbaar’ archief. Probleem hierbij is echter mensen, met ICT-kennis te vinden die e.e.a.
kunnen ontwikkelen en invoeren. Eind 2016 is Hette Koopmans bereid gevonden e.e.a. te
willen oppakken. De actualiteit van de website wordt veelal overgenomen door
Facebookpagina ‘Herinner je Olst’.
6. Infocentrum.
Het dagelijks bestuur van de vereniging heeft veel (bestuurlijke) capaciteit moeten steken in
de organisatie van het Infocentrum.
In 2016 hebben diverse wijzigingen binnen de organisaties van de partners in het
infocentrum plaatsgevonden:
per 1 april 2016 heeft JP van de Bent heeft de horeca afgestoten. De horeca is overgegaan
naar Ripperda.
-De rol van JP is vanaf die datum gewijzigd van partner in het centrum naar huurder en
leverancier van diensten aan de horeca en SBB voor het buitenterrein.
-Binnen SBB heeft een personele wijziging plaatsgevonden in de coördinerende functie.
-Binnen het OE heeft een personele wijziging plaatsgevonden in de functie van voorzitter.
-De verhuurder SKOW (Uthuus) heeft een overeenkomst gesloten met de horeca voor het
dagelijks beheer van de locatie.
-De organisatie binnen SKOW (Uthuus) is gewijzigd. Daardoor is de overeenkomst inzake
beheer en aanvullende diensten tussen de verhuurder SKOW (Uthuus) en het Olster Erfgoed
gewijzigd. De verhuurder heeft de werkzaamheden ter ondersteuning van vrijwilligers en
programmaring in het Infocentrum afgestoten. Deze ontwikkelingen en de overname van
taken hebben in 2016 veel tijd en energie gekost en zijn nog niet volledig afgerond.
In 2016 zijn er ruim 31000 bezoekers geweest. Gemiddeld zijn er 44 gastvrouwen/heren
inzetbaar.
Het Infocentrum bestaat in 2017 5 jaar. Naast het feit dat er vervangingsinvesteringen

aankomen zal ook gekeken moeten worden naar het toekomstige beleid in het infocentrum.
Met name over het toekomstige beleid op de locatie willen we graag in gesprek met de
gemeente.
7. Schenkingen.
Een overzicht van schenkingen ligt ter inzage bij het jaarverslag.

