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‘Een Bijbelse picknick op de Kuiperberg’   

Toerisme is voor Ootmarsum al meer dan honderd jaar een belangrijke bron van 

inkomsten. Ootmarsum kreeg als één van de eerste gemeenten in Nederland in 1901 een 

VVV. In topjaren telde Ootmarsum meer dan 900 hotelbedden. In de jaren negentig van de 

vorige eeuw  bloeide het toerisme als nooit tevoren en was bijna iedereen in Ootmarsum 

op de één of andere manier wel betrokken bij de vele folkloristische activiteiten en 

toeristische evenementen. Reden voor het toenmalige VVV-bestuur om een uitgebreid 

‘dankjewel’ te organiseren. Een stadspicknick voor iedere inwoner! Dat was een top-idee. 

Het werd een doorslaand succes. Meer dan de helft van de inwoners kwam opdagen en liep 

de wandelroute naar de ANWB Oriënteertafel  waar de picknick plaatsvond. Een relaas van 

Rob Meijer, in die tijd secretaris van de VVV. “Ik heb alleen maar goede herinneringen aan 

dit evenement bewaard.” 

 

 

 [foto panorama stadspicknick.] 

In het archief van de VVV bevindt zich de oprichtingsakte uit 1901. We waren hiermee één 

van de eerste  VVV’s in Nederland. Valkenburg was ons voor in 1885. Actieve ondernemers 

en gemeentebesturen hebben zich door de jaren heen steeds voor het toerisme ingezet. In 

1926 werd in het bijzijn van ZKH Prins Hendrik de ANWB Oriënteertafel op de Kuiperberg 

officieel in gebruik genomen. In 1938 had Ootmarsum al haar eerste uitgave van de 

‘Geïllustreerde gids voor Ootmarsum en Omstreken”.  

 

[ foto Prins Hendrik Kuiperberg]. [foto Gids Ootmarsum 1938] 

Dit jaar bestaat de VVV-Ootmarsum dus alweer 120 jaar. De vele mijlpalen in de lange VVV-

geschiedenis werden door de jaren heen op verschillende manieren gevierd. De viering van 

het 90-jarige jubileum in 1991 was echter wel heel bijzonder. In dat jaar kwamen 

verschillende lijntjes samen : het VVV-kantoor in het oude stadhuis werd verbouwd, het 

aantal hotelbedden  stond op een topcapaciteit van boven de 900 en heel veel inwoners 

van Ootmarsum droegen bij aan een goed gastheerschap in het eigen stadje. In het 

toenmalige VVV-bestuur werd vastgelegd dat er een evenement zou worden georganiseerd 



voor de inwoners van Ootmarsum. Niet zoals eerder een evenement, zoals een Folklore dag 

en speciaal voor toeristen de langste koffietafel van  Nederland. De VVV-ploeg ging aan de 

slag. Dat gebeurde met Huub Borrenbergs als voorzitter, penningmeester Toon Heupink en 

ondergetekende vervulde de rol als secretaris. De ploeg werd aangevuld met Cor Bruns 

namens de campings, Harrie van Duinen vertegenwoordigde de Horeca en Paul Lankamp 

als vertegenwoordiger van kunst en cultuur. Met de scheidende VVV-directeur Herman 

Veelers en de nieuwe directeur Frits Snijders moest het een geslaagde dag  worden.  

[foto start VVV kantoor] 

Een evenement voor alle inwoners moest het worden en het idee voor een stadspicknick 

werd geboren. Een gratis mandje met lekkernijen op een historische plek. Voorgesteld werd 

om een wandelroute te maken naar de Kuiperberg. Op de flanken van de Kuiperberg tot 

aan de Paasweide van Oortmann zou een feestterrein worden ingericht. Alle mogelijke 

relaties werden aangesproken om medewerking te verlenen en het evenement te 

sponsoren. Toon Heupink stond garant voor Bolletje-producten en werd bijgestaan door de 

bakkers Jan  Schulten en Jan van Benthem. Frans Kuipers met zijn groentewinkel in de 

Marktstraat wist Johma-salades te strikken. Ik bezocht Cees Tel  en kreeg 2.000 

picknickmandjes regelrecht uit China cadeau. Er werd een wandelroute uitgezet en met 

gedrukte picknick-coupons zochten we de publiciteit op. De Ootmarsumse Boerendansers 

namen deel, een grote feesttent werd geplaatst voor het geval het slecht weer zou worden. 

Langs het wandelpad kwamen vlaggenmasten , draaiorgel ‘t Piepenrek zorgde voor een 

vrolijke deun. Op een podium vonden de toespraken en optredens plaats.  Om zitjes te 

creëren werd de hele weide volgestouwd met strobalen en daarin een fleurige parasol. 

Helemaal rondom werden kraampjes gesitueerd waar de bezoekers op vertoon van hun 

coupon hun mandjes konden vullen. Dat moest wel een mooi spektakel worden ! 

Op de grote dag stonden er lange rijen op de markt voor het VVV-kantoor. Ootmarsum had 

4.200 inwoners en er was bekend gemaakt dat alleen Ootmarsummers mochten 

deelnemen. Iedere deelnemer kreeg een picknickmandje, een coupon en een wandelroute.  

Geen van ons had kunnen dromen dat het totaal aantal bezoekers uit zou komen op 2.800 ! 

Meer dan de helft van de inwoners schoof aan.….  

Een bijzondere situatie, die er voor zorgt dat welvaart en welzijn in het stadje Ootmarsum 

hand in hand gaan. 

Rob Meijer 



  

[foto’s van de stadspicknick ;  

Tijdens het feestgedruis en na de toespraak van Huub Borrenbergs, kondigde Toon Heupink 

de boerendansers aan op het podium en hij sprak van een  ‘Bijbels schouwspel’.  Hij overzag 

het geheel en op dat moment schoot hem het bijbels tafereel in gedachten. Jezus voorzag, 

dankzij een wonderbaarlijke vermenigvuldiging, 5000 mensen op de flanken van de 

heulvels rondom het meer van Kapernaüm van brood en vis. Daarom maakte hij deze 

gelijkenis en sprak de legendarische woorden: ‘Bijbels schouwspel’.    

Het deed velen goed!  “Zo völ Oatmösschese leu bie mekaar te zeen”, of zoals Jan Smellink 

het zei : “As d’r meer wat te haal’n is…” . Al met al een bijzondere dag, die nog steeds bij 

velen in goede herinnering voortleeft.  

 

 

[foto Huub Borrenbergs /Herman Veelers]  

Deze stadspicknick  werd bijzonder gewaardeerd. Daarmee had het VVV-bestuur, ook 

namens de Horeca, de juiste keuze gemaakt om iets terug te doen voor de inwoners van 

Ootmarsum. Daarmee werden de Ootmarsummers bedankt, omdat door de jaren heen de 

gasten vriendelijk werden ontvangen. Tevens de waardering voor het vele vrijwilligerswerk 

van de Siepels en Siepelinnen om zich belangeloos in te zetten voor het toerisme. Mede 

daardoor bleven de kosten binnen de perken. Het leidde voor veel evenementen tot een 

succesformule, die het stadje veel goeds heeft gebracht. Ook in deze tijd is dit nog steeds  



   

    

    

 


