
  
mei 2022 

 

 

NIEUWSBRIEF 
   

 

Seizoens- 

afsluiting 
 

Zaterdag  

 

21 mei 2022 

 

Openluchtmuseum 

Ootmarsum                                                                           

en                                                                                                                                      

Museum Drostenhuis  

 
Parkeren 

Bij de invalsweg vanaf 

Oldenzaal bevindt zich een 

grote parkeerplaats 'de 

Stadsweide' waar gratis 

geparkeerd kan worden. Van 

daar is het 650 meter lopen 

naar het openluchtmuseum: 

 

Commanderieplein 2 

7631 EA Ootmarsum  

 

In het centrum van Ootmarsum 

geldt de blauwe zone voor de 

duur van 1½ uur.  

 

N.B. 

Heb je geen vervoer en zou je 

met iemand mee willen rijden, 

laat dan je opgave bij Agnes 

Coomans met dit verzoek 

vergezeld gaan.   

 

  
Na een jaar waarin het coronavirus ons nog lang in de 
greep hield maar we alsnog terug kunnen blikken op 
een aantal geslaagde bijeenkomsten is het alweer tijd 
voor de afsluiting van het seizoen 2021-2022. We doen 
dit met een bezoek aan twee met elkaar verbonden 
musea in Ootmarsum.  

     
Het Openluchtmuseum neemt je mee naar het Twente van 
vroeger. In een parkachtige omgeving geven diverse 
authentieke gebouwen een boeiend beeld van het leven op 
het platteland zo’n 100 jaar geleden. Het museum vertelt 
ook het verhaal van de ‘Heeren’, de bestuurders van 
vroeger, de commandeur, de Drost en de Hofmeier.  
Het Drostenhuis was oorspronkelijk een stadsboerderij aan 

de wal in Ootmarsum. Rond 1750 werd het verbouwd tot 

herenhuis en is compleet in stijl ingericht. De verschillende 

kamers met veel antieke vroeg-19e-eeuwse meubelen, 

schilderijen en gebruiksvoorwerpen geven een goed beeld 

van het herenleven.  

Programma:  
13.00 uur: ontvangst in het restaurant naast het museum 

met 2 x koffie/thee en krentenwegge. 

13.45 – 15.15 uur: rondleiding door gids met onderweg een 

sagenlikeurtje. 

15.15 uur: Oversteek naar museum Het Drostenhuis dat 

zich op loopafstand van het openluchtmuseum bevindt.  

Spreekt het programma je aan en heb je geen andere 

verplichtingen, geef je dan op bij Agnes Coomans per e-mail 

agnes.coomans@ziggo.nl of per telefoon 074-8528559. Dit 

kan tot uiterlijk zondag 15 mei.  

Omdat het een vrij prijzig arrangement betreft vragen we 
een eigen bijdrage van 5,00 euro, bij aankomst te voldoen 
aan onze penningmeester Norbert de Beer. Introducés 
betalen 17.50 euro.  
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