
 

 

<<<BIJLAGE>>> 
 
Aan het college van Burgemeester en Wethouders    
van de gemeente Dinkelland 
Nicolaasplein 5 
7591 MA  Denekamp 
 
                                                                           Ootmarsum, 5 mei 2015 
 
 
Onderwerp: Klooster Ootmarsum 
 
 
 
Geacht College, 
 
De Ben Morshuis Stichting en de Vereniging Heemkunde Ootmarsum 
kampen met accommodatieproblemen. We zijn naarstig op zoek naar 
een goede opslag voor ons archief en het overige materiaal. Dit bij 
voorkeur in combinatie met atelierruimte, waarin de vrijwilligers vanuit de 
diverse  werkgroepen hun nuttige werk kunnen verrichten en tonen.   
 
Vanuit die positie hebben wij ons oog laten vallen op het klooster. 
Gezien de ligging is dit een prachtige plek en de ruimten in het complex 
bieden ons inziens voldoende mogelijkheden.   
 
Indien onze organisaties in het kloostercomplex gezamenlijk een 
onderkomen kunnen realiseren, betekent dit een geweldige impuls voor 
het cultuur-historische gebeuren in Ootmarsum. Immers met onze 
activiteiten en onze grote achterban vervullen wij een belangrijke 
maatschappelijke functie voor jong en oud  
 
Met een “eigen” expositieruimte kunnen we met enige regelmaat (foto-) 
exposities inrichten over gebeurtenissen in en om Ootmarsum. 
Bezoekers van Ootmarsum vragen er om en genieten er van. Cultureel 
erfgoed leeft! 
 
De gezamenlijke ambitie is er, maar we hebben wel ruimte nodig om te 
kunnen werken en ons werk te kunnen tonen.  
 
In bijgaand “brainstormidee” schetsen wij u een beeld van onze 
bedoelingen. Wij hopen en verwachten bij u een luisterend oor te vinden 
U vindt dat immers ook bij ons:  vanuit onze organisaties wordt 



 

 

meegewerkt aan het project oorlogsslachtoffers en het project 
Kuiperberg.    
 
Graag zouden wij op korte termijn met de voor het kloostercomplex 
verantwoordelijke portefeuillehouder een onderhoud willen om onze 
plannen nader toe te lichten en mogelijk te komen tot concrete 
praktische werkafsprakenvoor  het huisvesten van onze organisatie 
binnen de muren van het kloostercomplex. 
 
Uw uitnodiging zien wij met belangstelling tegemoet.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens bestuur                                 namens bestuur 
Ben Morshuis Stichting                      Vereniging Heemkunde Ootmarsum 
 
 
B.Morshuis (vz.)                                 N. Aarnink (vz.)   
Stobbenkamp 35 Ootmarsum                                    Rossumerstraat 21 Agelo         
tel.  291504                                                                tel. 291215 / 0647817050        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bijlage:  Document Brainstormidee.          
 
 
 
 
 
 
 
 
In kopie naar de gemeenteraad.          


