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1928
Herbouw van boerderij Looman Agelo op De Bielenbelt bij Ootmarsum door de VVV
Ootmarsum met steun van de Oudheidkamer Twente. Verhuurd aan de familie
Frons-Westerhof. Entreeprijs voor bezoekers was 10 cent.
1963
Sluiting van de Bielenbelt en bouw van een Los Hoes achter het Molenhuisje op
gemeentelijke grond.1964 Opening van het nieuwe Los Hoes met bakspieker en
aanstelling van Jans Hesselink als beheerder.
1965
Bouw van de Hofkamer. Herbouw van dit pand dat oorspronkelijk stond aan de
Markt en afgebroken moest worden t.b.v bouw Restaurant De Guldene Crone.
1966
Restauratie van het Molenhuisje en verhuur aan de Fam. Eweg.
1967
Bouw van de kapschuur en wagenschuur.
1972
Bouw van de wagenmakerij en smidse onder leiding van Gait OldeMeule.
1974
Bouw van de Eppinkschuur die afkomstig is van een locatie aan de Oostwal en
inrichting als geologisch museum en verhuurd aan de Fam. De Wit.
1980
Bouw bijenstal door Dhr. Franken
1996
Wijziging van de naam Los Hoes in Openluchtmuseum Los Hoes Ootmarsum.
1997
Besluit van het toenmalige gemeentebestuur van Ootmarsum het beheer van het
museum onder te brengen in een stichting. Burgemeester Jos Verbeeten en
Wethouder Hans van Zuilekom droegen het beheer over aan een stichtingsbestuur
met Toon Heupink - voorzitter, Henk Geerdink - vice voorzitter, Rob Meijer secretaris, Gerrit Veneklaas - penningmeester, Henk Essink - bestuurslid.
1997
Overdracht van het beheer van de collectie Engels van Beverforde aan de Gemeente
en de inrichting van een expositie in de boerderij Eppink onder begeleiding Gerard
Lammerink. Opening door Hr. Slijkhuis en Bisschop Jansen.
2000
Inrichting van het Molenhuisje als entreegebouw voor het museum met als
onderhuurder de vereniging Heemkunde Ootmarsum.
2001
Aanstelling Jurgen Tip als beheerder/directeur.
2001
Toewijzing van extra 5.000 m2 aan het museum van het gebied gemeentewerf.
2001
Ontwikkeling van het Project Heeren en Boeren met Europese subsidie.
2002
Feestelijke ingebruikname van De Weemhof, de schaapskooi en boerderijtje

















Heinenboer. De Weemhof werd geëxploiteerd door Richard Nijhuis en Tim Zweerink,
de schaapskooi kwam uit het Duitse Wielen en het boerderijtje was van de Fam.
Witte en stond op het Springendal. Kardinaal Simonis, Fürst Christian en
gedeputeerde Bennink namen de gebouwen in gebruik.
2003
De 200.000e bezoeker kon worden verwelkomd en het predicaat gecertificeerd
museum werd verleend.
2004
Brand vernielde het oorspronkelijke Los Hoes.
2005
Ingebruikname van het herbouwde Los Hoes en het Klöpkeshoes.
2005
Toevoeging van Het Drostenhuis aan het museumarsenaal.
2006
De 300.000 bezoeker kon worden verwelkomd.
2007
Tijdens de Herfstfair een warm onthaal voor de nieuwe Commandeur van
Ootmarsum Baron B.Bentinck tot Buckhorst.
2008
Afscheid voorzitter en vice voorzitter Toon Heupink en Henk Geerdink en installatie
van voorzitter René Rorink en vice voorzitter Hennie Olde Loohuis.
2009
Start overleg over de ontwikkeling van het Commanderiegebied.
2010
Presentatie Kadernota en beleid tot 2014.
2012 verhuizing van de entree van Molenhuisje naar de voormalige aula aan de
Smithuisstraat 2
2016 bouw en ingebruikname van molenrad en restauratie van het Molenhuisje.
Afbraak kapschuur
2017 verhuizing van de entree naar Commanderieplein, bouw twee nieuwe
kapschuren en een kapberg

