En VRIJDAG gaan we wandelen
met twee verhalenvertellers

Info:

Zij vertellen over de geschiedenis,
sagen en legendes, natuur en de
beweegroute op de Luttenberg.

Voor de kaarsenmakerij, het bezoek aan
de boerderij, de rondrit met de Bargkarre
of de wandeling met de verhalenverteller
is er een minimum van 8 en een
maximum van 20 deelnemers.

Henk kan je vertellen waar de wichelroede
voor gebruikt wordt. Lukt het jou ook om
sporen naar het verleden te vinden?
Jan wandelt langs de nieuwe beweegroute
en vertelt ondertussen over witte wieven
of andere verhalen.

Wil je aan een van deze activiteiten
meedoen? Meld je dan aan vóór
18.00 uur van de voorgaande dag via
activiteiten@delaarman.nl
Kinderen kunnen alleen onder begeleiding
van een volwassene deelnemen aan de
activiteiten.
Bezoekers die niet meedoen aan de
activiteiten, betalen de normale entreeprijs
van het museum.

Bij slecht weer zetten we een trekker voor
de Bargkarre en rijden we samen met de
verhalenverteller door de omgeving.
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De Laarman

De wandeling gaat door het bos.
Aanmelden is noodzakelijk
Vertrek: 10.00 uur
Duur: ± 1,5 uur
Volwassenen € 7,50
Kinderen € 5,00
incl. bezoek aan het museum

Lift en rolstoeltoilet aanwezig

met dank aan:

Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

Op ontdekkingstocht bij
De Laarman in Luttenberg

Van 3 juli t/m 31 augustus
hebben we leuke
activiteiten bedacht.
Doe je mee?

Op DINSDAG kun je zelf een kaars
maken in de kaarsenmakerij

Iedere WOENSDAG gaan we
met de Bargkarre naar de
boerderij

Koekjes bakken, een
vogelhuisje maken en een
speurtocht op DONDERDAG

De kaarsenmaker heeft de kaarsenpot
gevuld en het kaarsenvet warm gemaakt
en jij mag zelf een kaars maken.
Om de paar minuten dompel je jouw
plankje met twee lonten in de pot en na
een paar keer wordt jouw kaars steeds dikker.

We gaan op bezoek bij een boer in de
omgeving van Luttenberg. Er zijn koeien
en kalfjes en nog andere dieren.

Als je kaars bijna klaar is geef je
er een draai aan en dompel je
de kaars in de kleurenpot.
Als je genoeg tijd hebt, kun je de
speurtocht door het museum nog
doen.

Aanmelden is noodzakelijk
Starttijd: vanaf 13.30 uur
Duur: ± 1,5 uur
Volwassenen: € 10,00
Kinderen: € 7,50
Incl. bezoek aan het museum en
twee dompelkaarsen

De boer houdt van zijn dieren en wil je er
graag over vertellen.
Misschien mag je wel een kalfje aaien.
Bij terugkomst kun je het
museum bezichtigen en
een pannenkoek eten.

Aanmelden is noodzakelijk
Vertrek: 10.00 uur
Duur: 3 á 4 uur
Volwassenen € 15,00
Kinderen € 10,00
Incl. bezoek aan het museum, rit met de
Bargkarre, bezoek aan de boerderij,
2 kleine pannenkoeken

Ben jij een bakker of een timmerman?
Ga samen met papa, mama, opa of oma
aan de slag en laat zien wat je kunt.
Als de verf droogt of als
de koekjes in de oven
worden gebakken, kun
je in het museum op
zoek naar het boerenleven van zo’n 50-100 jaar
geleden.
Kijk in het woonhuis met
beste kamer, bedstede en keuken
of naar alle landbouwwerktuigen
van de boer.

Aanmelden is noodzakelijk
Starttijd: vanaf 13.30 uur
Duur: 2 á 3 uur
Koekjes bakken: € 7,50
Vogelhuisje maken: € 7,50
Incl. bezoek aan het museum, koekjes of
vogelhuisje en prijsje voor de speurtocht.

