Afgelopen maanden is museum De Laarman diverse keren in het nieuws geweest. Wij
willen je met deze nieuwsbrief op de hoogte brengen met de plannen voor 2017.
DOELSTELLING
In oktober 2015 is er met een grote groep Luttenbergers uit allerlei geledingen
gebrainstormd over de toekomstvisie. Hier kwam als hoofdthema uit: Het verbinden van
mensen met de wereld achter ons eten en landschap.
Voedsel en landschap zijn de sleutelwoorden waardoor de uitgangspunten van
De Laarman blijven bestaan.
Het huidige museum moet een actief- en doecentrum worden. Kernwoorden zijn:
vernieuwend, (inter)actief, met de handen bezig,
kennis bundelen en delen met bezoekers.
Door het organiseren van kinderfeestjes, het
scholenproject, teambuilding of bedrijfsactiviteiten valt er voor iedere leeftijd iets te
doen en te leren. De Luttenbergse berg gaat
een rol spelen als onderdeel van het landschap en
we gaan vergeten groenten een nieuw plekje geven.

vrouwen kunnen ook smeden

Wij zijn gastvrij en laagdrempelig en toegankelijk voor jong en oud.
WAT IS ER NU.
De locatie zoals die er nu staat, bestaat uit
twee delen. Het eerste deel is het hoofdgebouw met drie
verdiepingen. Het tweede deel, buiten, bestaat uit een
plein met enkele oude schuren. Hierin staan oldtimer
trekkers, diverse werktuigen en handgereedschappen
en ook een smederij en timmerwerkplaats. Op het plein
buiten staan de grotere landbouw werktuigen.
Het plein met de oude schuren

WAT GAAT HET WORDEN.
In het voorjaar van 2016 is een projectgroep gevormd, die
geïnspireerd is door de brainstormgroep. En er is een (ver)nieuw
bouwplan ontwikkeld. Het hoofdgebouw blijft zoals het was. Wel
wordt er intern wat gerestyled zodat het een nieuwe frisse aanblik
geeft. De oude schuren worden gesloopt en hiervoor in de plaats
komt nieuwbouw. De toren van de silo wordt opgeknapt.
De aanvragen voor financiering zijn afgelopen zomer ingediend bij Gemeente Raalte,
Provincie, Europa-loket, Plaatselijk Belang, diverse fondsen en bij de Rabobank.
Op dit moment is er door een aantal instanties goedkeuring verleend voor
financiering. Maar nog niet alles is financieel rond. We gaan bedrijven vragen om het
nieuwbouwplan te sponsoren en we gaan geld besparen door een aantal werkzaamheden
met vrijwilligers uit te voeren.

WIL JE ONS HELPEN??
We hopen dat je ons ook wilt steunen. Dat kan op meerdere manieren. Door mee te
helpen als vrijwilliger bij de bouw, inrichting of horeca activiteiten of als donateur.
Voor € 15,00 per jaar (meer mag ook) kun je al donateur worden en je toont daarmee jouw
betrokkenheid bij een mooi project. Iedere donateur krijgt een pasje waarmee je
persoonlijk gratis toegang krijgt tot onze evenementen. Als bestuur zijn we uiteraard blij
met elke donateur of donatie.
GEPLANDE EVENEMENTEN IN 2017
8 januari
IVN winterwandeling – thema: Veelzijdig Luttenberg
19-26 februari
Sallandse Schildersdagen – expositie met het thema: Beweging
18 maart
Mountainbiketocht in het donker – thema: Donkere Koele
25 mei
Dauwtraptocht
24 juni
Oldtimer trekker toertocht
1 en 2 juli
Bloemenfestijn
16 juli
Historisch Festival
14 en 15 oktober Herfstwandeling
??
Lekker Laarman
Tot slot wensen wij je hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar en we hopen je
volgend jaar te mogen ontmoeten bij een of meerdere evenementen.

Prettige
kerstdagen en
een goed 2017

bestuur museum De Laarman
Heb je nog vragen over deze nieuwsbrief, neem dan contact op met één van de
bestuursleden:
Hans Kortstee, voorzitter
Hennie klein Koerkamp, penningmeester
Joop Holtmaat
Annie Hauptmeijer
Ceriel Fikken
Harrie Alferink
Telefoon De Laarman: 0572-301288
Mail: info@delaarman.nl
Website www.delaarman.nl

