
Met spel en activiteiten leren kinderen bij De Laarman op een
leuke manier over voeding. Wat vind jij lekker, wat vind jij vies?
Hoe wordt jouw eten geproduceerd en hoe komt het op je bord?
We bieden een volledige programma voor een kinderverjaardags-
feestje met bijvoorbeeld een workshop in de keuken of kaarsen-
makerij.
Voor basisschool leerlingen van groep 5 en 6 biedt het scholen-
project tan en Janneke'een actief onderwijsprogramma van 2,5
uur. Met de verhalenvefteller gaan de kinderen 75 jaar terug in
de tijd en ervaren hoe het kinderleven er in die tijd uit zag.

De Laarman ligt in een prachtig natuurgebied met vele nrogclijk
heden. Van hieruit worden er regelmatig wandel en fietstochtcn
in de omgeving georganiseerd. Je kunt De Laarman ook als start
punt gebruiken voor bv. een knapzakroute of een wandeling nrct
gids en een wichelroede door het natuurgebied van landsctrap
Overijssel over de berg.
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Voedsel is en veel besproken en hot item. Er is vccl «>vr.r lr.
doen, wat is gezond en wat niet? Welke alternatieven zijrr cr crr
wat is de toekomst? Veel thema's waar telkens wccr vcrni<'trwclc
inzichten in komen. Daarom organiseert De Laarntalt lcgclrrr.rtic;
lezingen en workshops.
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Algomonr lnÍormetlor
Geopond van Í npriltot
en met 31 oktober:
Per seizoorr golden aongepaito
openlngstlJdon; chock vóór fo bozook do wobelto,

Tijdens do bnslssehoolvakantlor:
Dinsdog t/m vrlJdag 10.00-16,00 uur
Zaterdag en zondng Í3.00-í6,O0 uur
Arrangemonton €n workshop! nlloen op nfspraak.

Entr.at I

De Laarman biedt volledig verzorgde arrangementen voor
familie- of vriendengroepen of touringcarbedrijven met work-
shops koken, smeden of kaarsen maken, wandel- en fietstochten.
Uitbreidingen met lunch of buffet is mogelijk.
Regelmatig organiseren we evenementen zoals de Boerenmarkt,
het Bloemenfestijn of de Proever'rj. Lees meer informatie op:
www.delaarman.nl
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Volwassonorr: € 5,00 p.p,
Kinderen 4-12 Jaar: € 2,5O p.p.
Groepen vannf 1O porsonen: € 4,00 p.p.

Bordkbarrhrldl
Rolstoeltollct en lift zijn nnnwezig
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Por eutor
Vanuit Twente, Deventer en Zwolle: volg de N35 tot de afslag
N348 richting Luttonborg. Blj de vorkoersllchtorr rechtsnf,
Ruim voldoende gratls pnrkeerplnntson.

Mtt oprnblrÍ Y.tYo.rr
NS statlon Roalte vervolgens met buurtbus lljn 518;
daarna 1O minuten lopen.
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Luttenberg is onderdeel van de Sallandse Heuvelrug. Een prachtige
natuurrijke omgeving om te wandelen, te fietsen en te recreëren,
een eigen lutte (kleine) berg. Op deze berg vindt je een aantal
prachtige routes met mooie vergezichten om te wandelen en speel-
toestellen voor jou en je kinderen om je even sportief uit te leven.
Als een markant gebouw ligt tegen deze kleine berg: De Laarman.
Dit is een voormalige mengvoerfabriek die in 2O19|2O2O verbouwd
en vernieuwd is met als thema:
Mensen verbinden met de wereld van voedsel en landschap.

We nemen je mee in de wereld achter ons eten. Waar komen al

die lekkere dingen vandaan die je elke dag op je bord hebt?
Zoals brood, vlees, melk, kaas, groente en eieren.
Waar ontstaat het of groeit het?
Wat zijn E-nummers op de voedsel verpakking?
Welke weg legt het af voordat het op je bord ligt?
Wie en wat zijn daar allemaal bij nodig?
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Op een speelse en educatieve manier wordt in beeld gebracht
waar ons voedsel vandaan komt. Leerzaam en leuk voor
elke generatie. Voor de jongeren zijn er beeldschermen en
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spelelementen met informatie en voor de ouderen
onder ons is er ook nog een deel van de vroeger
gebruikte werktuigen en kleine machines te zien.
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Nadat het niet meer in gebruik was als mengvoerfabriek, is het
gebouw door een boer uit de buurt gekocht, om er zijn grote
verzameling landbouwwerktuigen in onder te brengen. Deze
boer was Jan Tielbeke. Met als bijnaam Jan van Laarman. Op
meerdere plekken vind je nog onderdelen van deze verzameling
terug, passend bij de verschillende thema's. En zoals dat vroeger
ging dat men alles zelf repareerde, zulje hier ook een oude tim-
merwerkplaats en smederij aantreffen. Het is hier zelfs mogelijk
om aan een cursus of workshop smeden mee te doen.

Vanuit de museum gedachte om het oude te bewaren maar
ook om de oude ambachten nog in werking te laten zien, is ooit
het idee ontstaan om een historisch festivalte organiseren.
Mensen met dezelfde hobby en passie bij elkaar te brengen
en te verbinden, en om de burger te laten zien hoe er vroeger
geoogst en gedorst werd. En hoe de grond werd bewerkt voor
een goede opbrengst van de gewassen. Een jaarlijks evene-
ment, met veel tractorgeronk, dat inmiddels is uitgebreid met
demonstraties, een toertocht van oldtimer brommers, tractoren,
auto's en vrachtwagens, omlijst met muziek en kraampjes voor
sfeer en gezelligheid.


