
Met spel en activiteiten lerèn kinderen bij De Laarman op een
leuke manier over voeding. Wat vind j;j 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 !an en Jànneke' een actief onderwljsprogramma van 2,5
uur. Met de verhalenveÍteller gaàn 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 mogelilk-
heden. Van hieruit worden er regelmatig wandel en fietstochten
in de omgeving georganiseerd. Je kunt De Laàrman ook als start-
punt gebruiken voor bv een knapzakroute of een wandeling met
gids en een wichelroede door het natuurgebied van landschap
Overijssel over de berg.

Voedsel is en veel besproken en hot item. Er is veel over te
doen, wat is gezond en wat niet? Welke alternatieven zijn er en
wat is de toekomst? Veel thema's waar telkens weer vernieuwde
inzichten in komen. Daarom organiseert De Laarman regelmatig
lezingen en workshops.

De Laarman biedt volledig verzorgde arrangementen voor
familie- of vriendengroepen oÍ touringcarbedrijven met work-
shops koken, smeden oÍ kaarsen maken, wandel- en fietstochten.
Uitbreidingen met lunch of buffet is mogelijk.
Regelmatig organiseren we evenementen zoals de Boerenmarkt,
het Bloemenfestijn of de Proeverij. Lees meer informatie op:
www.delaarman.nl

Al9èm6nè iífoÍmàtie!
Geopend van 1 apÍiltot
en met 31 oktobeí
Per seizoen gelden aangepaste
openingstijden; check vóór je bezoek de website.

Tijdens de basisschoolvakanties:
Dinsdag t/m vrijdag l0.00-16.00 uur
Zaterdag en zondag 13.00-16.00 uur
Arrangementen en workshops alleen op aÍspraak.
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Vanuit Twente, Deventer èn Zwolle: volg de N35 tot de afslag
N348 richting Luttenberg. Bij de verkeerslichten rechtsaí
Ruim voldoende grötis parkeerplaatsen.

Mèt opènbeàr vervoeÍ:
NS station Ràélte vervolgens met buurtbus lijn 518;
daarna 10 minuten lopen.
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Luttenberg is onderdeelvan de Sallandse Heuvelrug. Een pràchtige
natuurrijke omgeving om te wandelen, te Íietsen en te recreëren,
een eigen lutte (kleine) berg. Op deze berg vindt jè een aantal
prachtige routes met mooie vergezichten om te wandelen en speel-
toestellen voorjou enje kinderen om je even sportieÍ uittè levèn.
Àls een markant gebouw ligt tegèn deze kleine berg: De Laarman.
Dit is een voormalige mengvoerfabriek die in 2019/2020 verbouwd
en vernieuwd is met als themai
Mensen verbinden met de wereld van voedsel en landschàp.
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We nemen je mee ln 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?
Op eèn speelse en educatieve manier wordt in beeld gebracht
waar ons voedsel vandaan komt. Leerzaam en leuk voor
elke generatie. Voor de jongeren zijn èr beeldschermen en
spelelementen met inÍormatie 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 boèr uit de buuÍt gèkocht, om er zijn grote
verzameling landbouwwerktuigen in onder te brèngen. 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 zelÍ repaÍeerde, zul je hier ook een oude lim-
merwerkplaats en smederijaantreffen. Het is hier zelfs mogelijk
om aèn een cursus oÍ 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 festival te organiseren.
Mensen met dezelÍde hobby en passie bij elkaar te brengen
en tè vetbinden, 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
sÍeer en gezelligheid.
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