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Jaarverslag van Stichting de Lunterse Keie 2010-2011

 

Herbouw Muldersschuur

In 2009 is het plan opgevat om de 
Lunterse Graanschuur “de 
Muldersschuur” op een andere plek in 
Lunteren te herbouwen. Om dit te 
realiseren moet veel werk worden verzet. 
De schuur is in zijn oorspronkelijke 
toestand opgetekend en gefotografeerd, 
maar om hem te kunnen herbouwen 
moest een nieuwe tekening worden 
gemaakt. Ook de fondsen werving is een 
belangrijk stuk werk. Zonder geld geen 
nieuwe muldersschuur Als we terug 
denken aan 2010 dan is dit vooral een jaar geweest van plannen maken en het 
werven van sponsors. Veel ideeën voor fondsenwerving zijn de revue gepasseerd 
en hebben het uiteindelijk niet gehaald, een aantal andere ideeën zijn 
daadwerkelijk uitgevoerd en succesvol gebleken. . In 2010 en 2011 is samen met 
de gemeente Ede gewerkt aan een nieuwe locatie voor dit Lunters monument.  In 
goed overleg met gemeente en omwonenden is gekozen voor een locatie midden 
in het dorpspark “de Appelhof” aan de Roskammersteeg. De 
bestemmingsplanprocedure is inmiddels afgewikkeld en het bestemmingsplan voor 
de herbouw is onherroepelijk.

Samen met een nieuw op te richten beheersstichting wordt gekeken naar een 
passende invulling voor wat betreft het gebruik van de Muldersschuur. 

 

Stenen bikken

Bij de sloop van de muldersschuur zijn zo veel mogelijk materialen die 
herbruikbaar zijn, bewaard. Zo ook de stenen van de muren. De stenen zijn achter 
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Euterpe op pallets opgeslagen. De Lunterse scouting die zelf ook met fondsenwerving 
bezig waren voor hun nieuwe clubhuis hebben zich bereid verklaard om de stenen af 
te bikken.

 

Fondsenwerving

In februari 2010 hebben we van de Rabo 
Bank onze eerste toezegging gekregen 
voor een bedrag van van € 10.000,-. Dit 
werd opgevolgd door een toezegging van  
€ 5000,- van Stichting Idee in uitvoering. 
Ook het Lunterse bedrijfsleven, waaronder 
de OLO en niet te vergeten de Lunterse 
bevolking hebben zich massaal achter het 
initiatief geschaard en fors gedoneerd. 
Mede dankzij alle steun is de 
fondsenwerving op een kleine € 20.000,-- na geregeld. 

In de loop van 2012 zal bij voldoende financiële dekking de bouwvergunning worden 
aangevraagd en zal met de bouw een aanvang worden gemaakt. In dat geval kan de 
Muldersschuur in de loop van het voorjaar van 2013 in gebruik worden genomen.

 

Graanschuurstreekgerechtenkookworkshopdinergala

We zijn nu in het laatste kwartaal van 2010 aangeland als de eerste ideeën ontstaan 
voor het graanschuurstreekgerechtenkookworkshopdinergala. Het idee is dat we met 
een aantal kookfanaten een diner gaan bereiden met streekgerechten en dat dit dan 
weer gekocht kan worden door een stel Lunterse lekkerbekken. Een leuk idee, maar 
uiteindelijk strand dit omdat we geen goede locatie kunnen vinden om en te koken en 
het op te eten.  Maar in 2011 komen we terug!
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2011 een nieuwe start! 

Er is nog weinig publiciteit geweest rondom de muldersschuur. De Lunterse 
bevolking weet nog van niets. Het wordt dus tijd om meer ruchtbaarheid te geven 
aan de graanschuur. In maart staat het eerste stuk over de graanschuur in de 
Lunterse krant. We kondigen de eerste acties aan: een kleurplaten wedstrijd, wie 
bedenkt een naam voor de schuur en een stenen actie.

Op de eerste publicatie in de Lunterse krant volgt een spontane aanbieding van 
Van Milt renovatie om het voegwerk voor haar rekening te nemen. De eerste 
sponsor in natura. Dit geeft de burger moed!

  

Graanschuurbrood

Met drie Lunterse bakkers wordt een nieuwe actie op touw gezet. Met de Bakkers 
Boone, Klok en Van Voorthuizen wordt afgesproken dat er een speciaal 
graanschuur brood gebakken zal worden. De granenmengsel voor dit brood 
worden speciaal vastgesteld en het brood krijgt zijn eigen zak met uitleg over het 
brood en de graanschuur. Dit overheerlijke brood zal bij alle drie de bakkers te 
koop zijn. Een deel van de opbrengst van het brood is voor de graanschuur. 
Uiteindelijk levert dit ons € 1500,- op en natuurlijk heerlijk brood. 

 

Kleurplaten actie / naam graanschuur

De inzendingen voor de kleurplaat stromen, 
nou ja druppelen binnen. Brouwer heeft een 
prijs beschikbaar gesteld die in mei wordt 
uitgereikt. In juni wordt de naam van de 
graanschuur bekend gemaakt. Het wordt 
“De Muldersschuur”. Dit levert de inzender 
een weekendje Droomparken op. 

 

 

[ 3 ]
Jaarverslag 2010-2011 | de Lunterse Keie



Stenen actie

We stellen de plannen voor de herbouw voor aan de Lunterse 
Middenstandsvereniging. In zaal Floor leggen we onze plannen uit en bieden de 
ondernemers de gelegenheid een steen voor de schuur te kopen. Hier wordt 
spontaan gehoor aan gegeven en menig winkelier kan zich nu mede-eigenaar van 
de schuur noemen. De namen van de winkeliers worden vermeldt op de website 
van www.luntersegraanschuur.nl. Ook werken de winkeliers mee om een intekenlijst 
in de winkels te leggen. Zo kan ook het winkelend publiek meedoen aan de stenen 
actie. 

 

Stichting Behoud van het Veluws Platteland (SBVP)

Deze stichting is opgericht na het overlijden van Jan Hooijer, een oud bestuurslid 
van de Oud Lunterse Dag. De doelstelling van de stichting is “Het bevorderen van 
de leefbaarheid van het platteland op de Veluwe”. We ontvangen een donatie van 
deze stichting voor de graanschuur en zijn hier bijzonder blij mee.

 

Graanschuur diner

Het dinergala kon helaas niet doorgaan maar 
daarvoor in de plaats is er het graanschuur diner. 
Harry van Hierden van de Prinsenhof organiseert 
speciaal voor de graanschuur een fantastisch 
theater diner. Behalve bijzonder lekker eten wordt 
dit diner opgeluisterd door het “duo Vreemd”. 
Inderdaad een paar hele vreemde snuiters die de 
zaal diverse malen op zijn kop zetten en iedereen 
uitbundig laten lachen. De avond wordt afgesloten 
met een ludieke veiling. Diverse kunstvoorwerpen zijn beschikbaar gesteld door 
Lunterse kunstenaars en worden nu via opbod verkocht. Dit levert naast veel plezier 
ook weer geld voor de herbouw op. 

Ook restaurant ´De Wormshoef” levert een bijdrage door gedurende een maand een 
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speciaal graanschuur diner te serveren. Een deel van de opbrengst is voor de 
schuur.

 

Kleur een clubhuis
 
We zijn inmiddels in oktober aangeland en sluiten alle acties af met de “Kleur een 
clubhuis” actie. Flexa en schildersbedrijf Blankenspoor organiseren deze actie en 
zorgen ervoor dat de graanschuur straks geschilderd kan worden.

 

Overige activiteiten

Naast alle activiteiten rondom de muldersschuur hebben we ook nog tijd gevonden 
voor andere activiteiten die passen bij onze doelstelling: “Het voor het nageslacht 
bewaren en onder de aandacht brengen van de Lunterse cultuurhistorie en 
Lunterse gebruiken en het ondersteunen van initiatieven daartoe door derden”.

 

Germaanse Put

Wij hebben getracht de Germaanse Put wat beter 
onder de aandacht van passanten te brengen. Op de 
Vijfsprongweg hebben wij ter hoogte van de positie 
van de Germaanse put een grote zwerf kei geplaatst 
met daarop een plaquette met uitleg over de 
Germaanse put. De Germaanse Put ligt een stuk het 
bouwland in en is vanaf de weg niet te zien. Met het 
plaatsen van deze nieuwe zwerf kei worden passanten 
beter attent gemaakt op de aanwezigheid en de 
geschiedenis van de put.

Jaarlijks fietsen duizenden toeristen langs deze markante plek in het buitengebied.
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Lunterse kerkpaadjes

In het najaar van 2010 hebben we met de gemeente Ede 
overleg gehad omtrent het benoemen van een aantal 
markante veelgebruikte Lunterse paadjes. Onze stichting 
heeft zich ingespannen om met de benaming van de paadjes 
weer een relatie te legen met de geschiedenis die rondom 
deze paadjes hangt. Zo worden in Oktober 2011 na het 
volgen van de benodigde procedures de namen van de 
paadjes onthuld De eerste drie paadjes zijn het 
Mientjespaadje, het Smitskerkpaadje en het Gruttersstraatje. 
Onder toeziend oog van “de Grutter” Gert van Koesveld 
wordt het naambord van het Gruttersstraatje onthuld.

De Vluchtheuvel

Wij hebben overleg met Stichting de Vluchtheuvel. Stichting "De Vluchtheuvel" 
Lunteren is een interkerkelijke diaconale werkgroep. De Vluchtheuvel stelt zich ten 
doel om mensen die in moeilijkheden zijn geraakt te helpen. Mogelijk willen zij de 
mulderschuur gaan gebruiken als gesprekslocatie. Het overleg hierover loopt nog en 
krijgt waarschijnlijk in 2012 zijn beslag.

Barometer

Behalve deze publieksacties is ook bouwend Lunteren en omgeving benaderd. We 
hebben al diverse toezeggingen gekregen. Het metsel- en voegwerk, het grondwerk 
en de bronbemaling is geregeld. Stroomdraad wordt ook gesponsord, het afhangen 
van de deuren en afsluiten van de schuur is ook geen probleem. 

Er is een barometer opgesteld met daarop de stand van zaken. Hoeveel geld heb-
ben we nodig en welk werk en middelen staat daar tegenover. We blijven nadenken 
over nieuwe mogelijkheden om fondsen te werven of om werk en goederen in natura 
te krijgen.

Het is nu eind 2011 en we kunnen vaststellen dat er veel is bereikt. Het publiek kent 
de graanschuur en de herbouw plannen. Er is het nodige geld opgehaald en de 
eerste toezeggingen zijn binnen. Als we zo doorgaan dan kunnen we in 2012 de 
bouwvergunning aanvragen en misschien daadwerkelijk starten met de herbouw.
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Secretariaat
Klokkegat 28  6741 EL, LUNTEREN, e-mail: secretaris@keie.nl
 U ondersteunt de stichting door uw bijdrage te storten op rekening 68.23.92.073 


