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Gaan we de Lunterse graanschuur, of beter gezegd de Lunterse Muldersschuur, 
herbouwen in 2012? 

Dat is de belangrijkste vraag die ons bezighoudt. 

Met diverse publieksacties hebben we de naamsbekendheid van de 
Muldersschuur vergroot en is het benodigde draagvlak binnen de Lunterse 
samenleving ontstaan, getuige alle positieve reacties. Maar uiteindelijk moet het 
financiële plaatje ook kloppen en dat doet het aan het begin van 2012 nog niet.

Ondanks dat de bouw van de Muldersschuur voor ons een enorme klus is en we er 
zorgen over hebben, blijft er toch nog tijd over voor andere activiteiten. Daarom 
eerst een overzicht van de andere activiteiten, voordat we aan de schuur 
toekomen.

100 jaar Buurtbos

We ontvangen van de vrienden van het Lunterse Buurtbos een uitnodiging om 
aanwezig te zijn bij de feestavond. Dat lijkt ons leuk en we schrijven ons in. Het 
zou leuk zijn om iets terug te doen. Het idee om de keien die bij de toegang van 
het Buurtbos liggen wat op te knappen krijgt bijval. Ze liggen een beetje weggezakt 
in het zand en zijn smerig. Ook groeit 
er flink wat onkruid omheen. De 
plannen worden gesmeed. We 
vragen rond wat het kost om de grond 
onder de keien te stabiliseren met 
cement en grind. We lijken het ook 
financieel allemaal rond te krijgen. 
Voor de afgesproken klus datum 
krijgen we helaas te veel afmeldingen 
dus prikken we een nieuwe datum om 
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het werk te gaan uitvoeren. Dit duurde enkele Buurtbosleden te lang. We zijn te 
laat! Zij hebben het werk al gedaan voordat wij er aan toekwamen. Uiteindelijk 
liggen de keien er mooi bij en genieten we later in het jaar van een mooie 
feestavond. Het jubileumboek van de vereniging is zeer de moeite waard en nog 
verkrijgbaar. Kijk op de website www.hetluntersebuurtbos.nl 

Uitgaansdag
De Keie gaan net als de leden van de Oud Lunterse Dag eens per jaar, samen met 
de dames, een dagje uit. Twee leden van de Keie organiseren dit als verrassing 
voor de andere leden. Vorig jaar kregen de organisatoren de wind van voren, er 
deugde volgens iedereen weinig van. Daarop zeiden onze dames dat zij het beter 
konden. Dus in 2012 is de uitgaansdag door de dames georganiseerd. We dachten 
altijd dat dit een mannenaangelegenheid was, maar we hebben moeten vaststellen 
dat de dames het goed hebben gedaan. De hele club is met een aantal auto’s en 
busjes naar Volendam geweest. Na koffie kregen we een rondvaart, niemand werd 
zeeziek en een rondleiding door en over Volendam van een echte Volendammer in 
klederdracht. We besloten de dag met een broodje aal. Als we in Lunteren 
aankomen zijn we nog net op tijd om de wedstrijd Nederland - Denemarken te 
bekijken. We besluiten de chinees om zijn wifi code te vragen. Onder het eten 
luisteren en kijken we met een aantal iPhones naar de wedstrijd, die we helaas 
verliezen. Het eten was gelukkig prima.

Zwaluwnestkast

In het kader van het verbeteren van de handvaardigheid gaan we elk jaar wat 
maken. Er zijn al eens buitenkachels 
gemaakt waarbij we hebben leren lassen. 
Dit jaar willen we een uilenkast of een 
zwaluwnestkast maken. We weten een 
tekening op de kop te tikken. Als we op een 
avond gewapend met hamers in de 
werkplaats komen blijkt al het hout al 
gezaagd en in de grondverf te staan. We 
hoeven het alleen nog maar in elkaar te 

zetten. En met een nietpistool schieten we in een mum van tijd het nest in elkaar. 
Een kort avondje dat de nodige zwaluwnestkasten oplevert.
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Museum Oud Lunteren

We hebben een uitnodiging ontvangen voor de opening van museum Oud 
Lunteren. Het museum is in 2012 geheel verbouwd en biedt nu veel meer ruimte 
om alle stukken te laten zien. Wij zijn aanwezig bij de opening die verricht wordt 
door Jan Terlouw.

Nieuwe Keie
De stichting de Lunterse Keie bestaat uit negen personen. Allen hebben hun 
sporen verdiend in de stichting Oud Lunterse Dag. We verwelkomen in 2012 drie 
nieuwe leden, waarmee we groeien tot twaalf personen.

Bouw van de Muldersschuur
De herbouw van de Muldersschuur is een project dat de meeste tijd vergt van de 
Lunterse Keie. Een hoop financiën zitten eind 2012 in kas. Maar dit is nog lang niet 
voldoende om de schuur te herbouwen. Maar veel werk wordt in natura toegezegd. 
Daarom durven we de klus aan. We starten daarom met de bouw!

Kelder
In de oorspronkelijke plannen voor de herbouw van de Muldersschuur was geen 
kelder onder de schuur voorzien. Maar eind 2011 diende zich een mogelijke 
nieuwe huurder aan, stichting de Vluchtheuvel. Die de schuur een aantal dagen 
per week zou willen gebruiken. Er zou dan te weinig ruimte overblijven voor andere 
huurders. Daarom is onderzocht of er onder de schuur een kelder gerealiseerd kan 
worden. Hiervoor krijgen we in februari de eerste offertes binnen die nauwkeurig 
worden bestudeerd. Uiteindelijk blijkt het plaatje rond te komen en wordt besloten 
ook een kelder te gaan bouwen.

 

REVABO
In goed overleg met Zegers bouw en 
Kelderman bouw wordt bij de Revabo 
geïnformeerd naar de mogelijkheden 
om van “ons” project een leerling 
werkplaats te maken. Dit idee wordt 
door de Revabo met zeer veel 
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enthousiasme ontvangen. In oktober start de bouw van de kap in de hal bij de 
Revabo.

 

Tegelijkertijd wordt in Lunteren de grond 
bouwrijp gemaakt, wordt het gat 
uitgegraven en voorzien van de nodige 
bronbemaling. Daarna wordt gestart met 
de bouw van de kelder. 

De bouw is gestart! Hoera!

 

 

Vanuit de Lunterse Keie wordt er een 
bouwteam samengesteld. Die bestaat uit een opzichter, een projectleider, een 
algemeen medewerker en een vertegenwoordiger van stichting de 
Muldersschuur. Er wordt ook een stichting opgericht voor de exploitatie van de 
schuur. Deze stichting bestaat uit een vertegenwoordiger van de  Vluchtheuvel 
(de voorzitter), een vertegenwoordiger van de Lunterse Keie (de secretaris) en 
een vertegenwoordiger uit de Lunterse samenleving (de penningmeester). Deze 
stichting zal, wanneer de schuur gereed is, het beheer van de Mulderschuur 
voor haar rekening nemen.

Om het laatste nieuws van de Muldersschuur te lezen kunt u de site 
www.luntersegraanschuur.nl bezoeken.

Wij hebben een ANBI verklaring en dat wil zeggen dat wij alle middelen die wij 
ontvangen inzetten voor goede doelen in Lunteren. Steun ons daarom en stort u 
donatie op rekening 68.23.92.073 van stichting de Lunterse Keie in Lunteren
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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 


