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Nieuwsbrief 
Januari 2020 

 

Ha LOO-Naobers, 

 

Middels deze Nieuwsbrief gaan wij jullie informeren over de voortgang van de nieuwbouw van het 

NaoberLOOkaal. 

In eind 2018 en begin 2019 hebben er twee bijeenkomsten plaats gevonden in samenwerking met 

de Gemeente Deventer en het Bestuur van de Stichting Vrienden van Loo. Vele Noabers van Loo 

waren hierbij aanwezig. 

Tijdens deze bijeenkomsten werd duidelijk dat een verbouwing van “de Baarhorst” tot 

NaoberLookaal geen optie is. Ook bij de school intrekken blijkt geen optie. De mogelijkheden het 

huidige pand te renoveren of een geheel nieuw pand bouwen bleven over. 

Werkgroepen “Renovatie” en “Nieuwbouw” werden geformeerd. Beide werkgroepen zijn aan de 

slag gegaan om een overzicht te krijgen van de werkzaamheden. Uiteindelijk is van beide 

werkgroepen het resultaat in een presentatie samen gevoegd. Deze is aan de Naobers van Loo en 

de afgezanten van de Gemeente Deventer gepresenteerd. De 2 opties zijn in stemming gebracht 

en het resultaat van deze stemming was dat we verder gaan met “Nieuwbouw”. 

De presentatie is bij de wethouder van Deventer aangeboden waarna de terugkoppeling kwam 

naar de Naobers van Loo. De Gemeente acht dat het project “Nieuwbouw” een kans van slagen 

heeft. De uitdaging voor de werkgroep Nieuwbouw is gestart. 

Als eerste moest er een concept Bouwontwerp uitgewerkt worden door een aannemer. 

Vervolgens een uitgewerkt financieel overzicht gemaakt worden. 

Het is een aantal maanden stil geweest met betrekking tot de activiteiten van de toekomstplannen 

van het NaoberLOOkaal. Gedurende de afgelopen maanden in 2019 is de werkgroep druk bezig 

geweest met voornamelijk subsidies te vergaren. Van de Gemeente Deventer, WijDeventer, 

Leader. 

Er is een website ontworpen voor Stichting Vrienden van Loo www.naoberlookaal.nl die 

binnenkort de lucht in moet gaan. 

Van WijDeventer hebben we inmiddels € 7000,-- subsidie ontvangen.  
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De gemeente heeft daarbovenop nog een 40.000,-- subsidie toegezegd! 

Nu het erop lijkt dat we de Leadersubsidie ook kunnen krijgen gaat het er naar uit zien dat we 

daadwerkelijk tot de uitvoering van de nieuwbouw plannen gaan komen.  

 

Als nieuw bestuur voor Stichting Vrienden van Loo zijn aangetreden enkele leden van de 

werkgroep “Nieuwbouw” en wel: 

- Rick Oudenampsen - voorzitter, 

- Karel Maas Geesteranus - penningmeester,  

- Renee Maas Geesteranus - secretaris 

- Henk Blankena - bouwcommissie. 

Wendy en Thea behouden het beheer van de exploitatie van het NaoberLookaal. Als vanouds 

kunnen jullie bij hun reserveringen afspreken. 

Het streven is om in augustus 2020, na de NaoberLoo BBQ, met de sloop te beginnen. 
 
Voor het uitvoeren van de plannen zal draagvlak, samenwerking en inzet van de inwoners en 
belanghebbenden noodzakelijk zijn. 
Het bestuur doet daarom een oproep tot aanmelden voor één of meerdere werkzaamheden of 
commissies zoals: 

-Sponsoring 
-Subsidies 
-Catering tijdens bouwwerkzaamheden 
-Sloop 
-Timmerwerk 
-Metselwerk 
-Installatie 
-Tegelzetten 
-Dakdekken (dakleer) 
-etc etc. (deze nog aanvullen verder met wat jullie nog hadden staan) 
 

Eigen voorstellen, tot bijdragen aan de realisatie van het bouwproject, zijn uiteraard ook van harte 
welkom. 
 
Binnenkort ontvangt iedereen een schrijven om jullie aan te melden voor bouw assistentie. Wij 
zullen deze papieren weer bij jullie thuis komen ophalen. 
 
Het bestuur streeft er naar om in 2022 een toast uit te brengen op de nieuwe start van het jaar en 
het in gebruik nemen van het NaoberLookaal. 


