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Bijna november 2021
Geachte/ beste L.O.V.ers,

Hoe het er voorstaat: bericht 06
In november 2020 moesten wij u berichten dan de gepande LOV tentoonstelling dat jaar door corona niet door kon
gaan. Nu de situatie vooralsnog lijkt te verbeteren organiseren wij samen met het Dorpsplatvorm Oosterbeek,
Corona Volente, de tentoonstelling en het symposium alsnog.

Tentoonstelling L.O.V.
Periode
Opening
Locatie·
Spreker

20 november t/m 5 december 2021
zaterdag 20 november 2021, 14.00 uur
Zalencentrum Lebret, Lebretweg 51, 6861 ZZ Oosterbeek
Dhr. Frederik. Erens, historicus, bestuurslid Stichting Erfgoed meubelfabriek LOV;
Inleiding over de L.O.V. in de context van de architectuur en binnenhuiskunst aan het begin van de
20e eeuw.

De toegang tot de tentoonstelling is gratis.
Openingstijden zijn vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.
Symposium “Het verhaal van Gerrit Pelt, directeur L.O.V.meubelfabriek 1910 -1935”
Datum
Entree

26 november 2021, Aanvang/ Einde 14.00 uur- 16.00 uur
€ 5,= p.p. ( leden Stichting Heemkunde Renkum gratis) max.180 pp
betalen bij aankomst
aanmelden bij mevrouw I. Mispelblom Beijer, info@erfgoedlov.org
Zalencentrum Lebret, Lebretweg 51, 6861 ZZ te Oosterbeek

`
Plaats
Sprekers:
Karin Gaillard, auteur van het boek L.O.V., een idealistische meubelfabriek 1910-1935; inleiding over de betekenis
van Gerrit Pelt voor Oosterbeek en Nederland.
Liesbeth Tibbe, voormalig docent aan opleiding Kunstgeschiedenis van Radboud Universiteit Nijmegen; inleiding
over sociaal-liberale ondernemers filosofieën en hun voorbeelden in Nederland begin 20e eeuw.
W. van Zanten presenteert zijn boek “110 jaar Lebret”

Voor het symposium is aanmelding noodzakelijk i.v.m. beperkte capaciteit van de zaal.
Meld U aan bij info@erfgoedlov.org, met vermelding van: Naam, mailadres en aantal personen.
Mochten er verder beperkende corona maatregelen t.z.t. komen, dan berichten wij u dit tijdig.

Bestuur: Wij blijven op zoek naar bestuursleden en vrijwilligers.
Het gaat hier niet om vergadertijgers maar om doeners en uitvoerders, bijvoorbeeld voor
onderzoek, fotograferen, artikeltjes schrijven, administratie, documentatie, website.
Belangstelling contact Info@erfgoedlov.org

KvK: 70304564.

Bank Triodos: NL97TRIO 033 88 17 255
Culturele ANBI

RSIN:858248591

1. Het virtueel museum wordt uitgebreid en verbeterd
Primaire doelstelling van de Stichting het documenteren en het toegankelijk en zichtbaar maken van het LOV
erfgoed. Dat is sedert de oprichting haal heel aardig gelukt en ons virtueel museum breidt gestadig uit in
samenwerking met het RCE. Dankzij subsidie toezeggingen van het Jaap Harten fonds en het Prins Bernard Cultuur
Fonds/Gelderland hopen wij dit najaar met interieur fotografe Annemiek Houben aan de slag te gaan om waar nodig
de kwaliteit van de foto’s verbeteren en de documentatie uit te breiden. Het is mogelijk dat wij U benaderen om
toestemming te vragen voor LOV meubilair in uw bezit (opnieuw) te fotograferen.
2. Schenkingen
Helaas is het onze Stichting zeer beperkt in de mogelijk geschonken LOV
meubelen op te slaan. Meubelen met een “museale” kwaliteit en nog niet in
onze collectie trachten wij bij musea onder te brengen, maar ook die kampen
met ruimte gebrek. Als tijdelijk alternatief brengen wij meubels in bruikleen
onder bij derde. LOV gerelateerde documentatie (tekeningen, correspondentie,
foto’s) blijven zeer welkom.
Dank aan erfgenamen van Mevr. Rini Dippel voor het slaapkamer ameublement,
naar ontwerp van A.H. Jansen, aan Mevr. H. Vooijs en Hr. M. Jansen: eetkamer
set met dressoir, naar ontwerp J.A. Muntendam, aan familie Sanders voor vijf stoelen ontworpen door J.A.
Muntendam, aan Mevr. Hofstee voor de LOV brochure uit 1927.
3. Oproep
Het blokje huizen gelegen aan de Pontanuslaan 7 t/m 31, St. Nicolailaan 11 t/m 19 en
Sickeszlaan 1 t/m 17 te Arnhem ontworpen door architect ir. W.F.C. Schaap bestaat in
2022 / 2023 100 jaar. Meubelfabriek LOV organiseerde van 10 tot 25 februari 1923
een tentoonstelling aan de Pontanuslaan 27. Barbara Peters, historica, is op zoek naar
oude foto’s van de Pontanuslaan te Arnhem van zowel het interieur als het exterieur
uit de jaren ’20 van deze woningen. Ook van latere datum zijn welkom. De opa van
Barbara, Kees Peters, was in de periode 1931- 1935 houtbewerker bij de LOV.
Wanneer u meer over hem kunt vertellen, dan horen we dit graag.

4. Financieel 2020
Balans 31/12/2020

Resultaten rekening 2020

Activa
Triodos 255

Opbrengsten
4.152,06

giften

2.600,00

Giften 1)
4.152,06

946,57
3.546,47

Kosten
Passiva
stand 31/12/2019
resultaat 2020

3.405,29
746,77
4.152,06

1) Waarde giften/
geschonken kosten
2) ontwerp kosten
10 panelen voor
tentoonstelling

Div kosten inbreng + reiskosten 1)

946,57

Contributie Erfgoed Gelderland

121,00

Tentoonstelling kosten 2)
website onderhoud &foto bewerking

reiskosten vergoedingen

totaal

1.355,00
123,47

75,02

2.799,80

resultaat

746,77

De Stichting erfgoed meubelfabriek LOV heeft een Culturele ANBI status, waardoor Uw schenking als particulier
125% en als bedrijf 150%, aftrekbaar voor IB /Vpb kan zijn: NL97TRIO 033 88 17 255
Hartelijke groet,
Laurent Nouwen, voorzitter, mede namens bestuursleden Ingrid Mispelblom Beyer en Frederik Erens
KvK: 70304564.

Bank Triodos: NL97TRIO 033 88 17 255
Culturele ANBI

RSIN:858248591

