
Cultuurmaand
Lange Linschoten
In de maand september
wordt Yoor de eerste keer de
Cultuurmaand Lange Linschoren
georganiseerd. Gàdurende de
hele maand worden er in het

,. gebied tussen Oudewater en
Y Linschoten acrivireiren georgani-
Q seerd die in het teken staan van

i Kunsq Cultuur & Buitenbeleving.
lf 'Een uniek evenemenr voor jong
Á en oud met een verlichte boer-
" derijenroure, kunst in de wei,

J muzikale oprredens. creatieve
. gf workshops en toneel op de deel.

È: Ook k3n Landgoed Linschoten
ï worden bezocht en kan er langs
15 de Lange Linschorcn wordó
j gefiest, -gewandeld en gevaren.

"J Het programmaboekje voor de
cultuurmaand zal huis-aan-huis
worden verspreid in Oudewater,
Linschoten, Snelrewaard,
MontÍoort enWoerden. Kijk yoor
meer iníormatie op www.cultuur-
maand.nl,

De cultuurmaand is een initi-
atief van de stichting Struinen
en Vorsen en tot stand geko-
men in samenwerking met de
Boerderiienstichring Utrecht en

de openingshandeling van de
Cultuurmaand en de Verlichte
BoerderijenÍoute Lange I-iII-
schoten. Zj komen om 19.30
uur per fiets naar de opening.

tal van andere locale ortanisa-
ties in Montfoort, Linschoten
en Oudewater. Met dank aan
Leader, provincie Utrecht, Rabo
Stads- en Dorpsfonds Montfoort-
Oudewater-Linschoten, Prins
Bernardcultuuríonds, KF
Heinfonds en de qemeenten
Oudewater en Montfoórt.

dieren ofgeven ze hun lisie op
de boerderii en het landschap.
De beschilderde balen krijgen
tijdens de verlichte boerderij-
cnroute Lange Linschoten een
plek op de route. Ook de balen
worden aangelicht. Morgen-
avond om 19.30 uur vindt de
aftrap plaats van de zevende
verlichte boerdedjenroute.

Zan$ust zingt
op boercneÍf

LINSCHOTEN - Mannen-
koor Zanglust uit Linscho-
ten r€rzorgt wijdag l0 sep_
tember van 19.15 tol 21.30
uur op het crl l,an ltoerderii
Virtus Vincir van de familió
I)oornebal aan de Noord
Unschoterdi.ik een optreden.
Het optreden vindt plaats irl
het kader van de ' irerlichte
Boerclerijen Route., Deze
maand staat dc rivier de Lin
schoten tusse! fjudelvatcr
en Linschoten in het teken
van dc Cr tuurmaand.
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Per fiets naar oflening
LINSCHOIEN - Mev.ouw
Rui$ok-Vefieijt en de heer E.1..

lansen, respectievelijk burge-
meesters vall oudewater en
Montfoort ve[ichten vanavond

BaËi"ËËhïifËien
OITDEWATER - Ongeveer
650 leerlingen van de basis-
scholen Klavertje 4, St. Jozef-
school, de Immanuelschool
en Mariaschool uit Oudewater
schilderen in een ligboxen-
stal ruim honderd met zwaÍ
plastic omhulde hooibalen. ln
$oepjes van drie maken ze
de meest bijzondere boerderij-


