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uurmaand Lange Linschoten
In de maand september
wordt Yoor de eerste keer de
Cultuurmaand Lange Linschoten
georganiseerd. Gedurende de
hele maand worden er in het
gebied tussen Oudewater en
Linschoten actiyiteiten georgani-
seerd die in het teken staan van
Kunst & Cultuur & Buitenbeleving.
Een uniek evenement voor iong
en oud met een verlichte boer-
deriienroute, kunst in de wei,
muzikale optredens, creatieve
workshops en toneel op de deel.
Ook kan Landgoed Linschoten
worden bezocht en kan er langs
de Lange Linschoten worden
geÍietst, gewandeld en gevaren.
Het programmaboekie yoor de
cultuurmaand zal huis-aan-huis
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ï gen is de route die in september

J toegankelijk is zo ingericht dat
J deze het gemakkelijkst met de
I fiets re doen is. De d ata zljn 2, 3,

q 9, 10, 16, rZ 2.1 cn 24 september.
.lDe larnpen gaan aan als her be
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5 tÍd dertig adressen tebezoc

ken. Vanaf2 september is een
boekje beschikbaar Een setje is
voor € 2,50 te koop bij de VVVt
in Montfoort, Oudewater en
Woerden, Welkoopwinkel in
Haastrccht, diverse boerder!-
wiakels en op de locaties van de
route. Meer info: w.wwverlich
teboerderljen.nl.

worden verspreid in Oudewater,
Linschoten, Snelrewaard, Mont-
foort en Woerden. Kilk voor
meer informatie op
wwwcultuurmaand.nl.

De cultuurmaand is een initi-
atief van de stichtint Struinen
en Vorsen en tot stand geko-
men in samenwerking met de
Boerderijenstichting Utrecht en
tal van andere locale organisa-
ties in Montfoort, Linschoten
en Oudewater. Met dank aan
Leader, provincie Utrecht, Rabo
Stads- en Dorpsfonds Montfoort-
Oudewater-Linschoten, Prins
Bernardcultuurfonds, KF Hein-
fonds en de gemeenten Oude-
water en Montfoort.


