
1 3.00 - 13.30 uur

Binnenkijken in

Villa lamBers-

noordmans

Edeseweg 30, Lunteren

Verhalen over de historie 

i.s.m. Museum Oud Lunteren. 

Toegang: € 2,50 per persoon,

kinderen tot 12 jaar € 1,00.

16 .00 - 16 .45 uur

HoeVe klein altena

Meulunterseweg 7, Lunteren

Lunterse voorstelling ‘Verhalen van toen!’ 

Bij slecht weer optreden in de open schuur.  

Toegang: € 3,50 per persoon, 

kinderen tot 12 jaar € 2,00. 

Inclusief koffie / thee. 

Na de voorstelling bezichtiging van 

de schuren en onderdelen van het complex

14 .30 - 15 .15  uur

Boerderij  de  Zaaier

Bisschopweg 37, Lunteren

Lunterse voorstelling ‘Verhalen van toen!’ 

Bij slecht weer optreden in de open stal. 

Toegang: € 3,50 per persoon, 

kinderen tot 12 jaar € 2,00. 

Inclusief koffie / thee. 

Na de voorstelling bezichtiging van de 

mooie kamer met authentieke tegelwand.

de oPBrenGst komt ten Goede aan sticHtinG Beleef lunteren. 

Beleef lunteren Heeft als doel Het materieel en immaterieel erfGoed laten BeleVen en BeHouden met kunst en cultuur 

als rode draad. VrijwilliGe BijdraGen Zijn Van Harte welkom Via donatieformulieren,  te VerkrijGen Bij  de teamleden.

www.Beleeflunteren.nl  |   Beleef.lunteren@Gmail.com

'VerHalen Van toen'
oP ZaterdaG 12 sePtemBer is de landelijke oPen monumentendaG 
waarBij  Heel Veel monumenten toeGankelijk Zijn Voor PuBliek. 
ook in lunteren!

Graag willen wij, het team van Stichting Beleef Lunteren, u uitnodigen 

om enkele bijzondere monumenten in Lunteren met elkaar te 

bezichtigen. Deze locaties zijn voor deze speciale gelegenheid open 

op vastgestelde tijden, dus grijp uw kans! De Klepperman rijdt door 

dorp met een platte wagen van locatie naar locatie.

Villa lamBers-noordmans

Alleen op 12 september is de villa Lambers-Noordmans aan de 

Edeseweg te bezichtigen! Deze villa was een erfenis van de heer 

Noordmans die ten deel viel aan Stichting Het Lunterse Buurtbos en 

Vereniging Oud Lunteren en inmiddels een andere eigenaar heeft.  

Boerderij de Zaaier en HoeVe klein altena

U kunt op twee locaties de ‘Verhalen van toen’ beleven. Dat zijn 

boerderij ‘De Zaaier’, en hoeve ‘Klein Altena’. Verhalen en anekdotes 

over deze monumenten en hun geschiedenis worden op een 

interactieve manier verteld door Lunteranen!  Weet u nog mooie 

verhalen van vroeger? Neem ze mee want u kunt meedoen!
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