PROGRAMMA
9, 10, 16 en 17 september 2010
Aandachtspunten voor de deelnemers
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Deelname aan de verlichte boerderijenroute Lange Linschoten is op eigen risico. Let u svp
goed op.
Het is handig om een zaklantaarn mee te nemen.
De wegen van de route zijn erg smal. Vandaar dat deze verlichte boerderijenroute Lange
Linschoten als fiets-, vaar-, huifkar- en wandelroute wordt aangeboden.
Ga niet buiten de route. Volg svp de route zoals aangegeven in de aanduiding van het
routeboekje en op de routekaart, zoals die te downloaden is via de website
www.verlichteboerderijen.nl en verkrijgbaar is op een aantal verkoopadressen.
Bij stilstaande fietsen doet de verlichting het meestal tijdelijk niet.
Gelieve de aanwijzingen van de verkeersregelaars te volgen.
Gelieve de bewegwijzering tot parkeren op de opengestelde boerderijen te volgen. In de
berm parkeren is op deze route niet toegestaan.
Op verschillende adressen is een consumptie en/of een versnapering verkrijgbaar. Pinnen
behoort meestal niet tot de mogelijkheden.
De gemeenten Montfoort en Oudewater hebben in het kader van de verlichte
boerderijenroute Lange Linschoten een verkeersbesluit genomen: gemotoriseerd verkeer op
de Engherzandweg en Zuid-Linschoterzandweg is, met uitzondering van aanwonenden, op
donderdag- en vrijdagavond van 19.00 tot 22.30 uur niet toegestaan. Bezoekers die met de
auto komen kunnen parkeren in Oudewater op het parkeerterrein aan de Waardsedijk nabij
het Stadskantoor en aan de Kabelslag (Noord Syde) nabij de Barbara Marijweg. In Linschoten
zijn de parkeermogelijkheden op het parkeerterrein nabij de M.A. Reinaldaweg /
Linschoterdijk (Landgoed Linschoten) en op de carpoolplaats Linschoten nabij afrit A 12.
Ook kan geparkeerd worden op het erf van de boerderij, M.A. Reinaldaweg 17.
Bij tegemoetkomend verkeer, u kunt elkaar – dan weliswaar met moeite – passeren, maar
wees svp galant en geef elkaar op tijd de ruimte. Traditiegetrouw heeft het verkeer met
aan de rechterhand het water voorrang op het verkeer aan de boerderij (bebouwde) zijde.
Op de meeste wegen buiten de bebouwde kom is de toegestane snelheid 30 of 60 km.
In totaal zijn gedurende de verlichte boerderijenroute Lange Linschoten 30 locaties te
bezoeken. Die locaties vindt u op de routekaart aangegeven. De beschrijving van de
activiteiten in de eerste twee weken vindt u hierna.
Het is verboden te roken op de opengestelde locaties.
Via www.verlichteboerderijen.nlwww.verlichteboerderijen.nl en www.cultuurmaand.nl is
actuele informatie te vinden over deze verlichte boerderijenroute en de Cultuurmaand
Lange Linschoten.

2 Noord Linschoterzandweg 57, Snelrewaard, fam. A. van Vliet-Lekkerkerker
9, 10, 16 en 17 september
Direct voorbij de boerderij is in een weiland de zogeheten Balentuin ingericht. Op 2 september
vindt hier om 19.30 uur de muzikale aftrap van de verlichte boerderijenroute plaats. Fanfare
Linfano uit Linschoten, www.linfano.nl, treedt op bij de Balentuin en trekt daarna al musicerend
richting Linschoten naar de tweede kwakel en via de Zuid Linschoterzandweg weer terug. Zo’n 650
kinderen van basisscholen in Oudewater hebben in de week van 23 augustus jl. ruim honderd aantal
hooibalen beschilderd. Het resultaat wordt nu getoond. Een deskundige jury maakt 24 september
bekend welke balen zij het mooiste vinden.
Circa 100 meter vóór deze boerderij liggen enkele steigers. Hier leggen de boten aan die bezoekers,
na reservering, over de Lange en Korte Linschoten varen.

3 Noord Linschoterzandweg 53, Snelrewaard, fam. J.A. Spaan, Theetuin De Kwakel
9, 10, 16 en 17 september
In Theetuin de Kwakel is het genieten van een kopje koffie of thee en een heerlijk zelfgemaakt
stukje taart. De theetuin, die alleen is open met lekker weer, is onderdeel van een prachtige
boerderij uit 1892. Naast de boerderij heeft Stichting Hoogstamfruit een authentieke boomgaard
aangelegd. In de theetuin zijn objecten van staal en perspex te zien van Minke Koopmans. Zie voor
meer informatie: www.theetuindekwakel.nl.
7 Noord Linschoterzandweg 44, Snelrewaard, fam. G.M. Hofland
10 en 17 september
Tijdens de verlichte boerderijenroute staan meerdere kleuren licht op dit melkveebedrijf gericht.
Bezoekers zijn van harte welkom om hier de zogeheten gespiegeld SAC futerline melkrobot en
mestschuifrobot in actie te zien en de ervaringen met diverse boxbedekkingen voor de veestapel te
vernemen. Met een quiz wordt de agrarische kennis van de bezoekers getest. De echte deskundige
ontvangt op de afsluitende bijeenkomst een mand met producten uit het Groene Hart.
11 Noord Linschoterzandweg 28, Snelrewaard, fam. E.R. de Haan
9, 10, 16 en 17 september
Tot 1988 werd op deze boerderij kaas gemaakt. In de kelder van deze boerderij uit omstreeks 1870
zijn de pekelbakken nog bewaard gebleven. In de woonkamer van de boerderij is nog te zien hoe
deze was opgesplitst in drie ruimtes: een keukentje, de mooie kamer en de opkamer. Wie
geïnteresseerd is hoe vroeger de kaaskelder en de overige ruimtes in huis werd gebruikt, is van
harte welkom.
13 Noord Linschoterzandweg 23, Snelrewaard, fam. C. van der Eijk-de With, Eijkehoeve
16 en 17 september
Boerderij Eijkehoeve uit circa 1695 was één van de vijf genomineerde boerderijen voor de titel
Boerderij van het Jaar 2010. Op dit melkveebedrijf wacht bezoekers een gastvrij onthaal. De 70
koeien staan in een ligboxenstal, het jongvee in een stal die zo’n honderd jaar oud is. Samen met
de buren, familie Ansink, zijn in de boomgaard oude en nieuwe trekkers en werktuigen opgesteld.
Koffie, thee en limonade en een versnapering worden u aangeboden.

14 Noord Linschoterzandweg 21, Snelrewaard, fam. C.J.L. van Leeuwen en M. van der Neut,
Eben Haëzer
9, 10, 16 en 17 september
In deze boerderij uit 1925 zijn nog het boenhok met plat dak met direct daarnaast de originele
poepdoos aanwezig. Ook het oude waterfornuis, dat dienst deed bij de kaasmakerij en het maken
van slobber voor de varkens is er nog. Ze zijn alle drie te bekijken. Het boenhok richt Margriet van
der Neut tijdelijk in als borduuratelier. Daar toont ze hoe ze op een bodywarmer, een handdoek, tshirt of iets dergelijks een fraaie applicatie of naam borduurt. Het transport van de beschilderde
balen in de balentuin op Noord Linschoterzandweg 57 heeft Margriet verzorgd.
15 Noord Linschoterweg 19-20, Snelrewaard, Maatschap Van Vliet, De Vliethoeve
9, 10, 16 en 17 september
Na de brand in 1976 is een jaar later de huidige Vliethoeve gebouwd. Tot in de wijde omtrek staat
deze bekend als dé kaasboerderij. Hier wordt boerenkaas en een groot assortiment aan
kruidenkaasjes zoals brandnetel, pizza en tuinkruiden gemaakt. In de boerderijwinkel en op de
kaasmarkt in Woerden wordt de rauwmelkse kaas afgezet. Bij de laatste kaaskeuring in augustus
2010 in Woerden werden 4 prijzen in de wacht gesleept. Twee eerste prijzen voor de 1 jaar oude en
de babykaas, een gedeelde eerste prijs voor de kruidenkaas en een derde prijs voor de jong belegen
kaas. Momenteel is al de vierde generatie Van Vliet actief in het bedrijf. Degene die het juiste
gewicht van een stapel opgestelde kazen raadt, ontvangt een mand met producten uit het Groene
Hart.
17 Noord Linschoterzandweg 16, Snelrewaard, Maatschap Houdijk
16 en 17 september
Op deze boerderij, een gemeentelijk monument, uit de 17e eeuw melken de gebroeders Houdijk in
maatschap 90 koeien. De nieuwe stal voor 60 stuks jongvee is in aanbouw. Bezoekers kunnen
rondkijken en kunnen meedoen aan de prijsvraag ‘op welke datum is dit kalfje geboren’? Onder de
goede oplossingen wordt een mand met producten uit het Groene Hart verloot.
18 Noord Linschoterzandweg 12, Snelrewaard, fam. M. Jaarsma-de Vries, De IJsvogel
17 september

Het bouwjaar van deze boerderij uit 1912 viel in de stijlperiode Art Nouveau. Veel stijlkenmerken
uit die periode zijn gaaf bewaard gebleven. Bezoekers zijn welkom om via de voormalige huisstal
te komen naar de keuken en kamer met marmeren schouwen, de plafonds in pasteltinten en de zeer
diepe en grote kaaskelder met pekelbakken. Er wordt een collectie oude foto’s van deze boerderij
getoond. In 2008 kreeg de boerderij de bestemming agrarisch met paardenhouderij en is Ilse de
Vries met het paardenpension ‘Stal het Oude Water’ gestart. Ook hier kan men een kijkje nemen en
op de website www.stalhetoudewater.nl.
19 Noord Linschoterzandweg 8, Snelrewaard, J. en M. Vergeer-van Winden
9, 16 en 17 september
Op deze boerderij uit omstreeks 1750 woont en werkt inmiddels de zevende generatie Vergeer.
In de stal is een expositie van acrylverfschilderijen van vooral koeien, maar ook van andere dieren
op en om de boerderij. Dit fraaie schilderwerk is van Dita Aleman uit Oudewater.
Bij voldoende deelnemers vertrekt er op zaterdagochtend 18 september vanaf dit adres een ‘Vroeg
en Laat uit de veren’ wandeling. Deze circa 5 km lange wandeling onder leiding van een streekgids
gaat over een boerenlandkade, die speciaal voor de Cultuurmand is opengesteld. Bij terugkomst
wacht een heerlijk ontbijt of lunch. Kosten zijn € 17,50. Inschrijven kan via T 0348-561440 of E
verge305@planet.nl.
20 Noord Linschoterzandweg 7, Snelrewaard, fam. C.G.A. Okkerman
10 en 16 september
Het beeldbepalende drielichtvenster in deze boerderij uit omstreeks 1875 in zogenaamd palladiaans
motief is het enige in zijn soort in Snelrewaard. Op vrijdagavond 10 september leest Maartje van
den Bosch in de ontvangstruimte tussen 20.00 en 22.00 uur haar poëzie, waarin mens en
leefomgeving centraal staan. Eerder die dag verzorgt ze daar een workshop ‘Stoeien met taal’. Op
de zelfde datum exposeert Astrid van der Pijl haar dierenpastels en keramiek. Zie voor beiden ook
www.linschotense-kunstroute.nl.
21 Noord Linschoterzandweg 6, Snelrewaard, fam. A.A.M. Hermsen-de Kruijf
9 en 17 september
Wie de verlichte boerderijenroute Lange Linschoten ‘doet’ zal zeker uilen horen. Meestal zijn het
steenuilen. Deze Athene noctua, een beschermde diersoort, is met zijn 22 cm de kleinste onder de
acht soorten die in Nederland voorkomen. 21 Ze horen helemaal thuis in het landschap van de
Utrechtse Waarden. Wie meer wil weten over deze fraaie diertjes kan dan het beste op genoemde
avonden tussen 20.00 en 22.00 uur komen naar de mini-tentoonstelling over steenuilen, die de
familie Hermsen met de uilenwerkgroep Utrecht heeft ingericht. Meer informatie is o.a. te vinden
op de website www.vogelbescherming.nl.
23 Noord Linschoterzandweg 1, fam. J. Diederik-van de Heuvel, Vlietenburgh
9, 10 en 16 september
In de voormalige varkensstal uit circa 1800 van boerderij Vlietenburgh zijn nu Vlaamse reuzen,
geiten en pony's gehuisvest. De huidige bewoners maken van de appels uit de eigen boomgaard
heerlijke biologische appelsap. Men kan ervoor een glaasje terecht of pakken van 5 liter kopen.
Op de authentieke deel heeft regionaal kunstenares Tamara Sille een expositie ingericht. Naast haar
eigen schilderkunst is ook kunst te zien van Corneille, Ton Schulten, Fon Klement, Ronald Boonacker
en sculpturen van Jacqueline Shäfer uit de online galerie & kunstuitleen die Tamara Sille beheert,
zie ook www.tamarasille.nl. Tijdens het weekend van Open Monumentendag is de expositie ook op
11 september tussen 11.00 en 17.00 uur te bezoeken.
31 Korte Linschoten Westzijde 35, fam. N.A.J. van der Horst-Hoogenboom, Het Witte Huis
9, 10, 16 en 17 september
Onder genot van een kopje koffie/thee met iets lekkers kunnen bezoekers rondkijken en genieten
van de sfeervol ingerichte binnenplaats van dit bijzondere stekje. Oorspronkelijk stond op deze
plaats een kleine witte boerderij die bij het Landgoed Linschoten hoorde, en afgebroken werd
vanwege de uitbreiding van de M.A. Reinaldaweg. De familie Van der Horst bewoont Het Witte Huis
en biedt een Bed & Breakfast aan, zie daarvoor ook www.delagepolder.nl.
Bij Het Witte Huis is het aan- en afmeren van de boten tijdens de verlichte boerderijenroute Lange
Linschoten voorzien. Ook staat hier een toiletwagen opgesteld.
35 Korte Linschoten Oostzijde 9, Linschoten, fam. P. de Jonge-Grootegoed, Christina
9 september
Op donderdagavond 9 september treedt het plaatselijke koor Sterk Spul op. Ze bestaan ruim een
jaar en vinden het geweldig om enkele keren per jaar een meezingavond te organiseren. Het
repertoire van deze ruim 80 mannen en vrouwen tellende groep omvat een uitgebreide selectie van

zeemansliederen en het levenslied. De optredens staan gepland om 19.15, 20.00, 20.45 en 21.30
uur. Zie voor informatie: www.zangkoorsterkspul.nl.
38 Raadhuisstraat 17, Linschoten, restaurant De Burgemeester
9, 10, 16 en 17 september
Sinds 1994 is dit voormalig gemeentehuis in Linschoten in gebruik als restaurant. Gastheer Bernard
Tesink en zijn team verwelkomen hun gasten allerhartelijkst in deze bijzondere locatie met uitzicht
over het pittoreske riviertje de Korte Linschoten op slechts één kilometer van de A12. In de loop der
jaren heeft restaurant De Burgemeester een grootse reputatie opgebouwd. Tijdens genoemde
avonden wordt een speciaal drie gangenmenu geserveerd. Het is wel verstandig om even te
reserveren. Gasten kunnen natuurlijk ook voor een goed glas wijn met een lekker bordje kaas uit de
regio binnenkomen.
42 Dorpstraat 34, Linschoten, fam. C.H. van Eijk-Baars, Koffiehuis Het Wapen van Linschoten
en Snelrewaard
9, 10, 16 en 17 september
Het vroegere raadhuis kwam in 1937 in handen van de heer G. Ribbius Peletier die in datzelfde jaar
het pand volledig liet restaureren. Na deze restauratie kreeg het pand de functie ‘Koffiehuis Het
Wapen van Linschoten en Snelrewaard’, nu in de volksmond genoemd Café Van Eijk. Dit café is open
op maandag en van woensdag t/m zaterdag van 10.00 tot ongeveer 22.00 uur. Voor meer
informatie, zie www.hetwapenvanlinschoten.nl.
45 Engherzandweg 41, Linschoten, Fam. H. Roodenburg-Stigter, De Sprong
16 en 17 september
Bij deze oorspronkelijke arbeiderswoning uit eind 19e, begin 20e eeuw is een bijpassende
gepotdekselde schuur gebouwd. Tevens staat achter in de tuin een zogenaamde bijenstal. In deze
bijenstal zijn zo´n 20 bijenvolken ondergebracht. Tijdens de open avonden beantwoordt de familie
Roodenburg uw vragen over de bijenhouderij, het imker-zijn en verkoopt bijenhoning.
46 Noord Linschoterdijk 2, Linschoten, fam. A. Doornenbal-Kwakernaak, Virtus Vincit
10 september
Op vrijdagavond 10 september treedt het Mannenkoor Zanglust uit Linschoten op. De optredens
staan gepland om 19.15, 20.00, 20.45 en 21.30 uur. Het koor staat onder leiding van dirigent Rob
Holleman. De ruim 50 mannen tussen de 27 en 81 jaar zingen voornamelijk a capella. Het repertoire
bestaat uit Oost-Europese en Engelse liederen en volksliedjes, meezingers en alles wat daar tussen
ligt. Vaste optredens van Zanglust zijn bij de dodenherdenking op 4 mei en het jaarlijkse
openluchtkerstconcert op de brug in Linschoten. Zie ook: www.zanglust.nl.
Als het weer deze zomer meewerkt, kan de familie Doornenbal bijtijds hun pompoenen en Turkse
mutsen oogsten. Die zijn dan tijdens de muzikale avond in de rietgedekte hooiberg te koop.
Natuurlijk zijn daar ook consumpties verkrijgbaar.
53 Zuid Linschoterzandweg 5, Snelrewaard, fam. P.T. Oudshoorn, Eendragt maakt magt
10 en 17 september
Sinds 1970 boert hier de tweede generatie Oudshoorn met 85 melkkoeien en bijbehorend jongvee.
In 1989 en 2000 zijn moderne loopstallen gerealiseerd. Bezoekers zijn van harte welkom om een
kijkje te nemen op dit boerenbedrijf. Ze kunnen door de stal fietsen en mee te doen aan de
prijsvraag ‘Hoe zwaar is een hooibaal?’ Onder de goede inzendingen wordt ook hier een mand met
producten uit het Groene Hart verloot. Er wordt koffie, thee en frisdrank geschonken. DOC Kaas
verzorgt de blokjes kaas. Voor wie hoge nood heeft, die kan hier ook terecht.
55 Zuid Linschoterzandweg 11, Snelrewaard, Acaciahoeve, fam. D. Stigter
10 en 17 september
Het melkvee- en loonbedrijf is vier vrijdagavonden te bezoeken. De familie Stigter melkt drie maal
daags hun 45 koeien. Wie dit van nabij wil zien, kan dat vanaf 20.30 uur meemaken. Naast de grote
trekkers zijn ook opraapwagens, giertank met bemester en maaimachines die voor het loonwerk
worden ingezet, te bekijken. In een kraampje wordt koffie geschonken, potjes eigengemaakte jam
en bloemstukjes verkocht. Ook wordt er een video over het loonwerk getoond.
56 Zuid Linschoterzandweg 15, Snelrewaard, Maatschap W.J.H. en L. Verweij, Natuurcamping
De Boerderij
9, 10, 16 en 17 september
Naast het agrarische bedrijf is maatschap Verweij actief met de Natuurcamping De Boerderij en met
Bed & Breakfast. Op de boerderijcamping is een visvijver en heus beachvolleybalveld ingericht. Ook
worden kano’s verhuurd en is er een springschans voor de locale plattelandssport: het

polsstokverspringen. Overdag,’s avonds tijdens de verlichte boerderijenroute en via
www.natuurcampingdeboerderij.nl is dit recreatiebedrijf te bezoeken.
59 Zuid Linschoterzandweg 30, Snelrewaard, fam. B. van Winden
10 en 17 september
Sinds 1927 boert hier de familie Van Winden. De inmiddels derde generatie houdt 85 koeien en
bijbehorend jongvee. Achter de boerderij bevindt zich een kalkzandstenen stal met rode speklagen
uit ongeveer 1920. Op genoemde avonden wordt vóór aanvang van de verlichte boerderijenroute
hier een met mediterrane inslag bereide maaltijd gemaakt van producten uit de streek. Voorgerecht:
soupe soleil met brood en zoute boter. Hoofdgerecht: ragu bolognese met pasta en salade.
Nagerecht: boerenijs met gemarineerde aardbeien. Daarbij komt ook een karafje wijn. Voor prijs en
reserveringen kunt u contact opnemen met Ben en Ria van Winden via T 0348-564036 of E
boerderijvanwinden@hetnet.nl.
Later zijn er twee presentaties. Eén over de ‘gevonden’ weidevogels in de polder en één over de
verbouwing van de boerderij van familie Mulder, Zuid Linschoterzandweg 9. Er wordt koffie, thee
en/of fris geschonken.
60 Zuid Linschoterzandweg 32, Snelrewaard, fam. H. van der Burg
16 en 17 september
In de fraai aangelegde tuin exposeert Silene van Waveren haar keramische kunst. Silene is een
autodidact. In haar werken gaat ze uit van haar eigen gevoel. Silene neemt de omgeving als
inspiratiebron, ze experimenteert veel en is flexibel en leergierig. De hoogte van haar werk varieert
van zo'n 25 cm tot 1.80 m. Zie www.silenevanwaveren.nl voor een voorproefje.
In de vormalige wagenschuur en veestal met mansardekap vindt de verkoop van Silene’s keramiek
plaats. Ook exposeert Janine Bosma, kunstschilder uit Oudewater, dan haar vrolijk gekleurde
schilderijen. Haar werken zijn van acryl en olieverf. Bovendien is er koffie of thee met een
zelfgebakken lekkernij te verkrijgen en fruit of fruitproducten van eigen bodem, zoals jam, gelei en
chutney. Kenners zullen niet met lege handen hun weg vervolgen.
61 Zuid Linschoterzandweg 34, Snelrewaard, dhr. G.J.Meijer, De Nootenhof
9, 10, 16 en 17 september
In het atelier-café De Nootenhof met een fantastisch uitzicht exposeert G.J.M. van Snelrewaard
(artiestennaam van G.J. Meijer, zie ook www.gjmvansnelrewaard.nl) met enkele gastkunstenaars
hun gezamenlijke werken: schilderijen en tekeningen, beeldhouwwerk en/of keramiek. Er is koffie,
thee, frisdrank e.d. en huisgemaakte taart met producten van eigen boomgaard. Op de achtergrond
wordt jazz of klassieke muziek gedraaid. Bij mooi weer is het terras open. Er zijn producten van de
boomgaard te koop, ook is het mogelijk zelf fruit te plukken en noten te rapen. Overige bezoekdata
in september zijn: zaterdagen 4, 11, 18, 25 en zondag 26 van 11.00 – 17.00 uur en verder op
afspraak: T 0348-563148 0f 06-2909 8213.
64 Zuid Linschoterzandweg 44, Snelrewaard, fam. D.A. van der Hoeven-Scholtes, Voorzorg
9, 10, 16 en 17 september
De wagenschuur annex zomerhuis achter de boerderij dateert uit de 19e eeuw. Het gietijzeren
rosetvenster is neogotisch. Het stalgedeelte van dit gebouw is gepotdekseld. Het gebouw zelf is
opgebouwd met hergebruikte ankerbalkgebinten en herbergt ook nog de oude schouwplaats en
tredmolengang in het achterhuis. Verder worden hier schilderijen en vroegere foto’s van alle
deelnemende boerderijen getoond. De opening van de verlichte boerderijenroute Lange Linschoten
vond op deze unieke en gaaf bewaard gebleven boerderijcomplex plaats.
65 Zuid Linschoterzandweg 47, Snelrewaard, A.W. Houdijk en E.M. van Doorn
9, 10, 16 en 17 september
Op de deel zijn nog aanwezig de zomerhuisschouw, compleet met haardplaat, de oude
zwengelpomp en het zomerhuisraam achter in de zijgevel. Het voorhuis heeft nog de traditionele
indeling van centrale kaaskamer achter de voordeur met een gesmoord plavuizen vloer en
daaromheen gegroepeerd de kamers, kelder en opkamer. De sfeer is als honderd jaar geleden. Wie
dit met eigen ogen wil aanschouwen is van harte welkom. Esther van Doorn toont haar atelier waar
ze stoffen slingers, gordijnen, kussens en tassen maakt en t-shirts bedrukt. Ze verzorgt regelmatig
workshops. U kunt zich daarvoor inschrijven of informatie over haar workshops meenemen.
66 Zuid Linschoterzandweg 51, Snelrewaard, fam. T.G. Kasbergen
9, 10, 16 en 17 september
Tot 1980 was hier een melkveebedrijf. Hier werd koe Koosje 5 gemolken, de eerste 100.000 liter
koe in de provincie Utrecht. Recent zijn bij een verbouwing veel weckpotten gevonden. Die worden
tijdens de verlichte boerderijenroute verkocht. De familie Kasbergen verkoopt dan trouwens nog
meer; het wordt een klein boelhuis.

69 Zuid Linschoterzandweg 62 Snelrewaard, fam. C. Janmaat, De Volharding
9, 10, 16 en 17 september
Op de plaats van dit voormalige stoomgemaal staat op oude kaarten een molen. Het echte pomphuis
rechts is opgetrokken in gele ijsselsteen met rode ontspanningsbogen en dito friesrand. Nadat in
1950 de machinerie werd verwijderd, is hier geboerd in dienst van de veehandel. Momenteel woont
en werkt de derde generatie Janmaat op De Volharding. Achter het gemaal ligt de privé-stal en
rijschool. Wanneer geïnteresseerden zien dat men met de paarden bezig is, bent u van harte
welkom om op het bedrijf te komen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Lezing
Traditiegetrouw wordt de verlichte boerderijenroute afgesloten met een lezing.
Op 27 september vertelt boerderijbewoner en tegeldeskundige dhr. J.H. ten Berge over de tegels
in boerderijen. U maakt de avond nog interessanter door zelf tegels of scherven van tegels mee te
brengen. U bent van harte welkom deze bij te wonen. We vinden het plezierig als u zich even van te
voren aanmeldt. Dat kan bij de Boerderijenstichting Utrecht, t.a.v. Lyanne de Laat, via E
info@verlichteboerderijen.nl of T 06 3001 3037.
Aanvang: 20.00 uur, locatie: Zuid Linschoterzandweg 30, Snelrewaard, fam. B. van Winden.

