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Familie Jaarsma-De Vries zet haar boerderij (Noord-Linschoterzandweg) in de schiinwerpers. FoTo MARNtx scHtMDï
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Boerderiien

in het licht

Eerst waren ze toeschouwer, nu djen worden letterlijk in de schijn-
worden zij zelf'bekekenl De familie werpers gezet en dat is in het don-
Jaarsma-De Vries is in september ker een feeëriek gezicht.,,
een van de deelnemers aan de Ver- Ruim twee iaar bewonen ze nu

feeë rie k [ï13"Ë"Hff:'j*route 
Linscho' 

:ï'ffi*ffi "i',:::L*ï ï"".::1 ItuurmaandZe waren destijals meteen en-
thousiast over de boerderijenroute
in de regio Bodegraven-Woerden,
vertelt Meta Jaarsma- ,,De boerde-

zagen we een ijsvogel zitten. Onze
art-nouveauboerderij uit 1912
precies dezelfde kleuren, vandaar
de naam." PAGI A 6
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Vrouwenburg wacht
grote opknapbeurt
De Vrouwenbrug, de verbinding
tussen de Noord- en Zuidlinscho-
terzandweg in het buitengebied
vaÍr Oudewate! ondergaat binnen-
kort een flkse opknapbeuft. \ryaax

de kwakels over de rivier de Lin-
schoten de hoogte van het varende
verkeer bepalen, lijkt de Vrouwen-
brug daarbij een obstal<el. Niets is
echter minder waar. Met enige
zelfirerkzaamheid en gebruikma-
kend van spierkracht is de brug te
openen en te sluiten. A raison van
enkele tienduizenden euro's onder-
gaat deze verbinding binnen af-
zienbare tUd groot onderhoud.
Daarbij is het schilderen van de
brug inbegrepen. De gemeente Ou-
dewater denkt dat nog voor de uit-
voering van de boerderijenroute
het werk aan de brug klaar zal
zijn.

activiteiten
LINSCHOïÊN/OI DÉWATER . D€
Verlichte Boerderijenroute langs
het veenriyiertje de Lange Linscho"
ten is onderdeel van de Cultuur-
maand Lange Linschoten. Elk€
week van de maand september
heeft een eigen thema (familie er]
wienden, erfgoed en cultuur, proe-
ven en beleven en kunst) meegehe-
gen, waarbp activiteiten zijn geënt.

De boerderiien worden elke don-
derdag- en \,Tijdagavond tussen 19

en 22 uur aangelicht. Op wisselend€
plekken zijn die avonden optredens
van Linfano, de fJsselzangers, d€

Kaápstander, het koor Sterk Spul en

Zarglust,
Kinderen gaan de komend€

dagen aan de slag met 'balenkunst'l
ze toveren hooibalen om in fantsiè.
dieren of een kunstobject. Aanslui
tend is er een expositie. Op 20 sep.
tember wordt een discussie gehou.
den over de waag hoe de Langr
Linschoten er over 20 jaár uitziet.

Tirssen 19 en 26 september is d(
week van de smaal! die door onder.
nemers met proeverijen en derge
lijke wordt ingeurld. Binnen de cul
tuurmaand vallen Open Monumen
tendag (11 september) en het Oude.


