Deelnemers boerderiienroute halen lampen op
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Op 19 augustus haalden de
ruim 70 deelnemerc aan de
verlichte boerderijenroute Lange
Linschoten hun lampensets op.
Dat gebeurde op het erf van de
íamilie Van Winden aan de Zuid
Linschoterzandweg 30 in
SÍrelrewaard. Ook zij doen mee
met hun l7e-eeuwse boerderij
én agrarisch bedrijf aan de
zevende verlichte boerderijen-

route in het Groene Hart.
De deelnemers zijn de komende
weken druk doende om hun
boerderij in volle glorie te
brengen om dit straks aan het
publiek te kunnen tonen.
Vanwege de smalle wegen is de
route zo ingeÍicht dal dezehel
gemakkelijkst met de ffets is te
doen is. Ook kan er g€varen
worden, gewandeld en een
huiÍkarit geboekt worden.
Informatie vanaf eind augustus
op www.verlichteboerderijen.nl

Dala en aGtiviteiten
Vanzelf sprekend proberen de

bewoners ook hun lampen uit,
zodat als de route strak beqint.
de schijnwerpers mooi geÍi;ht
staan op de prachtige karakteris,
tieke agrarische bedrijven,
woonboerderijen en overige
lraaie panden in Snelrewaard en
Linschoten. De data van de
verlichte boerderiienroute ziin

2, 3, 9, 10,

76,i7,23

en 24 september.
De lampen gaan aan als
het begint te schemeren,
zo tussen 20.00 en

20.30 uur.
Maar bezoekers kunnen
al vanaf 19.00 uur met
hun ronde beginnen.
Er zijn vanaf die tild
maar liefst 30 adressen
een oI meerdere
avonden te bezoeken.
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De boeren geven graag informatie oveÍ de wijze waarop
tegenwoordig geboerd wordt en
welke activiteiten er worden
gehouden in voormalige
agrarische bedrijísgebouwen,
zoals muziek op de deel, een

tentoonstelling over uilen, een
boelhuis, een borduuratelier en
exposities van schilderijen en
keramiek. Restaumnt
De Burgemeester en een kok op
locatie bereiden speciale drie
gangenmenu's. Schoolkinderen
uit Oudewater gaan komende
week hooibalen beschilderen voor
de zogeheten Balentuin ter
hoogte van Noord Linschoterzandweg 57
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Op 27 september vertelt Herbert

van den Berge over 'Betegelingen
in boerderUen'.

Boekje en ÍoulekaaÍt
Vanaf 2 september is een boekje
met korte beschrijvingen en foto s
beschikbaar. Bij het boekje hoort
een routekaart en het programrna
van activiteiten. Een setje is te

koop brj de VW's in Montfoort,

Oudewater en Woerden,
Welkoopwinkel in Haastrecht,
diverse boerderijwinkels en op de
locaties van dè route die
's avonds open zijn.
Op www.verlichteboerderijen. nl
-worden alle verkoopadressen

vermeld. Vanaf eind augustus
wordt de site regelmatig bijgewerkt. Dan staat ook de route en
het programma voor de eerste
week erop.

