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'Lange Llnschoten'

GultuurÍestival
De sierlijke serpentine, gevormd
door het riviedje de 'lrnge
Linschoten', gaat al eeuwen zijn
kalme gang door ha landschap
rond Oudewater en Linschoten.
Vele geheimen liggen veóorgen
achter de fagades van de
historische boerderijen en veel
plànnen voor activiteiten
ontspmiten er in de breinen van
haal bewoners en verenigingen
en stichtingen om hen heen.
Dit jaar benoemden ze de maand
september tot 'Cuftuurmaand' in
hun gebied. Veehouders en
buurtbewoners leveren ieder hun
inzet om alle bezoekers mee te
laten geni€ien van Kunst,
Cultuur en Buitenleven.
Of u nu wilt genieten van mooi
veÍlióte boerdeÍije'n en hun
verhalen, balenkunst in de
'Balentuin' wift zien, muziek
horen, uilen wih bekijken, of wih
zingen in het weiland, in het bij
De Usselbode huis aan huis
verspreide boekje staan alle
evenem€nten voor de maand
september vermeld.

'Balenluin'
Direct aan het begin van de
Linschoten aan de noordkant is
de kleurigheid van het 'Lange
Linschoten CultuurÍestival' al te
zien. Daar is men sedert enkele
dagen bezig met het inrichten van
een reusachtige'Balentuin'.
Honderden kinderen van vieÍ
Oudewaterse basisscholen
beschilderden hooibalen onder
het motto: van hooibaal tot
kunstobject . Roel Ansink,

meewerkend buurtbewoner
vertelt dat het extra hard werken
was geweest. 'Het weer werkte
niet mee de afgelopen week.
De in zwart Íolie verpakte balen
kwamen natgeÍegend van het
Iand. zo konden ze niet
beschilderd worden. de verf zou
zeker niet houden. We hebben ze
allemaal afqedrooqd en in allerijl

Verlichte boerderijen en
hun verhalen
Lyanne de Laat van de
'Bo€rdeÍijstichting' uit Utrecht
verwerkte haar plannen in deze
cultuurmaand. Ze is nauw bij de
organisatie betÍokken en vertelt
dat een aantal van deze beschilderde hooibalen door een
deskundige jury beoordeeld gaat
worden op 15 september a.s.
De jury wordt gevormd door
burgemeester Ruigrok-Verreijt,
buurtbewoners, kunstenaars en

kinderen. Er zijn zes prljzen le
verdienen. Op donderdag
2 september is de Íeesteltke start
van het cultuurÍestival aan de
Linschoten. Om half acht in de
avond komt het fanfareorkest
Linfano uit Linschoten spelen.
De muzikanten paraderen van de
'Balentuin' naar de hveede
Kwakel, (witte brug) en terug.
Tijdens deze muzikale wandeling
kunnen de toeschouweÍs genieten
van de Verlichte boederijen'
langs de route. Acht avonden,
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en

24 september, zijn 75 boerderijen
en woonhuizen 's avonds van
19.00 - 22.00 uur verlicht.

Bij het lW kantoor, de
Welkoop-winkel, de landwinkels
en bij de boerderijen zijn routeboekjes te koop voor € 2,50.
Hier treÍt u verhalen aan over de
streek en haar diverse bewoners.
Er wordt ook melding gemaakt
van activiteiten die in de boerderijen worden georganiseerd. Elke
donderdagavond zijn er trouwens
muziekoptredens. Lyanne wijst
ook op het Íeit dat de wegen in
het Linschoten gebied smalle
landwegen àjn. Ze raadt de
bezoekers dan ook aan de evene
menten te voet of met de fiets te
bezoeken.
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Linscholerzandweg 57
De leerlingen van Klaverlje 4. de
St. Jozeí-, Immanuël en
Mariaschool konden aan de slag.
ln groepjes van drie brachten ze
hun ideeën over het boerenleven
aan op het zwarte plastic van de
baal. Ze schilderden over dieren,
de boerderij oÍ het landschap.
De veehouders. buurtbewoners
Cornel van Leeuwen en Roel
Ansink rijden op zaterdagmiddag
af en aan met hun materieel.
In het weiland naast de boerderij,
op nr. 57, worden de'hooibaalkunshruerken' gerangschikt tot
een balenlandschap, de

zogenaamde'balentuin'.
Cornel van Leeuwen heeft er
schik in, daar gaat weer een baal
de hoogte in op de hefarm van
zijn tractor, de kinderen rennen
en spelen mee. "Ja, het kost wel
wat tijd dat tÍansporteren, maar
dan heb je ook wat.
Deze aandachttrekker blijft de
hele maand september op het
land staan en mooi aangelicht
's avonds. Daarna wordt het hooi
oí gras gewoon weer door de
boeren als voedwl voor hun vee
gebruikt." En weg rijdt hij weer
om een volgende baal te gaan
ophalen.

De bordjes Welkom' langs de
route wijzen op een deelnemende
boerderij. Bezoekers krijgen
tijdens deze culluurmddnd een
unieke gelegenheid een bijzondere
plattelandsbeleving te eryaren:
van boerenbedrijvigheid. proeverijen, cultuurhistorie, kunst tot
natuurbeheer. Roel Ansink verlelt
dat hij elke donderdag en wijdagavond huifkartochten gaat
vezorgen, vanaf het parkeerterrein niet ver van Huis te
Linschoten, bij de Reinaldaweg.
"We hebben de huifkar helemaal

opnieuw opgebouwd. Hij is
piekfijn in oÍde. Als je je van
tevoren hebt aangemeld bij een van
de adressen uit het huis-aan-huis
boekje of per e-mail kun je mee. '
Boottochten, zijn ook mogelijk.
Restaurant De Burgemeest€r
ve'ÍzoÍgï eeír 3-gangen menu, maar
ook op de boerderij van de familie
van Winden aan de Zuid
Linschoterzandweg kan een
driegangen maaltijd worden
senoten. Diverse kunstenaars
geven workshops en organiseren
expositles. Dichteres Maartje van
den Bosch gaat Stoeien met taal',
dirigent Monique van den Hoogen
gaat Zingen in de natuur'. Petra
Wilbrink doet een kruidenwandeling
en vertelt over 'Geneeskacht in de
natuur'. Er is genoeg om mee te
maken. komt dat zien...

