
Politiek debat tijdens Cultuurmaand
In het kader van de Cultuurmaand
is op maandagavond 20 september
een politiek debat georganiseerd.
Tijdens deze avond wordt gede-
batteerd over de toekomst en
dynamiek van de Lange Linschoten.

Daarbij gaan bestuurders van de
gemeenten en Provincie, agrariërs,
ondernemers en natuur-, land-
schap- en waterbeheerders in op
de vraag hoe de Lange Linschoten
er over 20 iaar uit zal zien.

Het politieke debat wordt gehou-
den in een landelijke ambiance en
is voor publiek toegankelilk. Er is
speciaal een publieke tribune inge-
richt voor geïnteresseerden in het
debat over de toekomst van de

Lange Linschoten.

Kijk voor meer informatie ove
het politiek debat of over de cul
tuurmaand oD www.struinenen
vorsen.nt.

'tou*iitït Q{}^ r í t3 i.Lo ,g

Smartlap in
de hooiberg

g LINSCHOTEN - Hetkoor
J'Sterk Spul' uit Linschoten

ftreedt donderdag 9 september
ó op tiidens de'Verlichte boer-

Gt ,' ,l-J derijenroute Lange Linscho-
ten. Het gemengde koor zingt

Z smartlappen, levensliederen en

Jzeemansliederen. Locatie: de

hooibergbij de familie deJonge
aan de Korte Linschoten O.Z. 9.

Tiid: van 19.00 tot 22.00 uur.

Ooit gehoord van een water-
slot of de oorlogsverhalen gele-
zen die nu opgetekend staan in
het boekje dat is verschenen bij
de verlichte boerderijenroute
Lange Linschoten? Wie benieuwd
is naar een waterfornuis, poep-
doos, boenhoek, pekelbakken
of het gebint in een voormalige
wagenschuur annex zomerhuis,
kan daarvoor terecht op een
van de dertig adressen tussen
Oudewater en Linschoten die op
9, f0, |6,17,23 en 24 septem-
ber tussen 19.00 en 22.00 uur te
bezoeken zijn. Bewoners en orga-
nisaties zetten dan als ambassa-
deurs van de regio hun deuren
gastvrii open voor publiek. Ook
bil een tiental boerenbedrijven
kan men die avonden terecht.

BÍizonder is deze week dat er
tweè, muzikale avonden zijn.
D.onderdagavond 9 septem-
ber treedt..,het Lirtche.,tense
koor,.Stelk SpuL -op .aàh de
Kórte LlnsChoten Oostzijde 9
Íii',Eins;hóteni Pe. irote groep
mannen êh ïriou{ríën brengt hun
rêpërtoíre ' 2ëemansliederen
en het levenslied. Vrijdagavond
l0 september zingt aan de
Noord Linschoterdijk. i[.- nabii
hgt Landgoed LinschotêB,,hef
Flla*henkoor Zanglust, dat ock
uit Linschoten komt. De circa 40
rnapÍl€n zingen voornameliik a

capella.

Ver.voèr :: , :..:, -'"

De smalle wegén aan beide kan-
ten Yan het .fivie iê.db.6ot"
Linschoten hebben de gemeenten
Oudewatei en Montíóort doen
besllÍten op de donderdàg- en
vrijdagavonden van de verlichte

boerderijenroute van 19.00 tot
22.30 uur geen gemotoriseerd
verkeer op de Engherzandweg
en Zuid-Linschoterzandweg
toe te staan, met uitzondering
van aanwonenden. Bezoekers
met auto kunnen in Oudewater
parkeren op het parkeerter-
rein aan de Waardsediik bii het
Stadskantoor en aan de Kabelslag
(Noord Syde) nabii de Barbara
Marijweg. In Linschoten kan men
parkeren op het terrein bij de
M.A. Reinaldaweg i Linschoterdijk
(Landgoed Linschoten) en op
de carpoolplaats Linschoten bij
afrit A 12 of daartegenover op
het erí van de boerderij M.A.
Reinaldaweg 17.

Tot nu toe fietsen en wande-
len veel mensen de route. Ook
is het mogelijk om bil de VW
Oudewater, T 0348-564636 of
E info@vwoudewater.nl een
tocht met boot/Amerikaanse
schoolbus of rhêt.een huiÍkar en
trekker te,boeken, r[en gids ver-
haàlt onderweg ovèr de boerde-
riien èn oyer de geschiedenis van
het gebied rondomidit riviertje.
Onder, mèêr: :is,bii deze VW, die
van Montfeórt enWperden en bij
de. Welkóopwinkel ih Haastrecht
voói ,' .,r. .,:r, .i -,, ,.

€ 2,50 het routeboekie met rou-
tekaart en programma verkriig-
baar, I '

Dé verlichte boerderiien-
route maakt deel uit van de
Cultuurmaand Lange Linschoten.
De heef maand septem'bei, is' er
aandacht voor het agrarisch er-f-
goed; historie, Cultuur en' rggre-,
atie in Oudewateq.Linschoten en
Montfoort.

Verlichte boerderij enroute
gaat tweede week in ii:':3i I (g{leic

UNSCHOTEN- Tijdens de'Ver-
lichte boerderijenroute Lange
Linschoten' gaat gemengd
koor Sterk Spul zingen onder
de hooiberg van de familie De

Ionge aan de Korte Linschoten
oostzijde 9. op donderdag 9

Sterk spul zintlt ooiberg

september van 19.00 tot 22.00
uqr brengt het Unschoter koor
onder leiding van Ad Pronk
smartlappen, levensliederen en
zeemansliederen ten gehore.
Muzikale ornlijsting vijf accor-
deonisten en een slagwerker.


