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Best Verenigingslid,

Terugblik

Open Monumentendag was dit jaar een grandioos succes dankzij u, alle figuranten en vrijwilligers
en het prachtige weer! Het bestuur is blij en gelukkig dat iedereen genoten heeft van de “Plekken
van Plezier” in Linschoten. Daarna konden wij kort uitrusten, maar al gauw stond de Burendag
alweer gepland. In onze kraam, binnen in de “Brede Vaart” kon iedereen een klein beetje
nagenieten met een presentatie van een impressie van OMD. Ook onze klompendansgroep was
weer actief. Deze dag was het weer ons niet heel goed gezind. Het was enigszins behelpen
binnen, maar toch hebben heel wat mensen onze kraam gevonden.

Actueel

Wim Raven heeft veel archieven doorgespit op internet op zoek naar krantennieuws betrekking
hebbend op Linschoten. Hij heeft veel artikelen uit lang vervlogen tijden gevonden, tragische
maar ook leuke anekdotes. Hij heeft hiervan een presentatie gemaakt, die hij u graag wil komen
laten zien. A.S. zaterdag 12 oktober bent u daarom weer van harte welkom in de “Brede Vaart”.
De koffie staat vanaf 10.00 uur klaar en om 10.30 uur start Wim met zijn presentatie.

Verdere plannen

In november gaan wij een presentatie en expositie over Sint Nicolaas geven.
In december is er dan weer tijd voor de traditionele LinschotenQuiz.
Voor 2020 gaan wij weer voor u op zoek naar leuke, interessante of wetenswaardige onderwerpen
voor onze maandelijkse themaochtenden. Heeft u een idee of kunt u zelf iets over de
Linschotense geschiedenis vertellen, laat het ons weten. Ook zijn wij in het kader van 75-jaar
bevrijding op zoek naar verhalen en/of voorwerpen uit WO ll. Onlangs ontvingen wij al een
gasmasker, die de postbode bij zich moest hebben bij het post bezorgen, een plank, die gediend
heeft als richtingaanwijzer, naar de plek waar de Duitse bezetter zetelde en oranjeversieringen,
die ongetwijfeld op de dag van de bevrijding zijn gedragen en opgehangen. En zoals u van ons
gewend bent, zijn wij elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur weer in ons lokaal in de
“Brede Vaart” aanwezig, om dit alles in ontvangst te nemen en voor een praatje en een kopje
koffie.

Van de Boekentafel

Deze zomer heeft de Geschiedkundige Vereniging Oudewater het boekje “Oude waarden 28/29
uitgebracht onder de titel “Van koe tot klant”. Het boekje gaat uitgebreid over resp.: Het
melken, De melkrijders, De melkfabrieken, en de melkventers uit Oudewater en omgeving.
Het boekje is in een beperkte uitgave bij ons te koop en bevat 60 blz. en kost € 5,-.
Ook is zaterdag het jubileumboek van het Kruispunt, de geschiedenis van de Gereformeerde kerk
en de Protestantse Gemeente Linschoten “Van klompenmaker tot ’t Kruispunt” voor € 10,-te koop (zie bijlage).

Van de Penningmeester

Ook dit jaar doen wij mee aan de Rabo Clubsupport. Bent u lid van de Rabobank? Heeft u nog
niet gestemd? Dan kunt u deze week nog twee van uw vijf stemmen op ons uitbrengen. Met de
opbrengst willen wij een ruime lucht- en stofdichte vitrinekast aanschaffen.
Graag tot ziens, zaterdag of bij één van onze andere activiteiten.
Linschoten, oktober 2019.

