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Best Verenigingslid,

Actueel

Voor de maand november hadden wij de jaarlijkse Linschoter quiz op het
programma staan. Helaas hebben wij besloten om deze vanwege corona
niet door te laten gaan. Ook een alternatief is niet mogelijk. Voor onze december presentatie hebben
wij Jan Vinkenburg, voormalig wethouder van Montfoort uitgenodigd. Dit zal weer een lezing worden
die via uw eigen computer te volgen zal zijn, zonder veel publiek.

Terugblik

De presentatie van oktober door Jos van Riet is inmiddels meer dan 200 keer via ons youtube kanaal
bekeken. Vaak hadden wij een volle zaal maar nog nooit is een presentatie zo goed bezocht geweest.
En heeft u Jos, met zijn kaas- en Woerdense Markt presentatie nog niet gezien, u kunt hem nog
steeds terugkijken op ons YouTube kanaal.
Dankzij Steven Geerts is de opname praktisch vlekkeloos verlopen. Hartelijk dank hiervoor.
Wij hopen dan ook in de toekomst meer interessante presentaties te kunnen organiseren.

Nieuws

Nog dit jaar hopen wij het pand Dorpstraat 45 in gebruik te nemen als info- en expositieruimte. Tot
voor kort was deze winkel uit 1884 in gebruik als slijterij. Eerder was hier een bakkerij en later een
groentewinkel in gevestigd. In overleg met de huidige eigenaar mogen wij tijdelijk gebruik maken
van deze locatie midden in de historische dorpskern. Wij gaan wat kleine aanpassingen aanbrengen
en daarna kunnen wij snel onze nieuwe “dependance” in gebruik nemen.
Zie de rubriek “Activiteiten en nieuws” op onze website.
-----------------Sinds een paar weken hebben wij in “de Vaart” zes mini exposities ingericht. De binnenkant van de
ramen op de hoek (de Geusplein/Jacob Barneveldstraat) zijn thematisch ingericht. Zeker ’s avonds
als de verlichting brandt is het de moeite waard om hier even langs te lopen.
Voor meer nieuws kunt u terecht op onze website www.oud-linschoten.nl

En verder……………

Gijs Possel, fotograaf in Linschoten wil oudere 85+Linschoters op de foto zetten. Met deze foto’s zou
een mooie expositie gemaakt kunnen worden. Wie interesse heeft om op de foto te gaan of wie
iemand weet die dat misschien zou willen, kan contact met hem opnemen: 0621217037.

Van de Penningmeester

Voor de Rabo Clubsupport actie heeft u ons weer
massaal gesteund. Dankzij uw stemmen krijgen wij van
de Rabobank het mooie bedrag van bijna € 580. Met dit
prachtige bedrag kunnen wij apparatuur gaan
aanschaffen om onze collectie beter digitaal te gaan
fotograferen en vastleggen. Hartelijk dank voor uw
stemmen! Bekijk hier de video die speciaal voor ons is
gemaakt.
https://www.rabo-clubsupport.nl/utrechtse-waarden/resultaten/details/136771-vereniging-oudlinschoten?hash=a4qkSWtm
Namens het VOL bestuur,
Hopelijk snel weer tot ziens in de “Brede Vaart”, binnenkort in de Dorpstraat, of via de computer,
Pim van ’t Woud, secretaris
Linschoten, november 2020

