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Best Verenigingslid,

Actueel

Het is begin mei 2020. Wij zouden rond deze tijd druk geweest moeten zijn
met de herdenking dat wij 75 jaar in vrijheid leven. Er waren veel plannen
om dit uitgebreid te vieren. Stichting Libel had hiertoe het voortouw
genomen om er ook in Linschoten een onvergetelijk feest van te maken.
Graag hadden wij samen met veel andere verenigingen hieraan willen meewerken. Helaas gooide het
coronavirus alles in de war. Ook in Linschoten is Koningsdag niet gevierd en zal 4 en 5 mei een
sobere herdenking worden.
Op 4 mei herdenken wij eenieder die door oorlogshandelingen om het leven is gekomen. Dit jaar
gaan onze gedachten speciaal uit naar diegenen die in WO ll zijn omgekomen, niet alleen uit ons
dorp maar ook degenen die vielen in de strijd om ons land te bevrijden. Wij willen als vereniging dat
het dit jaar bij het monument op de Hogewerf niet stil blijft. Daarom zullen wij, namens u, in
dankbaarheid een bloemstuk bij het monument neerleggen. Dat wij hen niet vergeten!
Op 5 mei willen wij het vrijheidsvuur toch ontsteken.
De vuurschaal ontworpen door Jeannette Huizenga is er helemaal klaar voor. Dus loop op 5 mei even
door het dorp, maar hou daarbij de Corona maatregelen in acht.
Het heeft onze koning behaagd om dit jaar twee leden van onze vereniging te benoemen tot Lid in
de orde van Oranje-Nassau, Evert de Jong en Peter Versloot. Beiden zetten zich -naast veel andere
zaken- in voor het behoud van ons historisch erfgoed. Regelmatig mogen ook wij een beroep op hun
ervaring en kennis doen. Van harte gefeliciteerd!
Een datum en een plaats voor de Algemene Leden Vergadering kunnen wij jammer genoeg nog niet
plannen. Wellicht dat er op een andere manier vergaderd zal worden.
Onze verenigingsactiviteiten staan op een laag pitje. Graag hadden wij een expositie ingericht en
interessante lezingen georganiseerd. Wellicht dat u voor onze vereniging ideeën heeft, hoe creatief
om te gaan met de huidige moeilijke omstandigheden. We horen het graag.
Gelukkig weten velen ons wel te vinden. Wij ontvangen ondanks dat ons lokaal niet open is nog
regelmatig historisch materiaal, bijv. een fraai schilderij van Linschoten.
Misschien dat u nu ook tijd heeft om uw zolder op te ruimen en iets leuks van Linschoten tegenkomt:
gooi het niet weg maar bel of mail ons (zie www.oud-linschoten.nl) en wij zorgen dat het bewaard
wordt voor ons nageslacht.

Plaatselijk immaterieel erfgoed.

Sinds jl. maart zijn de Linschoter warme bollen toegevoegd aan de lijst van nationaal Immaterieel
Erfgoed. De Linschoter Kermis lijkt voor ons dorp een gewone plaatselijke traditie. Maar zo ‘gewoon’
blijkt het dan toch weer niet te zijn. Sterker nog: We hebben ons nooit gerealiseerd dat de
eeuwenoude traditie zo bijzonder is, dat het voldoet aan de vereiste criteria van het Kenniscentrum
Immaterieel Erfgoed Nederland.
Wat is immaterieel erfgoed?
Schaatsen en Koek en Zopie, de vlooienmarkt tijdens Koningsdag zijn immaterieel of te wel levend
erfgoed. Het is niet tastbaar maar het zijn tradities die van generatie op generatie worden
doorgegeven. Je kunt ze niet in musea opbergen. Bovendien veranderen tradities met tijd en
samenleving mee. Koninginnedag van toen werd anders gevierd dan Koningsdag nu.
Immaterieel erfgoed vormen een gemeenschappelijke identiteit en verbinden mensen van
verschillende generaties in verleden, heden en toekomst met elkaar. We moeten blijven doorgeven.
En er voor zorgen dat we met de tijd meegaan. Door het in kaart te brengen houden we immaterieel
erfgoed in leven. Info: https://www.immaterieelerfgoed.nl/

Open monumentendag

Binnenkort gaan wij ons beraden of er tijdens “open monumentendag” in september nog iets
georganiseerd kan worden.

En verder……………

Namens het VOL bestuur, wens ik u alle goeds toe maar vooral een goede gezondheid.
Graag snel tot ziens,
Pim van ’t Woud, secretaris VOL
Linschoten, mei 2020

