Nieuwsbrief 8e jaargang nummer 7
Best Verenigingslid,
Traditioneel starten wij na de zomer onze activiteiten met de
Openmonumentendag: Dit jaar met het thema “Mijn monument is jouw monument”.
Wij hebben dit jaar hier KLOMPEN aan toegevoegd.
Wij denken dat wij een leuk programma voor a.s. zaterdag 11 september hebben
samengesteld. Wij gaan in de Dorpstraat weer even terug in de tijd. Dit betekent dat
wij een aantal oude ambachtslieden hebben uitgenodigd, die laten zien hoe men tot
halverwege vorige eeuw werkte.
Een klompenmaker mag dan met dit thema niet ontbreken.
Maar ook een smid en een mandenvlechter zijn aanwezig. Een nettenboeter is er en
dan kan de visser weer niet ontbreken. Een imker bestaat nog steeds, maar het is
leuk om te zien hoe hij honing maakt. Onze kapper Martijn kan u knippen zoals de
barbier dat langgeleden ook deed. Ook de kolenboer kan langskomen.
U kunt een tochtje maken met een kaasbrik, een motor met zijspan, of een paard en
wagen. Wellicht dat de oude Linschoter brandweerauto ook weer rijdt. Ook een
tochtje met de kleivlet kunt u boeken. Wilt u wandelen en door een dorpsgids
rondgeleid worden door het dorp? Ook hiervoor kunt u reserveren.
Tweemaal kunt u meedoen of toekijken hoe een aantal “geoefende” klompendansers
een prachtige voorstelling geven.
De Grote of St. Janskerk en “Bij de Tol” zijn geopend voor publiek.
In het Wapen van Linschoten kunt u de film uit 2017 “Boeren, Burgers en Buitenlui”
gemaakt door Erik de Goederen, bekijken.
Met Warno Ruting kunt u gezellig zingen in huistheater “De Wilde Weg”.
Een aantal bewoners heeft hun tuin of huis opengesteld.
In onze “Ballensnoeperij” is een kleine klompenmakers expositie ingericht.
De exacte tijden van de activiteiten worden zaterdag bekendgemaakt.
Houdt u rekening met de coronamaatregelen? Geen handen schudden en 1½ meter
afstand houden?

Hoe verder

Wij willen iedereen op de woensdagochtend weer in ons lokaal in de “Brede Vaart” ontvangen
voor een kopje koffie of thee. U bent (als u het aandurft) weer welkom om iets af te geven of om
uw verhaal over de historie van Linschoten te komen vertellen. Het is wel belangrijk: meer dan
zeven personen mogen niet tegelijk in het lokaal aanwezig zijn. Houdt hier rekening mee soms
moet je even wachten voor je binnen kan.
Voor nieuws: zie ook ons website: www.oud-linschoten.nl., of kijk op
https://www.openmonumentendag.nl/monument/bezoek-ook-montfoort/ wat er in
Linschoten en https://www.openmonumentendag.nl/monument/linschoten/ wat er in
Montfoort te doen is.
Namens het VOL bestuur,
Graag tot ziens in de “Ballensnoeperij waar het regelmatig gezellig druk is of in ons
lokaal in de “Brede Vaart” 2e verdieping bereikbaar met de lift.
Pim van ’t Woud, secretaris
Linschoten, september 2021

