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Best Verenigingslid,

Wij gaan weer presentaties geven!

Actueel

Onze 1e presentatie in het najaar van 2020 wordt gehouden op zaterdag 10 oktober a.s. en zal
starten omstreeks 10.30 uur.
Wij kunnen slechts 20 personen in de “Brede Vaart” ontvangen.
Wilt u komen dan moet u zich opgeven: De 20 personen die zich het eerst opgeven mogen komen.
Is het aantal van 20 bereikt dan mag degene die zich later opgeeft niet meer naar binnen.
Wel kan ieder die interesse heeft de presentatie via onze website volgen.
Wij gaan aanstaande week hard aan het werk om dit technisch mogelijk te maken.
Graag bij voorkeur opgeven via info@oud-linschoten.nl of via 0348-415890.
Wat willen wij u volgende week aanbieden?
Begin dit jaar hadden wij al een programma samengesteld en wij vonden dat oktober een uitgelezen
maand is om aandacht te besteden aan de najaarsmarkt van Woerden, de Woerdsemart.
En wie kan je daarvoor niet beter uitnodigen dan Jos van Riet, een ras-woerdenaar, een kenner van
de kaas en dus van de Woerdsemart. De markt in Woerden is al meer dan 500 jaar oud en één van
de laatst bestaande kaasmarkten. Al die eeuwen kwamen de boeren met hun kaas naar de markt en
in oktober brachten zij hun paarden en koeien ook mee om deze te verhandelen.
Ongetwijfeld kan Jos hier nog veel meer over vertellen en hopelijk laten zien.
Volgende week krijgt u nog een instructie hoe u volgende week zaterdag de presentatie live kunt
volgen, of wellicht later kunt terugkijken.
De uitverkorenen die aanwezig mogen zijn in de “Brede Vaart” krijgen hier persoonlijk bericht van.

Van de Penningmeester

Wij hebben ons opgegeven voor de Rabo Clubsupport actie.
Bent u lid van de Rabobank?
Vanaf 5 t/m 25 oktober kunt u twee van uw vijf stemmen op ons uitbrengen. Als wij genoeg
stemmen krijgen, willen wij voor het geld, dat de Rabobank dankzij deze actie en uw stemmen, aan
onze vereniging overmaakt, een zogenaamde lichttafel aanschaffen. Hiermee kunnen wij onze
objecten op een optimale wijze fotograferen en digitaliseren, zodat onze bezittingen ook digitaal te
bekijken zijn.
Namens het VOL bestuur,
Graag tot ziens in de “Brede Vaart” of via de computer,
Pim van ’t Woud, secretaris
Linschoten, oktober 2020

