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Best Verenigingslid,

Actueel

Voor onze december presentatie hebben wij Jan Vinkenburg, voormalig
wethouder van Montfoort uitgenodigd. Hij wil via deze presentatie een
vervolg geven aan de bekende serie boeken over Linschoten,
“Sprokkelingen IV”. Hoe ging, Linschoter Jan Vinkenburg, als wethouder van de nieuwe gemeente
Montfoort om met de belangen van Linschoten. Hoe heeft hij het voor elkaar gekregen dat twee toch
verschillende gemeenschappen het politiek samen eens werden.
Wij kunnen a.s. zaterdag 12 december ongeveer 20 personen in de “Brede Vaart” ontvangen. Wilt u
persoonlijk aanwezig dan dient u zich van te voren op te geven bij voorkeur via info@oudlinschoten.nl of via 0348-415890. De presentatie begint om 10.30 uur; zaal open 10.00 uur;
mondkapje verplicht. Iedereen die interesse heeft, kan deze presentatie met zijn eigen computer
volgen via de live stream op YouTube. Ook op onze website www.oud-linschoten.nl staat een
YouTube link waarop u kunt klikken. Als u zaterdagmorgen geen tijd heeft kunt u ook op een later
tijdstip de lezing weer bekijken. Het door Jan geschreven boek “Zendmasten” is na de lezing bij ons
te koop voor € 5,--.

Terugblik

De presentatie van oktober door Jos van Riet is inmiddels meer dan 300 keer via ons youtube kanaal
bekeken. U kunt deze nog steeds terugkijken op ons YouTube kanaal.

Nieuws

Wij zijn druk bezig om het pand Dorpstraat 45, de oude slijterij, wat te verbouwen, zodat wij het
kunnen gebruiken als info- en expositieruimte. Het belangrijkste is te zorgen voor eigen aansluitingen
van water en elektra. Daarna kunnen wij gaan inrichten en de Dorpstraat weer wat levendiger
maken. Mogelijk al voor de kerstdagen. Wij willen een aantal dagdelen voor het publiek “Open”
gaan. Dan moet er ook iemand zijn die onze gasten ontvangt. Vindt u het leuk om ons een dagdeel
als “Gastheer/vrouw” te komen helpen? Meldt u aan!
Zie de rubriek “Activiteiten en nieuws” op onze website.

En verder……………

Wij zijn dan wel op de woensdagochtenden niet onbeperkt open, toch weet men ons wel te vinden.
Een groot deel van de historie van “Zanglust” is inmiddels bij ons te vinden. Wij gaan dit
inventariseren en archiveren. Met het door ons via Rabo Clubsupport ontvangen bedrag zal dit nog
beter lukken. Ook twee door de heer Huijzer beschilderde kolenkitten behoren sinds kort tot
onze collectie. Voor meer nieuws kunt u terecht op onze website www.oud-linschoten.nl

Bibliotheek

De Vereniging Oud-Linschoten beschikt over een klein bestand aan boeken die te maken hebben met
Linschoten en/of Snelrewaard. Ook beschikt de vereniging over knipselmappen op jaartal.
Bent u op zoek naar iemand of iets uit het verleden, dan bent u welkom elke woensdag tussen 10 en
12 uur in ons verenigingslokaal (voorlopig uitsluitend op afspraak). U kunt dan ter plekke de
knipselmappen en boeken inzien.
De aanwezige bestuursleden en de bibliotheekbeheerders helpen u graag bij uw zoekactie.
Voor de leden van de vereniging geldt dat de boeken voor een periode van drie weken kunnen
worden geleend.
Het bestuur van Vereniging Oud-Linschoten wenst u hele fijne gezonde feestdagen toe.
Hopelijk snel weer tot ziens in de “Brede Vaart”, binnenkort in de Dorpstraat, of via de computer,
Pim van ’t Woud, secretaris
Linschoten, december 2020

