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Best Verenigingslid,

Terugblik

Jammer genoeg was het een korte opleving in oktober dat wij iets konden
organiseren. Ons hele verdere programma kon niet doorgaan. Geen presentaties en
dus ook geen “Linschoterquiz”. Wij hadden deze graag alsnog in februari willen doen
maar op zo’n korte termijn en met alle onzekerheden durven wij dit nog niet aan.

Actueel

Wij gaan nu weer kijken of in 2022 wel weer het één en ander kan doorgaan.
Voorlopig willen wij op zaterdag 12 maart a.s. onze Algemene Ledenvergadering gaan
houden. Na twee jaar digitaal zou het fantastisch zijn om deze op een normale manier
te organiseren. Ons bestuurslid van het eerste uur, Jan van Eck, heeft aangegeven
om na 9 jaar echt te stoppen als bestuurslid. Gelukkig wil hij alles wat hij verder deed
gewoon blijven doen, maar dan buiten het bestuur. Ook Gert Jan Romijn, sinds vorig
jaar bestuurslid, heeft besloten dat deze functie niet iets voor hem is. Ook hij wil zich,
buiten het bestuur, blijven inzetten voor onze vereniging. Dit betekent dat wij op
zoek zijn naar twee nieuwe bestuursleden. Dus heeft u wat tijd over en wilt u zich
inzetten om de historie van Linschoten levend te houden, meldt u zich aan bij de
secretaris. Daarnaast zijn wij ook op zoek naar nieuwe gastheren/vrouwen voor onze
“Ballensnoeperij”. Indien er zich meer vrijwilligers aanmelden, kunnen de
openingstijden misschien van de zomer worden uitgebreid. Maximaal één dagdeel van
drie uur om de week bent u dan bezig in de winkel.

Hoe verder

Wij kunnen op de woensdagochtend weer mensen in ons lokaal in de “Brede Vaart” ontvangen
voor een kopje koffie of thee. U bent (met mondkapje en coronacheck) 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 zes personen mogen niet tegelijk in het lokaal aanwezig zijn. Houdt hier rekening mee
soms moet je even wachten voor je binnen kan. Wij zijn slechts “gast” in de “Brede Vaart”.
Ook de “Ballensnoeperij” is weer op vrijdagmiddag en zaterdag open.
Voor nieuws: zie ook ons website: www.oud-linschoten.nl.
Verder willen wij na deze moeilijke corona-tijd weer actief worden en
rondwandelingen, torenbeklimmingen en rondvaarten organiseren. Specifiek voor
deze laatste activiteit zoeken wij gastheren/vrouwen die op vrijdagmiddag willen
meevaren en onderweg iets willen vertellen aan de opvarenden over de boot en de
omgeving.

Neergestorte Engelse Bommenwerper

Op 29 juni 1943 stortte een Engelse bommenwerper neer, bijna in de Hollandse IJssel
tussen Heeswijk en Mastwijk. Hierbij is bijna de gehele bemanning bestaande uit 7
jonge Engelsen omgekomen. Zij liggen begraven op de algemene begraafplaats OudLeusden” in Amersfoort. Eén bemanningslid, Sergeant H. Mallen, zou het overleefd
hebben en zou krijgsgevangen gemaakt zijn.

Hij zou gevangen gezeten hebben in Stalag Luft VI “Heydekrug” en in Stalag 357
“Fallingbostel”. Een actief groepje mensen uit Montfoort is hierin gedoken en vindt
het een slechte zaak dat deze vliegers, (ook de vliegers die met hun vliegtuig in
Blokland zijn gecrasht) en die hun leven hebben gegeven ook voor onze vrijheid,
geen passend herdenkingsmonument op de plek van hun crash hebben gekregen.
Deze crash heeft plaatsgevonden in ons eigen Linschoten. Wij komen graag in contact
met mensen die hier nog een tastbare herinnering aanhebben of wellicht hier iets
over kunnen vertellen. Een dergelijk monument kost veel geld. Er is al aardig wat
ingezameld, maar er is nog een tekort. Weet u iets? Laat het ons horen of kijk op de
site: Crash site Maswijkerdijk - Memorials Montfoort (memorials-montfoort.nl)
Namens het VOL bestuur,
Graag zien wij zien elkaar binnenkort, of in de “Ballensnoeperij die nu, in de
wintertijd, alleen op vrijdagmiddag en zaterdag open is, of op woensdagmorgen in
ons lokaal in de “Brede Vaart” op de 2e verdieping.
Pim van ’t Woud, secretaris
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