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Best Verenigingslid,

Terugblik
Onze februari bijeenkomst over boerderij Liefhoven was een groot succes. Ons lokaal in de Timotheüsschool
was eigenlijk te klein tijdens de lezing van Peter Versloot!

Actueel
Op zaterdag 14 maart 2014 zijn we van 10.00 tot 13.00 uur in de oude Timotheüsschool aanwezig om verhalen
op te tekenen en foto’s te bekijken, deze keer met het onderwerp “Post”.
Waar waren de postkantoren in Linschoten ?
• Van 1838 tot 1892 woonde Willem Berghoef in het pand Raadhuisstraat 10. Zijn beroep was
brievengaarder en vanaf 1851 werd een deel van zijn huis ‘bestelhuis”. Vanaf 1870 krijgt zo’n
bestelhuis de kwalificatie ‘hulppostkantoor’.
• In het oude pand Dorpstraat 30 (van 1585) is tussen 1894 en 1918 een postkantoortje gevestigd.
• In 1907 werd een nieuw telefoon- en telegraafkantoor in gebruik genomen. Dat was gevestigd in het
kantoor van houthandel De Goederen.
• In de Dorpstraat stond tot 1972 een oude boerderij. Hier woonde de familie Versloot.
Mevr. Versloot runde het postkantoor in de aanbouw en stopte de telefoonstekkertjes in de juiste
gaatjes. Mevr. Kloosterziel dreef het postkantoor tot de sloop van het pand in 1978.
• De postbezorging werd vanaf 1967 vanuit het postkantoor in Woerden georganiseerd.
• Het postkantoor verhuisde in 1978 naar de Nieuwe Zandweg en werd daar ondergebracht in de
werkplaats van bouwbedrijf Hilgeman. Kantoorhoudster was Christina Flinterman- Smulders.
• In 1987 werd er verbouwd om de ruimte groter en rolstoelvriendelijk te maken. Op 18 mei werd het
verbouwde pand geopend door burgemeester Berentschot. Je kon er ook terecht voor de strippenkaart
voor de bus. Het hulppostkantoor hier ter plaatse viel onder de verantwoordelijkheid van Woerden.
• In 1991 liep het contract aan de Nieuwe Zandweg af en werd het hulppostkantoor een postagentschap in
de foto- en drogisterijwinkel van Joke Hilgeman en Jan de Kruif. Voor PTT Post was dit een
voordeliger oplossing. Na de sluiting van de drogisterij en fotozaak in 2005 werd het postagentschap
verplaatst naar de plaatselijke Supermarkt.

Plannen voor 2015
Op 11 april over Koninginnedagen/Oranjefeesten.
Op 9 mei willen wij een expositie met als thema “Linschoten-Wereldoorlog II” inrichten.
Heeft u verhalen of spulletjes over de periode 1940-1945? Laat het ons weten.

Linschoten, maart 2015
Graag weer tot ziens!

