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Best Verenigingslid,

Terugblik

Op 12 november kwam Henk Kalfsterman vertellen over de tijd dat hij in Linschoten gewoond heeft.
En hoe hij eind jaren ’80 van de vorige eeuw in ons dorp was terechtgekomen.
En dat kan je aan Henk wel overlaten. Als hij op zijn praatstoel zit, dan ben je zo een uur verder.
Henk heeft zijn levensgeschiedenis ook op schrift gesteld en in een boek gebundeld: Een Aandacht
voor leven en werken. Het boekje Levensvreugde met gedichten en foto’s is eveneens een publicatie
van hem. Beide boekwerken waren na afloop te koop.
Voor velen waren de anekdotes een herinnering aan het verleden.

Actueel

A.S. zaterdag 10 december, bent u bij ons weer welkom. Wij hebben een presentatie gekregen van
de “Club van Ooit” uit Woerden. Zij hebben deze presentatie over het ontstaan en de geschiedenis
van versterkte huizen en kastelen uit de omgeving gemaakt en wij mogen deze ook bij onze
vereniging tonen en er heel veel over vertellen. Sommige huizen staan er nog in (soms) volle glorie.
Van andere staat soms nog één dikke muur overeind, soms zit alleen, misschien, de fundering nog in
de grond. Wij beginnen zoals gewoonlijk rond 10.00 uur. Bij de vorige bijeenkomsten was de
belangstelling voor de tweede sessie aanmerkelijk minder dan bij de eerste. Daarom houden wij
voorlopig slechts één presentatie per ochtend. Met halverwege een pauze om even te praten en voor
de koffie en thee. Deze kastelen presentatie is, denken wij, voldoende om een gehele ochtend te
vullen.
Rond 10.30 uur willen wij met deze presentatie starten.
Op de woensdagochtenden van 10.00 tot 12.00 uur zijn wij altijd in ons lokaal aanwezig.
Kom gerust langs voor een kopje koffie of thee en een praatje of kom uw historische spullen van ons
mooie dorp langsbrengen.

Verdere plannen voor 2017

Op onze nieuwjaarsbijeenkomst, op 14 januari 2017 hebben wij de historicus Anne Doedens
uitgenodigd. Hij praat graag over Herman de Man. Anne, die zelf zijn wortels in het land van Herman
de Man heeft liggen, deed in het verleden, samen met een groep studenten een (nooit gepubliceerd)
onderzoek naar deze schrijver van heel veel streekromans. Hij heeft een leuke lezing gemaakt,
speciaal aangepast aan Linschoten en omgeving.
Wij zijn een collectie van de boeken van Herman de Man aan het opbouwen. Heeft u boeken van
hem in uw bezit en staan zij in de weg, dan houden wij ons aanbevolen. Het doel is om hiermee
weer een soort bibliotheek van Herman de Man, met ook de mogelijkheid van uitleen, te gaan
opbouwen.
In februari willen wij onze bijeenkomst vullen met “Herkent u deze boerderij?”.
In maart houden wij op de 2e zaterdag onze jaarvergadering met de vertoning van een nieuwe “de
Geusfilm”.
Het bestuur van Vereniging Oud-Linschoten wenst u hele fijne feestdagen toe.
Graag tot ziens bij één van onze activiteiten.
Linschoten, december 2016

