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Best Verenigingslid,
Wij wensen u een prachtig 2017

Terugblik

Op 10 december heeft onze secretaris, Pim van ’t Woud, u meegenomen naar de tijd van de
Kruisvaarders en de periode dat in onze omgeving veel kastelen gebouwd werden en hier veel
oorlogen werden uitgevochten.

Actueel

A.S. zaterdag 14 januari bent u bij ons weer welkom. Wij hebben Anne Doedens uitgenodigd om te
komen vertellen over Herman de Man. Anne is opgegroeid in de Lopikerwaard en is historicus. Hij
heeft in de jaren tachtig samen met studenten een onderzoek gedaan naar Herman de Man.
Herman de Man, werd als Salomon Herman Hamburger in 1898 in Woerden geboren en kwam ruim
70 jaar geleden bij een vliegtuigongeluk op Schiphol om het leven. Herman de Man schreef een 20tal boeken voornamelijk streekromans, in deze boeken beschrijft hij het dagelijkse leven uit onze
omgeving in die tijd. Het Wassende water is wel zijn beroemdste boek. Dit boek werd verfilmd tot
een televisieserie, waarbij ook veel opnames in Linschoten werden gemaakt.
Anne wil speciaal aandacht besteden aan de omgeving van Linschoten in de boeken van Herman de
Man. Is uw interesse in het oeuvre van deze schrijver bij u gewekt, neem dan na afloop een boek
van hem mee, lees het en breng het vervolgens bij ons terug, zodat wij iemand anders er weer blij
mee kunnen maken.
Vanaf 10.00 uur hebben wij de koffie en thee voor u klaarstaan.
Rond 10.30 uur willen wij met deze interessante lezing 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

In februari willen wij onze bijeenkomst vullen met “Herkent u deze boerderij?”.
Zaterdag 11 maart houden wij onze jaarvergadering en vertonen een nieuwe “de Geusfilm”.
Ook de volgende maanden denken wij u weer een gevarieerd programma aan te kunnen bieden.

Contributie 2017

Van de Penningmeester

Binnenkort krijgt u van ons weer het verzoek om de jaarlijkse contributie over te maken.
Graag tot ziens bij één van onze activiteiten.
Linschoten, januari 2017

