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Best Verenigingslid,

Terugblik

De zomervakantie is weer voorbij. Het bestuur en heel veel vrijwilligers hebben de laatste maanden
niet stilgezeten. Ongetwijfeld heeft u gemerkt, waar zij bezig mee zijn geweest:
Open Monumentendag was een ongekend succes. De Dorpstraat werd voor één dag omgetoverd in
een straat uit de jaren “20 van de vorige eeuw. Heel veel dank aan het organisatiecomité, de dames
die uren hebben zitten naaien en de 100 figuranten, die een dag, verkleed, en zich helemaal inlevend
in hun rol, de Dorpstraat, soms letterlijk onveilig maakten.
De samenwerking met de OMD-commissie, de Nazomermarkt en de bewoners was prima.
Ook op Burendag waren wij met een kraampje aanwezig. Hier konden de bezoekers nog even
genieten van de foto’s en beelden van OMD. Ons ledenbestand werd weer uitgebreid en ook de
verkoop van promotiemateriaal verliep uitstekend.

Actueel

Het volgende evenement staat al weer voor de deur. Volgende week, niet op zaterdag, maar
vrijdagavond 13 oktober om 20.00 uur, willen wij de afscheidsfilm van burgemeester de Geus uit
1977 vertonen. Wij hebben de grote zaal van Dorpshuis “de Vaart” afgehuurd. De zaal is open vanaf
19.00 uur. U, als lid van onze vereniging en de “Vrienden van VOL” mogen gratis naar binnen.
Niet-leden betalen € 2,-- entree.
Deze avond is de koffie niet gratis. In het dorpshuis van Linschoten kunt u wel een drankje kopen.
Bij uitzondering mochten wij de grote zaal huren, dus kom in groten getale. Hiermee kunnen wij
aantonen dat Linschoten een dergelijke zaal verdient.

Verdere plannen voor 2017

Zaterdag 11 november komt Frank van Rooijen van het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek &
Lopikerwaard iets over “zijn” archief vertellen.
En 9 december komt Krijn van der Ham van alles vertellen en laten zien over “schaatsen”.
Deze bijeenkomsten staan weer gewoon op de 2e zaterdag van de maand gepland in de “Brede
Vaart”.

Nieuws

Ons lid van de vereniging, Hans Knijff, heeft in het nieuwe nummer van het blad Heemtijdinghen,
het blad van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging (SHHV), een artikel geschreven over de
Dorpstraat. Hans, zelf geboren in één van de oude panden in de Dorpstraat, neemt ons mee langs
alle panden en vertelt wat de bestemming is geweest en wie er hebben gewoond.
Een boeiend artikel met mooi fotomateriaal.
Heemtijdinghen nr. 3 sept. 2017 is voor € 2.50 bij de vereniging verkrijgbaar op de filmavond of via
info@oud-linschoten.nl. Ook bij Wereldwinkel Linschoten, Nieuwe Zandweg 5,
dejongbakker@planet.nl en uiteraard bij SHHV shhvboek@xs4all.nl, zijn er losse nummers te koop.
Graag tot ziens bij één van onze activiteiten.
Linschoten, oktober 2017

