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Best Verenigingslid,

Terugblik

Onze Algemene ledenvergadering van 9 maart werd druk bezocht. Na de vergadering heeft de heer
Knook, een nazaat van oud-burgemeester Knook, ons iets verteld over zijn familiegeschiedenis. Zijn
familie heeft lang een belangrijk stempel gedrukt op de Linschotense gemeenschap. De heer Knook
wist door prachtige verhalen de dorpsgemeenschap uit het verre verleden tot leven te wekken. Hij
blijft op zoek naar oude verhalen en foto’s van zijn familie. (svp naar h.d.knook@hetnet.nl zenden).

Actueel

Prof. mr. dr. Wessel Reinink is zaterdag 13 april onze sprekersgast tijdens de VOL Thema-ochtend
om zijn in Linschoten meegemaakte oorlogservaringen met ons te delen. Wessel bracht een deel van
zijn jeugd ( vanaf zomer 1942 t/m zomer van 1945) in Linschoten door. De familie Reinink-Peletier
verbleef tijdens de bezetting in het Jachthuis, waarvan zijn oom Gerlach R. Peletier eigenaar was.
Wessel was leerling op de lagere school. Aan het einde van WO2 wemelde Linschoten van Duitse
soldaten. Aanvang 10.30 uur in de Brede Vaart (zie de bijlage: poster)

Verdere plannen

Op 11 mei komt Aart Stigter, recordhouder op de halve marathon van Linschoten, van alles vertellen
over de Linschotenloop, en over “hardlopen en zijn leven”.
Op zaterdag 25 mei ’s middags en ’s avonds zal de film van de monumentendag 2017 vertoond
worden. Met hulp van figuranten in de rol van “boeren, burgers en buitenlui” werd Linschoten twee
jaar geleden tijdens Monumentendag terug gebracht in de tijd. Op verzoek van de VOL maakte Erik
de Goederen daar een film van. Er zullen prachtige filmbeelden verschijnen, maar ook nooit eerder
getoonde foto’s op het grote doek in de zaal van het Dorpshuis aan het burgemeester de Geusplein.
Aanvangstijden volgen later.
Op zaterdag 8 juni organiseren wij een Dag- excursie naar Haastrecht (€ 35,-pp). Wij willen dan het
Gemaal de Hooge Boezem en het museum Paulina Bisdom van Vliet bezoeken. De vraag: “Hoe
houden we het droog” heeft vanaf de vroege middeleeuwen tot heden ons al bezig gehouden. Een
VOL Themaochtend werd gewijd aan de rol van de molens in onze omgeving en recent waren er de
waterschapsverkiezingen. Daarom een excursie naar het Gemaal De Hooge Boezem om te zien en te
horen hoe dit allemaal werkt. Ook gaan we die dag op bezoek bij een dame van stand: Paulina
Bisdom van Vliet. Mevrouw van Vliet is 8 juni even weg, maar zij heeft alles in haar 19e eeuwse huis
voor ons laten staan opdat we met eigen ogen kunnen zien hoe rijke regenten families leefden.
Natuurlijk zorgen wij als VOL voor busvervoer en ook voor een heerlijke lunch. Geef u gauw op
(uiterlijk zaterdag 25 mei met betaling via Bank NL21 RABO 0101 4996 04 ref. Excursie Haastrecht).
Het definitieve programma hoort u zsm.
Op Openmonumentendag op 14 september met dit jaar als thema “Plekken van plezier” bent u weer
van harte welkom. Wij zijn druk om hiervan een gezellig spektakel te maken.

En verder……………

Elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur zijn wij in ons lokaal in de “Brede Vaart” aanwezig.
Graag tot ziens volgende week zaterdag of bij één van onze andere activiteiten.
Linschoten, april 2019

