Nieuwsbrief 8e jaargang nummer 1
Best Verenigingslid,
Wij wensen u en uw dierbaren een voorspoedig en gezond 2021 toe.
Tijdens dit nieuwe jaar hopen wij u meer dan het afgelopen jaar te mogen ontmoeten.
Wij hadden een leuk programma opgesteld, maar door alle nieuwe maatregelen staat het toch
allemaal weer op losse schroeven.

Actueel

In januari willen wij als vereniging altijd terugkijken op het achter ons liggende jaar en samen met u
een toost op het nieuwe jaar uitbrengen. Dit is jammer genoeg nu niet mogelijk.
Het wordt dus een sobere digitale toost door onze voorzitter, Baukje Zaadstra.
Vanaf a.s. zaterdag rond 10.30 uur kunt u aan deze toost meedoen door op de nieuwe YouTube link
op onze website www.oud-linschoten.nl en welkom te klikken en in te loggen. U krijgt dan ook een
collage te zien met onze nieuwe ontvangsten van vorig jaar.
Als u zaterdagmorgen geen tijd heeft kunt u ook op een later tijdstip onze bijzondere
“nieuwjaarsbijeenkomst” terugkijken.

Terugblik

In december heeft, Jan Vinkenburg, voormalig wethouder van Montfoort een presentatie gegeven,
met als onderwerp: een vervolg op de serie boeken, “Sprokkelingen”.
Jammer genoeg begon deze digitale presentatie door technische problemen wat haperend en niet op
tijd. Inmiddels is deze toch al 85 maal bekeken.
De presentatie van oktober door Jos van Riet is inmiddels bijna 400 keer via ons YouTube kanaal.
bekeken.
U kunt beiden nog steeds terugkijken via de YouTube links op onze website www.oud-linschoten.nl .

Nieuws

Wij zijn bezig om het pand Dorpstraat 45, de oude slijterij, wat te verbouwen, zodat wij het kunnen
gebruiken als info- en expositieruimte. Eén dezer dagen gaan wij eigenhandig proberen ons pandje
op de riolering aan te sluiten. De etalage is al mooi ingericht. De Dorpstraat krijgt hierdoor, en door
de aankleding van etalages van meerdere bewoners een levendigere uitstraling. Na de verbouwing
nog even schoonmaken en daarna inrichten. De datum voor de opening is nog niet vastgesteld. Wij
kunnen u ook nog niet in grote getalen ontvangen, sterker nog vanwege corona kunnen wij helemaal
nog niet open.
Ook in ons lokaal in de “Brede Vaart” kunnen wij nu niemand ontvangen.
Voor verder nieuws: zie de rubriek “Activiteiten en nieuws” op onze website.
Hopelijk snel weer tot ziens in de “Brede Vaart”, binnenkort in de Dorpstraat, of via de computer,
Pim van ’t Woud, secretaris
Linschoten, januari 2021

