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Best Verenigingslid,
Het nieuwe jaar is inmiddels weer een eindje op weg, maar jammer genoeg is er nog
geen vooruitzicht dat wij elkaar als vereniging kunnen en mogen ontmoeten. Wij hebben
ons programma behoorlijk moeten aanpassen. Voorlopig hebben wij onze
jaarvergadering verplaatst van maart naar juni. Gelukkig hebben wij de mogelijkheid
om presentaties digitaal op te nemen, zodat u die via uw eigen computer kunt bekijken
op het moment dat het u uitkomt. Wellicht dat wij zelfs zo meer leden en anderen
kunnen laten meegenieten. Mogelijk dat wij in de toekomst onze presentaties altijd, ook
digitaal, moeten gaan tonen.
Actueel
Vanaf a.s. zaterdag 13 februari rond 10.30 uur staat er weer een nieuwe link klaar op
onze website www.oud-linschoten.nl
U krijgt dan een bijzonder leuke presentatie te zien over “Schippers en schepen in
Linschoten” door Gerrit van Oudenallen. Gerrit heeft behoorlijk wat tijd gestoken in zijn
hobby over de geschiedenis van de scheepvaart in de omgeving van Woerden. Bij ons is
hij specifiek iets komen vertellen over de tijd in Linschoten, dat een schip het enige en
beste vervoer was. En dat willen wij graag met u delen.
Als u zaterdagmorgen geen tijd heeft kunt u ook op een later tijdstip deze presentatie
terugkijken.
Terugblik
Vorige maand mochten wij digitaal met u proosten op het nieuwe jaar. Onze voorzitter,
Boukje Zaadstra, keek terug op het jaar 2020, met de leuke nieuwe aanwinsten die wij
mochten ontvangen. Ook keek zij vooruit naar onze plannen voor 2021.
De drie digitale presentaties zijn wat ons betreft een groot succes, de presentatie van
oktober door Jos van Riet is inmiddels 408 keer en die van Jan Vinkenburg 121
bekeken. De nieuwjaarspresentatie 108 maal.
U kunt alle presentaties nog steeds terugkijken via de YouTube links op onze website
www.oud-linschoten.nl
Nieuws
Er wordt druk gewerkt in ons nieuwe infopunt in Dorpstraat 45. De openingsdatum is
jammer genoeg nog steeds niet bekend maar als het wel bekend is, laten wij het u
direct weten.
Ons lokaal in de “Brede Vaart” is tot nader orde gesloten. Wilt u toch iets kwijt en staat
het in de weg? Dan kan er altijd met de secretaris een afspraak gemaakt worden.
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, februari 2021

