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Best Verenigingslid,

Voorlopig is er nog geen vooruitzicht op verbetering om weer bij
elkaar te kunnen komen. Wij hebben onze jaarvergadering verplaatst van maart naar
juni. Dit uitstel geeft ons wel de ruimte om te zoeken naar nieuwe bestuursleden. Jan
van Eck is bestuurslid van het eerste uur en heeft nu aangekondigd te willen stoppen.
Ook Boukje Zaadstra heeft aangekondigd in juni te willen stoppen. Zij laten een enorm
brok aan ervaring achter en het zal best moeilijk worden om voor hen vervangers te
vinden. Gelukkig is er nog even tijd tot de ALV. Vindt u het belangrijk dat de historie
van Linschoten behouden blijft en heeft u wat tijd over, meldt u dan bij de secretaris.
Het zou fantastisch zijn om na de zomer weer een voltallig bestuur te hebben.
Actueel
Vanaf a.s. zaterdag 13 maart rond 10.30 uur staat er weer een nieuwe link klaar op
onze website www.oud-linschoten.nl en welkom. Als u deze aanklikt krijgt u de
presentatie te zien: “Geert-Jan en Janny Verweij, een bijzonder stel. De geschiedenis
van een slagerij in Linschoten”. De maker van deze presentatie, Teun Hoogendoorn
heeft de liefde voor het slagersvak bij Geert-Jan opgedaan. Inmiddels is hij al heel lang
slager. Hij heeft de historie van de slagerij op schrift gesteld en hiervan een presentatie
gemaakt. Graag wil hij dit met ons delen en zo de familie Verweij in het zonnetje zetten.
Als u zaterdagmorgen geen tijd heeft kunt u ook op een later tijdstip deze presentatie
terugkijken.
Terugblik
Vorige maand hebben wij kunnen genieten van de presentatie van Gerrit van
Oudenallen: “Schepen en Schippers in Linschoten”
Onze digitale presentaties zijn een groot succes, deze laatste presentatie is inmiddels al
200 maal bekeken. Ook oudere presentaties worden nog steeds bekeken en kunnen via
de YouTube links op onze website www.oud-linschoten.nl. nog altijd bekeken worden.
Nieuws
Er wordt nog steeds gewerkt in ons nieuwe infopunt in Dorpstraat 45. De datum waarop
wij u welkom kunnen heten is jammer genoeg nog steeds niet bekend maar komt wel
dichterbij. 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.
Van de Penningmeester
Heeft u de contributie voor 2021 al betaald? Hartelijk dank hiervoor! Heeft u nog niet
betaald, dan verzoeken wij u alsnog te betalen. De contributie bedraagt nog steeds
slechts € 15,-- , en als u samen lid bent, hoeft u maar € 25,-- over te maken. Onze
bankrekening is NL21RABO0101499604 t.n.v. Vereniging Oud-Linschoten te Linschoten.
Hopelijk snel weer tot ziens in de “Brede Vaart”, binnenkort in de Dorpstraat, of via de
computer,
Pim van ’t Woud, secretaris
Linschoten, maart 2021

