“Weet je wat ik nou weer vond….?” Zo zeg je het tegen familie, vrienden en
bekenden als er iets op internet, in de krant of in de boekhandel was dat je raakte.
Gedurende het afgelopen jaar hebben we dat veertien keer per e-mail en via de
website gedaan en u op die manier suggesties aan de hand gedaan om in lockdown
toch de geest bezig te houden. Van de 900 voetleden zijn er zo’n 550 die daar
meteen de eerste week naar kijken. Een enkeling doet het later nog eens. We
hopen dat we u enigszins vermaakt hebben en u de weg gewezen hebben naar
dingen die wij mooi, interessant en voetig vonden.
We zetten er nu een punt achter, in de hoop dat we op weg zijn naar de oude
vrijheid.
In deze laatste aflevering vindt u:

Verdwalen op het internet

Maak kennis met de kaartenhoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Lees meer

Luister, boeken
Geef na uw ogen nu uw oren een kans.
De bibliotheek heeft een luisterrijke schatkist.

Lees meer

Over Ridders gesproken

De tentoonstelling in de Hermitage, vanaf 5 juni weer toegankelijk.

Lees meer

Zocht u nog een boek over Culemborg?

Over Boekwinkeltjes.nl. Een echte oude Voet voor € 650.

Lees meer

Vanzelfsprekend vinden we het leuk om van u te horen wat u van Voet voor Thuis
vond. Laat het ons weten! webredactie@voetvanoudheusden.nl
Na de zomer pakken we ons ‘normale’ programma weer op. Op Open
Monumentendag, 11 september, zijn we weer present en op 14 september is er
alweer een eerste lezing. Alle informatie staat op de website.
We wensen alle Voetgenoten een mooie zomer!
Hans Saan
PS In de zomer is er natuurlijk volop gelegenheid er op uit te trekken. Kijk eens hier
naar de onlangs geheel herziene fietstochten van Voet!
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