Nieuwsbrief 1e jaargang nummer 1
Best Verenigingslid,
Na een zomer van voorbereidingen zullen wij in september regelmatig aanwezig zijn in ons
tijdelijk verenigingslokaal in de oude Timotheüsschool om waardevol materiaal in ontvangst
te nemen. In afwachting van een definitieve huisvesting hebben wij twee lokalen voor in ieder
geval één jaar kunnen huren.
De volgende activiteiten hebben wij voor u op het programma gezet:
Dit jaar nemen wij als vereniging voor de 2e keer deel aan de nationale Open
Monumentendag 2014 op zaterdag 13 september van 10.00 tot 16.00 uur.
Dit jaar is het thema Reizen.
De Vereniging Oud-Linschoten organiseert over dit thema een afwisselende expositie in ons
verenigingslokaal van het oude schoolgebouw aan de V.d. Valk Boumanstraat 13.
Op het programma staan:
•

Er draait doorlopend een oude film uit 1985, een boottocht over de Linschoten.

•

Wij richten een tentoonstelling in met ansichtkaarten, reisgidsen en reisattributen. Ook
kunt u genieten van een aantal oude vervoermiddelen.

•

Verder is er op deze dag een overzicht met foto’s en verhalen over plaatsgenoten uit
Linschoten die zijn geëmigreerd. Uw hulp om de lijst aan te vullen met informatie en
mogelijk beeldmateriaal zullen wij zeer waarderen.

•

100 jaar Timotheüsschool .
Voor geïnteresseerden die het eeuwfeest hebben gemist staat tijdens de OMD in de oude
school de tentoonstelling ‘Een eeuw Timotheüsschool’ nog ingericht.

Dit jaar nemen wij als vereniging ook voor het eerst deel aan de Linschotense Kunstroute
op 27 en 28 september.
Deze kunstroute in ons pittoreske dorp in Het Groene Hart, trekt elk jaar meer bezoekers.
Zoals u weet is onze Vereniging Oud-Linschoten sinds een jaar actief om historisch materiaal
met betrekking tot ons mooie dorp veilig te stellen voor de toekomst en de daarbij behorende
verhalen vast te leggen voor volgende generaties.
Hoewel wij zelf niet actief zijn op kunstzinnig gebied, heeft de organisatie van de
Linschotense Kunstroute onze vereniging uitgenodigd om dit jaar ook aan dit evenement deel
te nemen.
In het expositielokaal van het schoolgebouw aan de V.d. Valk Boumanstraat 13 zal de VOL
een Linschoten-expositie inrichten met werk van dorpsgenoten en kunstschilders die door de
jaren heen kunstwerken hebben gemaakt van bijzondere locaties in het dorp. Daarom heeft
VOL bezitters van Linschotenwerken uitgenodigd om hun kunst voor een weekend uit te
lenen, om er een afwisselende tentoonstelling mee in te kunnen richten . Mocht u iemand
kennen die puur Linschotense kunst in bezit heeft, laat het ons graag even weten of vraag hem
of haar dit bij ons aan te melden.
U kunt uw kunstwerk op vrijdagavond 26 september van 19.00 tot 21.00 uur komen inleveren
en op maandagavond 29 september van 19.00 tot 21.00 weer ophalen.
Ook kunnen wij de kunstwerken bij u komen ophalen en terugbrengen.
100 jaar Timotheüsschool
Voor hen die de expositie ‘Een eeuw Timotheüsschool’ in de oude school tijdens het 10-jarig
jubileum van de Timotheusschool hebben gemist kunnen dat alsnog gaan zien. Het
schoolgebouw aan de V.d. Valk Boumanstraat 13 is geopend op zaterdag 27 september van
11.00 tot 17.00 uur en zondag 28 september van 12.00 tot 17.00 uur.
Behalve de expositie in de oude school bij de Vereniging Oud-Linschoten zullen ruim dertig
kunstenaars atelier, huis en tuin open stellen voor publiek. Rondom en op Landgoed
Linschoten is ook kunst te aanschouwen.
Historische wandeling
Naast de Linschoten-expositie organiseert de VOL tijdens dit weekend een drietal historische
wandelingen (zaterdags om 12.00 en 14.30 uur en op zondag om 14.00 uur). Daarvoor kunt u
zich aanmelden bij ons secretariaat 06-81702602 / info@oud-linschoten.nl of bij het startpunt
van de kunstroute in de grote zaal van koffiehuys ‘Het Wapen van Linschoten en
Snelrewaard’.
Bij het start- en informatiepunt is tevens een overzichtsexpositie ingericht met werk van alle
deelnemers. Ook kunt u daar op 27/28 september loten kopen (€ 1,00) om een kunstbon
t.w.v. € 300,00 te winnen. (in het komende jaar te besteden bij een of meer van de
deelnemende kunstenaars). Toegang bij alle deelnemers adressen is gratis.
Kijk voor meer informatie op de website: www.linschotense-kunstroute.nl
Linschoten, augustus 2014
Graag tot ziens!

