Nieuwsbrief 1e jaargang nummer 2
Best Verenigingslid,

Terugblik
De OpenMonumentenDag op 13 september was een groot succes met een oude film en diverse
tentoonstellingen. Zeker de verhalen over de emigranten uit ons dorp trokken de aandacht van vele bezoekers.
Ook onze deelname aan de Kunstroute in het laatste weekend van september was zeer geslaagd met 80
schilderijen en andere kunstvoorwerpen. In dit weekend hebben wij 425 bezoekers getrokken.
Onze kraampjes met boeken, oude koffiemolens, spellen en andere tweehandsspulletjes trokken vele kopers.
Heel veel dank is verschuldigd aan de eigenaren van de schilderijen, die hun prachtige kunstwerken spontaan
aan ons hebben uitgeleend.
De vrijwilligers die het bestuur tijdens deze weekenden hebben geholpen: Hartelijk dank.
De tentoonstelling ‘Een eeuw Timotheüsschool’ was voor het laatst te zien.
Het boek van 100 jaar Timotheüsschool blijft bij ons verkrijgbaar.

Actueel
Elke tweede zaterdag van de maand (8 november en 13 december 2014) zijn we van 10.00 tot 13.00 uur in de
oude Timotheüsschool aanwezig om met (oud-) dorpsgenoten over het verleden van het dorp te praten.
Uw foto’s, krantenknipsels en ansichtkaarten van Linschoten zijn zeer welkom; wij kunnen ze ter plekke
scannen en ze toevoegen aan ons fotobestand.
Op 8 november willen wij in het bijzonder beeldmateriaal ontvangen en uw verhalen aanhoren over de opbouw
van de wijk “De Strick”.
Na de bouw van de Hoge Werf was deze wijk in de jaren zestig van de vorige eeuw de eerste grootschalige
nieuwbouwwijk van Linschoten.
Ook andere spulletjes, die op uw zolder liggen te “verstoffen”, kunt u bij ons kwijt.
Uiteraard kunt u als wij open zijn altijd bij ons binnenstappen om bij ons een kopje koffie of thee te komen
drinken. De verhalen over ons dorp komen dan vanzelf los.

Oproep
Eerder dit jaar kreeg onze Vereniging een klein boekje van Hans de Wit met als titel: “Statuten en huishoudelijk
reglement betreffende een Onderling Fonds voor ziekenhuisverpleging voor Linschoten en omstreken”.
Het reglement dateert uit 1939. H. van Mourik was voorzitter, Jac. Barneveld secretaris-penningmeester en J.
Brouwer, H.D. de Vries en A. Vergeer leden.
Wij zouden graag over dit spaarsysteem meer te weten willen komen. Wellicht kunnen we er dan een artikeltje
over schrijven.
Raakt u aan de praat met iemand die ook geïnteresseerd is in het verleden van Linschoten, maak hem dan lid
van onze vereniging of verwijs hem of haar naar ons.
Heeft u nog vragen neem dan contact op met ons secretariaat 06-81702602 of via info@oud-linschoten.nl.
Kijk ook eens op onze website: www.oud-linschoten.nl
Linschoten, oktober 2014
Graag weer tot ziens!

