Nieuwsbrief 1e jaargang nummer 3
Best Verenigingslid,

Terugblik
Op onze eerste open zaterdag in november zijn ongeveer 15 bezoekers geweest. Zij brachten wat spulletjes
voor onze vereniging mee, maar het belangrijkste was, dat zij meer konden vertellen over het ontstaan van de
oudste grote nieuwbouwwijk van ons dorp “De Strick”. Jammer dat er geen foto’s over de
bouwwerkzaamheden meegebracht werden. Wellicht dat er later nog wat boven water komt.
De diapresentatie werd erg gewaardeerd en de koffie smaakte opperbest.

Actueel
Op zaterdag 13 december 2014 zijn we van 10.00 tot 13.00 uur in de oude Timotheüsschool weer aanwezig om
te proberen de geschiedenis van “Het Badhuis” te achterhalen.
Het wijkgebouw in Linschoten met badhuis en woning voor de wijkzuster werd geopend in 1951. (Een
wijkverpleegster was er al sinds 1 oktober 1938.) Het adres was Korte Linschoten OZ 6.
Uw verhalen (en misschien foto’s) zijn weer heel erg welkom. De koffie staat klaar.
Uw foto’s, krantenknipsels en ansichtkaarten van Linschoten blijven welkom
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.

Van de Penningmeester
Contributie 2015
Vriendelijk verzoek de contributie voor het jaar 2015 te willen overmaken op bankrekening
NL21RABO 0101499604 t.n.v. Vereniging Oud-Linschoten te Linschoten onder vermelding van contributie
VOL 2015.
De contributie bedraagt € 15,-- per jaar voor 1 persoon en € 25,-- voor 2 personen van 1 huishouden.
Een extra bijdrage hier bovenop zou zeer welkom zijn gezien de moeilijke financiële positie van onze nog
jonge vereniging.

Plannen voor 2015
Ook in 2015 willen wij doorgaan met de open dagen op de 2e zaterdag van elke maand.
Noteer u alvast in uw nieuwe agenda: De algemene ledenvergadering staat gepland op 28 maart 2015 in het
Wapen van Linschoten.

Kadotip
Wij hebben nog steeds een voorraadje boeken van 100-jaar Timotheüsschool.
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, december 2014
Graag weer tot ziens!

