Nieuwsbrief 2e jaargang nummer 1
Best Verenigingslid,

Terugblik
Op onze nieuwjaarsbijeenkomst zijn weer veel bezoekers geweest. Nel van de Brink bracht de oude
lampenradio, die nog van burgemeester de Geus was geweest mee. Wim Raven had voor ons de originele print
van het Linschoten-kwartetspel. Pim van ’t Woud verblijdde de vereniging met een oude waterketel, een kruik
en een pruimtabakdoosje. Het was weer een leuke bijeenkomst.

Actueel
Op zaterdag 14 februari 2014 zijn we van 10.00 tot 13.00 uur in de oude Timotheüsschool aanwezig om
verhalen op te tekenen en foto’s te bekijken, deze keer met het onderwerp “Boerderij Liefhoven”.
De oorspronkelijke boerderij werd al in de 17e eeuw gebouwd. Aan het begin van de 20e eeuw is de boerderij
ingrijpend verbouwd. Het rieten dak werd vervangen door een leibedekking in ruitvorm. Korte tijd later is de
houten timmermanswerkplaats naast de boerderij geplaatst. De familie Cromwijk runde honderden jaren de
boerderij, en leverde ook vaak de dorpstimmerman. Helaas is er van de werkplaats nu niet veel meer over.
Wij hebben Peter Versloot als bestuurslid van de “Stichting Behoud Monumenten van Montfoort en
Linschoten” bereid gevonden om wat meer te vertellen over dit monument en wat er nodig is om de werkplaats
niet helemaal te laten instorten. Om 11.00 uur begint hij met zijn uitleg.
Ook uw verhalen (en ongetwijfeld foto’s) zijn weer heel erg welkom. De koffie staat klaar.
Al uw spulletjes, die direct op Linschoten betrekking hebben, kunt u bij ons kwijt.

Van de Penningmeester
Contributie 2015
Helaas is er nog een aantal leden dat de contributie niet betaald heeft.
Zonder uw bijdrage kunnen wij niet bestaan!
Vriendelijk verzoek de contributie voor het jaar 2015 dan ook voor 14 februari over te maken 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 zou zeer welkom zijn gezien de moeilijke financiële positie van onze nog jonge vereniging.

Oproep

Vrijwilliger(s) gezocht voor Open Monumentendag.
Ieder jaar wordt in Linschoten en Montfoort op de tweede zaterdag in september de Open Monumentendag
georganiseerd.
Bekende monumenten als het Landgoed Linschoten, het Wapen van Linschoten, de Hervormde Kerk, Bij de
Tol, Molen De Valk, Het Oude Stadhuis worden opengesteld voor het publiek.
Een viertal enthousiaste mensen met interesse in het verleden en oog voor de toekomst organiseert op deze dag
een aantal extra activiteiten. Deze voorbereidingsgroep, (officieel het bestuur van de Stichting Open
Monumentendag Montfoort/Linschoten) is op zoek naar uitbreiding met een enthousiaste inwoner van
Linschoten, die wil meedenken over en meewerken aan het organiseren van deze dag.
Wat vragen we?
Allereerst enthousiasme, affiniteit met (de geschiedenis van) Linschoten, deelnemen aan een aantal
vergaderingen en aan de Open Monumentendag.
Heb je belangstelling voor dit vrijwilligerswerk in ons mooie dorp, laat het weten aan Evert de Jong,
tel 41 62 65. dejongbakker@planet.nl

Plannen voor 2015
In maart zijn wij op zaterdag 14 maart open. Dan willen wij het over de Post(kantoren) hebben.
Op 11 april over Koninginnedagen/Oranjefeesten.
Op 9 mei willen wij een expositie met als thema “Linschoten-Wereldoorlog II” inrichten.
Heeft u verhalen of spulletjes over de periode 1940-1945? Laat het ons weten.
ALV
Noteer u alvast in uw agenda: De algemene ledenvergadering staat gepland op 28 maart 2015 om 10.30 uur in
het Wapen van Linschoten.
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, februari 2015
Graag weer tot ziens!

