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Best Verenigingslid,

Terugblik
Op onze maart bijeenkomst over “de Post” waren weer veel bezoekers. De vrouw van Jan Kamerbeek, onze
postbode die meer dan 25 jaar de post in ons dorp trouw heeft bezorgd, kwam langs met haar plakboek met veel
foto’s en herinneringen aan hem.
De Algemene Ledenvergadering werd goed bezocht door 42 leden. De lezing door de heer Reinink over het
Landgoed Linschoten en haar pachters werd zeer gewaardeerd. Onder de aandachtige toehoorders bevond zich
ook burgemeester van Eijk. Ook mochten wij weer 5 nieuwe leden welkom heten.

Actueel
Op zaterdag 11 april 2014 zijn we van 10.00 tot 13.00 uur in de oude Timotheüsschool aan de V D Valk
Boumanstraat aanwezig om verhalen op te tekenen en foto’s te bekijken, deze keer met het onderwerp
“Koning(inne)dag”. Koninginnedag was een uitgelezen dag om de foto- of filmcamera uit de kast te halen. Wij
verwachten dan ook een grote respons.
Wij hebben zelf al een presentatie, die zeer de moeite waard is om te komen zien, voor u samengesteld.
Daarnaast organiseren wij een gezellige rommelmarkt. In de afgelopen tijd hebben wij heel veel spulletjes
gekregen, die historisch voor ons niet van belang zijn. Deze spullen zijn te koop voor een leuk prijsje. Hiermee
wordt de clubkas gespekt. Alles moet weg, want binnenkort moeten wij de Timotheüsschool verlaten, en een
nieuwe ruimte is nog niet gevonden.

Help ons van onze spullen af of help ons aan een nieuwe ruimte!
Voor de kinderen staat de limonade klaar en koffie en thee is er voor iedereen.

Van de Penningmeester
Contributie 2015
Helaas is er nog een 20-tal leden, die de contributie niet heeft betaald.

Plannen voor 2015
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.
Er zijn al reacties binnen, maar wij kunnen nog veel meer verhalen, foto’s en wereldoorlogspullen gebruiken.
Linschoten, april 2015
Graag weer tot ziens!

