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Best Verenigingslid,

Terugblik
Voor onze vereniging was april een heel goede maand. Onze bijeenkomst over de oranjefeesten werd door een
40-tal mensen bezocht. Janneke had een leuke presentatie gemaakt met oud beeldmateriaal. Opmerkelijk is dat
foto-, en filmmateriaal van tussen 1985 en 2010 schaars is. Op Koningsdag waren wij als vereniging met een
kraampje present op de rommelmarkt. Wij hebben de verenigingskas behoorlijk kunnen spekken door
overtollige spulletjes te verkopen en wij mochten op deze dag 13 nieuwe leden aan ons bestand toevoegen.

Actueel
Op zaterdag 9 mei 2015 zijn we in het kader van 70 jaar bevrijding van 10.00 tot 13.00 uur in de oude
Timotheüsschool aan de van der Valk Boumanstraat voor het laatst aanwezig om unieke verhalen op te tekenen
en foto’s te bekijken, deze keer met het onderwerp “Wereldoorlog II”. Wij gaan een kleine expositie inrichten.
Over deze periode is weinig bekend. In Linschoten moet toch veel gebeurd zijn met de belangrijke doorgaande
Rijksweg no. 12 naast de deur. Bombardementen, droppingen en verongelukte vliegtuigen. Ook verhalen over
het verzet, onderduikers en de tragiek van mensen, die meenden dat zij altijd gehoorzaam moesten zijn aan hen
die ons land regeerden. Ook verhalen over hoe men de oorlog doorkwam ondanks de voedsel-, en
brandstofschaarste. Hoe werden de onderduikers van eten en kleding voorzien? Over herinneringen aan
hongerige mensen uit de grote steden, die langskwamen op zoek naar eten.
Daarnaast organiseren wij de rommelmarkt. Ondanks de goede verkopen op Koningsdag hebben wij nog
genoeg spulletjes: serviesgoed, boeken en geluidsapparatuur 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 dit is de
laatste bijeenkomst in de oude Timotheüsschool. Een nieuwe ruimte is nog niet gevonden.

Help ons van onze spullen af of help ons aan een nieuwe ruimte!
Gelukkig zijn wij inmiddels wel in gesprek met de gemeente over vervangende ruimte, maar een concrete
definitieve ruimte is helaas nog niet gevonden.

Plannen voor 2015
Nu er nog geen ruimte voor onze bijeenkomsten op de 2e zaterdag van de maand gevonden is, kunnen wij nog
niets nieuws plannen. Vooralsnog gaan wij een zomerstop invoeren en hopen u na de zomer weer ergens op het
Dorp te kunnen verwelkomen. In ieder geval willen we weer onze medewerking aan Open MonumentenDag
verlenen. Ook zullen wij ons best doen om een filmavond met een oude film over Linschoten te organiseren.
Linschoten, mei 2015
Graag weer tot ziens!

