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Best Verenigingslid,

Terugblik
Op onze november bijeenkomst stond “Het Tolhuis” in de belangstelling. Wij hadden verwacht dat ons lokaal
wel groot genoeg zou zijn. Nou dat viel tegen: Het lokaal was tijdens de eerste presentatie tjokvol.
Tot onze verrassing waren er een aantal oud-bewoners van het Tolhuis en uiteraard ontbrak Klaas, de huidige
bewoner van het Tolhuisje niet.
Ook de verkoop van de ballenbusjes ging gewoon door.

Actueel
A.s. zaterdag 12 december 2015 vertonen wij driemaal een deel van een kleurenfilm over Linschoten.
Dit is een deel van de film die in 1977 aan burgemeester de Geus bij zijn afscheid aan hem is aangeboden.
Ongetwijfeld zullen wij weer velen in ons lokaal mogen begroeten. Entree is gratis!
Om 10.30 uur, 11.30 uur en 12.30 uur zijn wij van plan om deze beelden van bijna 40 jaar geleden te laten
zien.
Ons lokaal op de 1e etage van de “Brede Vaart zal u ook nu wel weer kunnen vinden.
Een verzoek: niet allemaal tijdens de eerste voorstelling komen, want dan loopt u het risico dat wij stoelen
tekort komen.
De koffie en thee staat zoals altijd weer klaar. De “Linschotense ballenbusjes” zijn nog steeds bij ons te koop.
Historisch materiaal over Linschoten blijft uiteraard welkom.

Van de Penningmeester
Contributie 2016
Vriendelijk verzoek de contributie voor het jaar 2016 te willen overmaken op bankrekening
NL21RABO 0101499604 t.n.v. Vereniging Oud-Linschoten te Linschoten onder vermelding van contributie
VOL 2016. De contributie bedraagt € 15,-- per jaar voor 1 persoon en € 25,-- voor 2 personen van 1
huishouden. Wilt u uw naam vermelden bij de mededelingen, zodat de penningmeester kan controleren wie de
contributie heeft betaald? Een extra bijdrage hier bovenop is altijd zeer welkom.
Dit verzoek tot betaling geldt uiteraard niet voor die leden die onlangs lid zijn geworden van onze vereniging en
die al de contributie van 2015/2016 hebben betaald.

Verdere plannen voor 2016
In januari vertonen wij een andere film, uiteraard over Linschoten.
Voor deze film verwachten wij zoveel bezoekers, dat wij op zoek zijn naar een grotere zaal.

En Verder
In oktober is er een (dames)bril blijven liggen. Wie mist haar bril en wil hem terug?
Neem contact op met de secretaris en u krijgt hem weer terug.
Linschoten, december 2015
Graag weer tot ziens!

