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Best Verenigingslid,
Terugblik
De filmvoorstelling in december met de film van oud-burgemeester de Geus was opnieuw een succes.
Ongeveer 75 bezoekers mochten wij deze ochtend verwelkomen.

Actueel
e

A.s. zaterdag 9 januari, onze 1 bijeenkomst in 2016, vertonen wij weer een film over Linschoten.
Dit wordt de film die Simon Mollenvanger in de periode 1948 tot 1970 heeft gemaakt. In deze film heeft hij
geprobeerd het dorpsleven uit die tijd vast te leggen. Deze film hebben wij ook vertoond op onze 1e algemene
ledenvergadering in 2014, maar ongetwijfeld zijn er nog genoeg leden en (niet)-leden die deze mooie film nog
een keer of voor het eerst willen zien.
Wij wijken voor deze gelegenheid uit naar de zaal van het Wapen van Linschoten en Snelrewaard.
Om 10.30 uur en 12.00 uur worden deze beelden uit de vorige eeuw getoond. Ook nu is voor u als
verenigingslid de toegang gratis. Van niet-leden vragen wij een bijdrage.
Ook hier staat de koffie en thee klaar. De “Linschotense ballenbusjes” zijn nog steeds bij ons te koop.
Historisch materiaal over Linschoten blijft uiteraard welkom. U kunt dit voortaan ook op woensdagochtend
vanaf ongeveer 10.00 uur langsbrengen in ons lokaal in de Timotheüsschool. Er zijn dan altijd wat mensen
aanwezig.

Van de Penningmeester
Door te tanken bij Texaco heeft u voor de vereniging € 21,93 bij elkaar gespaard in 2015. Hartelijk dank
hiervoor!
Contributie 2016
Vriendelijk verzoek de contributie voor het jaar 2016 te willen overmaken als u dit nog niet gedaan heeft.

Verdere plannen voor 2016
In februari zal oud-wethouder Anne de Goederen iets over Linschoten komen vertellen.
Op 12 maart houden wij onze Algemene Ledenvergadering. Houd u deze datum vrij.

En Verder
Wie wil voor de Vereniging Oud-Linschoten foto’s maken van veranderingen in ons dorp.
Immers: Wat vandaag gebeurt, is morgen geschiedenis.
Het zou mooi zijn als we een fotoserie zouden hebben van het project rond de Timotheüshof, maar we hebben
er helaas te laat aan gedacht. Wie heeft hier lopen fotograferen en wil een aantal foto’s beschikbaar stellen voor
het digitale archief van de VOL ?
Wie vindt het leuk om de nieuwbouw aan de Voorvliet in beeld vast te leggen, waaronder de realisering van het
nieuwe woon-zorggebouw “De Nieuwe Lindescote” ?
U ziet dat wij behoefte hebben aan een amateurfotograaf die de veranderingen in het dorp wil fotograferen,
zodat we niet alleen beelden hebben van hoe het was in ons dorp, maar ook hoe het verandert. Meld u zich
s.v.p. bij onze secretaris Pim van ’t Woud, of kom op woensdagochtend even langs in ons lokaal in de
Timotheüsschool.
Linschoten, januari 2016
Graag weer tot ziens!

