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Best Verenigingslid,
Terugblik
De film over ons dorp uit de vijftiger en zestiger jaren trok op onze 1e bijeenkomst in 2016 meer dan 125
bezoekers. Gezien de leuke reacties was dit een schot in de roos. De meeste bezoekers gingen tevreden naar
huis. Zeker als zij zichzelf hadden herkend, was de dag geslaagd.

Actueel
A.s. zaterdag 13 februari verzorgt Anne de Goederen een presentatie over het oude dijkhuisje, dat aan de Korte
Linschoten Westzijde heeft gestaan en waarvan Janna Muijs de laatste bewoonster was. Daarnaast besteed onze
vroegere wethouder aandacht aan de theekoepel van het oude gemeentehuis, met name de restauratie in 1976.
Hij brengt een aantal dia’s mee over deze onderwerpen en daarnaast een aantal waarop diverse Linschotenaren
uit die tijd staan.
In ons lokaal op de 1e etage van de “Brede Vaart” is iedereen weer van harte welkom.
Om 10.30 uur en 12.00 uur zal deze presentatie gegeven worden. De koffie en thee staat zoals altijd weer voor
u klaar.

Van de Penningmeester
Contributie 2016
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 2016 dan ook deze maand over te maken op bankrekening
NL21RABO 0101499604 t.n.v. Vereniging Oud-Linschoten te Linschoten onder vermelding van contributie
VOL 2016 en uw naam. Op de ALV treft u dan een tevreden penningmeester!
De contributie bedraagt € 15,-- per jaar voor 1 persoon en € 25,-- voor 2 personen van 1 huishouden.
Een extra bijdrage is altijd welkom.
Gelukkig heeft de penningmeester al heel veel bijdragen ontvangen. Hartelijk dank hiervoor.

Verdere plannen voor 2016
Op 12 maart houden wij onze 3e Algemene Ledenvergadering in het Wapen van Linschoten en Snelrewaard. Na
de pauze zal Petra van Wageningen iets komen vertellen over haar vereniging “Linfano”. Linfano luistert al 50
jaar ons dorp tijdens bijzondere gebeurtenissen op met hun vrolijke muziek. Houdt u deze datum vrij.

En Verder
De “Linschotense ballenbusjes” zijn nog steeds bij ons te koop. Ook alleen een zakje met zwarte ballen is bij
ons te verkrijgen. Ook het boek 100-jaar Timotheüsschool is nog steeds bij ons in de verkoop voor de prijs van
€ 19,95.
Historisch materiaal over Linschoten blijft uiteraard welkom. U kunt dit ook elke woensdagochtend vanaf
ongeveer 10.00 uur langsbrengen in ons lokaal in de “Brede Vaart”. Er zijn dan altijd wat mensen aanwezig.
Linschoten, februari 2016
Graag weer tot ziens!

