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Best Verenigingslid,
Terugblik
Op onze Algemene Ledenvergadering, waar ruim 50 leden aanwezig waren, hebben wij jammer genoeg
afscheid genomen van twee bestuursleden: Dick van As, onze voorzitter en Hans Knijff. Wij zijn hen veel dank
verschuldigd voor het vele werk wat zij in de afgelopen drie jaren voor onze vereniging hebben gedaan. Wij
zullen hun inbreng missen. Gelukkig willen zij, allebei, nog van alles voor ons blijven doen.
Nieuwe bestuursleden hebben zich niet gemeld. Voorlopig moeten wij de vereniging met zijn vijven besturen.
Rumy van den Heuvel is gelukkig bereid het voorzitterschap op zich te nemen. Wij zijn op zoek naar
(bestuurs)leden, liefst vrouwen, geboren en getogen in Linschoten, die het leuk vinden om activiteiten te
organiseren en die bereid zijn om ongeveer 10 keer per jaar een avondje te willen opofferen voor de vereniging.
Na de pauze werden wij, door Petra van Wageningen, meegenomen in de geschiedenis van 50-jaar Linfano.
Het was weer leuk om de geschiedenis van “Ons Dorp” door andermans ogen te bekijken. Petra bedankt.

Actueel
A.s. zaterdag 9 april komt Wim Raven ons veel vertellen over de interessante geschiedenis van het dorp en de
rivier “Linschoten”. Het gaat deze keer over het ontstaan van het dorp, over de rivier, de kastelen die in de buurt
hebben gestaan en het Landgoed dat zoveel invloed heeft gehad.
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
Onze penningmeester is met een groepje leden bezig om sponsors te werven voor onze vereniging.
Je kan “Vriend van de vereniging Oud-Linschoten” worden. Tot nog toe is deze actie zeer succesvol. Onze
doelstelling om historisch materiaal uit Linschoten te verzamelen en goed te verzorgen, komt hiermee weer een
stuk dichterbij. Op onze Website zullen wij een plekje voor deze “vrienden” vrijmaken.
Wij danken de volgende bedrijven voor hun aanmelding als “Vriend”: Installatiebedrijf v/d Vaart,
Bakker Verweij, Autoschadeherstel Slootweg, Fa J.A. Severs, Zand & Verhardingshandel, Belo Groep ,
Kaashandel A. Griffioen, B.V. Houthandel De Goederen en Hans Severs, BMW Woerden.

Verdere plannen voor 2016
In mei willen wij u laten zien wat wij de afgelopen drie jaren hebben verzameld. Mocht u nog interessante
spullen in bezit hebben, die de moeite waard zijn om te laten zien, dan kunt u deze elke woensdagochtend
tussen 10.00 en 12.00 uur langsbrengen.

En Verder
De “Linschotense ballenbusjes” zijn nog steeds bij ons te koop. Ook alleen een zakje met zwarte ballen is bij
ons te verkrijgen.
Het boek 100-jaar Timotheüsschool is nog steeds bij ons in de verkoop voor de prijs van € 19,95.
Linschoten, april 2016
Graag weer tot ziens!

