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Best Verenigingslid,
Terugblik
Op de inloop zaterdag van mei hadden wij een expositie ingericht met allerlei spullen die wij in de loop van de
tijd hebben verzameld. Heel wat leden en niet-leden vonden het de moeite waard om te komen kijken. Zelfs
oud-Linschotenaren, die nu in Canada wonen hebben er van genoten. Niet alleen genoten zij van de
tentoonstelling, ook oude bekenden kwamen zij tegen.

Actueel
In de loop van dit jaar gaat de brandweer verhuizen naar een nieuwe locatie aan de Van Rietlaan. Het leek ons
en de brandweer leuk om iedereen de mogelijkheid te geven om nog een keertje een kijkje te nemen in de
kazerne aan de Strick van Linschotenstraat. Wij laten de geschiedenis van de brandweer herleven met een
presentatie. U kunt zien hoe de brandweer in het verleden moest werken.
Of de oude brandweerauto uit 1935 deze zaterdag op eigen kracht kan rijden is echter zeer de vraag.
Zoals gebruikelijk bent u a.s. zaterdag van de vanaf 10.00 uur tot 13.00 uur van harte welkom. Deze keer dus
niet in ons lokaal van de “Brede Vaart”. Maar ook hier staat de thee of koffie voor u klaar.

Van de Penningmeester
Onze penningmeester heeft goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws: Helaas heeft nog niet iedereen de
contributie voor 2016 betaald.
Het goede nieuws is dat hij weer een tweetal “Vrienden van VOL” in mocht schrijven.
Van Zandwijk Makelaardij en Van Vliet Caravans bv mogen zich ook “Vriend van VOL” noemen.

Verdere plannen voor 2016
In juni zijn wij op woensdagochtend nog de hele maand aanwezig in ons lokaal in de “Brede Vaart”. Daarna is
ons lokaal twee maanden gesloten. Op woensdag 31 augustus staan wij weer voor u klaar om uw spullen in
ontvangst te nemen of om gewoon even langs te komen. In september kunt u weer op ons rekenen op
“OpenMonumentenDag”. Dit jaar met het thema “Iconen & Symbolen”.
In oktober staat het 70 jaar bestaande “Mannenkoor Zanglust” bij ons in de schijnwerpers.
Voor de twee laatste zaterdagen van het jaar hebben wij ook al een leuk programma voor u in petto.

En Verder
Als webmaster hebben wij Wim Ros kunnen strikken. Hij gaat onze website up-to-date houden. Hij heeft
inmiddels heel wat verbeteringen doorgevoerd. Het is weer de moeite waard, als u beschikt over internet om
onze website te bezoeken: www.oud-linschoten.nl.
Ook veel van onze sponsoren hebben er een plaatsje gevonden.
Als er tijdens de vakantietijd iets dringends is, mag u altijd contact opnemen met één van de bestuursleden.
De Vereniging Oud-Linschoten wenst u een fijne vakantie toe.
Linschoten, juni 2016
Graag weer tot ziens in juni bij de brandweer of na de vakantie in ons lokaal!

