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Best Verenigingslid,
Terugblik
Onze oktober inloopochtend met “Zanglust” was gezellig druk. Willem Gouderjaan heeft de geschiedenis van
het mannenkoor minutieus bijgehouden. Johan de Jong heeft zijn archief vervolgens doorgespit en een
presentatie gemaakt over 70-jaar “Mannenkoor Zanglust”. Het had een veel langere presentatie kunnen
worden. Aan materiaal was geen gebrek. Johan had tweemaal een zeer aandachtig gehoor. Mede door de
zanguitvoering in de pauze liep onze bijeenkomst behoorlijk uit. Onze bezoekers gingen met een voldaan
gevoel naar huis. Het was uniek dat, Markus Pels, die bij de oprichting van Zanglust in 1946, lid was geworden,
bij dit lustrum aanwezig kon zijn.

Actueel
A.S. zaterdag 12 november, bent u bij ons weer welkom. Onze inmiddels oud-plaatsgenoot, Henk Kalfsterman
komt ons vertellen over zijn leven en werk in Linschoten. Hij heeft 26 jaar in de Dorpstraat gewoond en heeft
over deze periode een boek en een gedichten- en fotobundel gemaakt.
Deze boeken zijn zaterdag ook bij ons te koop.
Wij beginnen zoals gewoonlijk rond 10.00 uur. Om 10.30 uur zal de eerste presentatie starten.
Rond 12.00 uur wordt de presentatie herhaald voor de laatkomers.
Op de woensdagochtenden van 10.00 tot 12.00 uur zijn wij in ons lokaal aanwezig.
Kom gerust langs voor een kopje koffie of thee en een praatje of kom u historische spullen van ons mooie dorp
langsbrengen.

Van de Penningmeester
U hebt massaal op ons gestemd voor de clubkascampagne van de Rabobank:
85 stemmen hebben wij gekregen. Dit betekende een cheque van € 425,--. Slechts 51
verenigingen kregen meer stemmen. Wij gaan zoeken naar een mooie bestemming
voor dit bedrag. Binnenkort hoort u meer hierover.

Verdere plannen voor 2016
Het bestuur heeft onlangs nagedacht over de invulling van de “zaterdagen”.
In december willen wij u wat vertellen over de kastelen die in onze omgeving staan en
gestaan hebben.
In januari op de nieuwjaarsbijeenkomst hebben wij een spreker uitgenodigd, die ons
van alles gaat vertellen over Herman de Man, schrijver van heel veel streekromans. Herman de Man heeft de
inspiratie voor al zijn boeken in onze omgeving opgedaan. Wij zijn een collectie van de boeken van Herman de
Man aan het opbouwen. Heeft u boeken van hem in uw bezit en staan zij in de weg, dan houden wij ons
aanbevolen. Het doel is om deze boeken ook weer te gaan uitlenen.
Ook voor de volgende maanden hebben wij een invulling gevonden.
Houdt u de 2e zaterdag van de maand vrij!
Als iemand het leuk vindt om op vrijdagavond mee te doen met de Pubquiz van Libel, dan kan hij zich bij de
secretaris melden. Daarna kunnen wij kijken of wij een team kunnen samenstellen.
Linschoten, november 2016
Graag tot ziens bij één van onze activiteiten.

