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Best Verenigingslid,

Terugblik

Op 14 januari kwam historicus Anne Doedens ons iets vertellen over Herman de Man en zijn tijd. Hij
had zijn interessante presentatie speciaal afgestemd op de verhalen uit onze streek. De opkomst was
geweldig. Na afloop tijdens de koffie was er gelegenheid om vragen te stellen. Van ons initiatief om
een uitleenpunt van boeken van Herman de Man te maken, is inmiddels ook al dankbaar gebruik
gemaakt

Actueel

A.S. zaterdag 11 februari bent u bij ons weer welkom. Deze keer kunt u actief bezig zijn. Wij hebben
een presentatie gemaakt van beelden van boerderijen en andere symbolen uit de omgeving. U moet
aangeven wat u ziet en waar deze boerderij of afbeelding zich bevindt. De meeste foto’s zullen heel
bekend zijn.
Vanaf 10.00 uur hebben wij de koffie en thee weer voor u klaarstaan.
Rond 10.30 uur willen wij starten.
Op de woensdagochtenden van 10.00 tot 12.00 uur zijn wij altijd in ons lokaal aanwezig.
Kom gerust langs voor een kopje koffie of thee en een praatje of kom uw historische spullen van ons
mooie dorp langsbrengen.
Het zal u niet ontgaan zijn, maar wij zijn op zoek naar een eigen “Linschotense schaats”. Wij hebben
inmiddels al heel wat krulschaatsen gekregen, maar of er een originele “Linschotense” tussen zit?
De bestuursleden, Dick Daniëls en Jan van Eck zijn dit jaar reglementair aftredend. Zij hebben
aangegeven voor nog een periode herkiesbaar te zijn. Dick van As en Hans Knijff hebben
helaas het bestuur verlaten. Hierdoor zijn er twee vacatures ontstaan. Inmiddels heeft
Jeannette Huizenga zich als bestuurslid gemeld. Er is nog steeds plaats voor één nieuw
bestuurslid. U kunt kandidaten tot 1 week voor de ALV bij de secretaris voordragen. Meldt u aan!

Verdere plannen voor 2017

Zaterdag 11 maart houden wij onze jaarvergadering en vertonen een nieuwe “de Geusfilm”. Deze
bijeenkomst houden wij traditiegetrouw in “Het Wapen van Linschoten en Snelrewaard”. Houdt deze
datum vrij.

Contributie 2017

Van de Penningmeester

Bij de vorige nieuwsbrief heeft u van ons het verzoek gekregen om de contributie over te maken.
Als u nog niet betaald heeft, wilt u dan de penningmeester blij maken en er voor zorgen dat onze
vereniging aan haar financiële verplichtingen kan blijven voldoen?
Ons bankrekeningnummer is: NL21 RABO 0101 4996 04
Graag tot ziens bij één van onze activiteiten.
Linschoten, februari 2017

