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Best Verenigingslid,

Terugblik

Op onze februari bijeenkomst kregen de bezoekers een 25-tal digitale foto’s te zien. Wie de locatie
van de meeste foto’s juist wist te raden, was de winnaar. En tot winnaar werd Hanny Kruithof
uitgeroepen. Bijzonder knap, want zij woont al jaren niet meer op het dorp.
Onze Algemene Ledenvergadering, in maart in het Wapen werd dit jaar bezocht door 62 leden. Het
belangrijkste punt, naast alle verslagen en de begroting van de penningmeester, was dat wij konden
melden dat ons bestuur weer op volle sterkte is. Jeannette Huizenga en Boukje Zaadstra
willen zich de komende tijd inzetten als bestuurslid voor onze vereniging. De meeste
bezoekers waren niet gekomen voor de vergadering, maar voor de film over het afscheid van
burgemeester de Geus uit 1977. De aanwezigen gingen, na de film, tevreden naar huis.

Actueel

A.S. zaterdag 8 april bent u weer welkom bij ons. Wij hebben Hoogheemraad Constantijn Jansen op
de Haar van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bereid gevonden om iets over de historie
van het waterschap te komen vertellen. Ook de veranderingen van het landschap in de omgeving
van Linschoten, zoals de ontginningen van oude moerassen waarop later Lindescote/ Linschoten zou
verrijzen, komen in zijn presentatie langs.
Vanaf 10.00 uur hebben wij de koffie en thee weer voor u klaarstaan. Start om ± 10.30 uur.
Zangvereniging “Zingt Gode Lof” heeft hun prijzenkast met hun oude vaandel in de “Oude Vaart”
hangen. Zij vinden dat dit geen in het oog springende plek is. Er is aan ons gevraagd of wij geen
mooi plekje voor deze historisch belangrijke kast hebben. Als u zaterdag naar onze inloopochtend
komt, kunt u hem al komen bekijken.

Verdere plannen voor 2017

Voor mei hebben wij Adrie van Rooijen uit Montfoort gevraagd om zijn uitgebreide foto-, en
kaartenverzameling te komen laten zien. Zijn verzameling is gedigitaliseerd, zodat u alles op het
grote scherm kunt bekijken. In september gaan wij in de Dorpstraat tijdens openmonumentendag
terug in de tijd naar de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw. In oktober willen wij op een avond de
volledige “de Geus”-film vertonen. In oktober komt Frank van Rooijen van het Regionaal Historisch
Centrum Rijnstreek & Lopikerwaard iets over “zijn” archief vertellen. Voor juni zijn wij nog op zoek
naar een onderwerp.

Van de Penningmeester

Onze penningmeester heeft weer een aantal “Vrienden van VOL” in mogen schrijven.
Wij danken de volgende bedrijven voor hun aanmelding als “Vriend”: Engeltherm
Klimaatspecialisten, PIOZUM software- en websiteontwikkeling, Restaurant Bij Mette en
Stukadoorsbedrijf Harm de Groot.
Denkt u, als u nog niet betaald heeft, ook nog aan de contributie voor 2017?
Ons bankrekeningnummer is: NL21 RABO 0101 4996 04
Graag tot ziens bij één van onze activiteiten.
Linschoten, april 2017

