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Best Verenigingslid,

Terugblik

Op onze bijeenkomst van april hebben wij een inkijkje gekregen in ons waterschap, de Stichtse
Rijnlanden. Dit oudste democratische bestuursorgaan van ons land bestaat al bijna 900 jaar.
De belangrijkste taak van het waterschap was en is om de bewoners droog te laten wonen en
werken op een plek die onder de zeespiegel ligt. Onze omgeving blijft maar zakken door het
inklinken van de grond en de zeespiegel blijft stijgen. Een andere belangrijke taak is tegenwoordig
ook om de waterkwaliteit hoog te houden. Hoogheemraad Constantijn Jansen op de Haar wist de
aanwezigen te boeien met zijn presentatie en iedereen ging weer een stukje wijzer en voldaan naar
huis. De opkomst was met 25 personen wat minder dan gewoonlijk.

Actueel

A.S. zaterdag 13 mei bent u weer welkom bij ons. Adrie van Rooijen uit Montfoort heeft een mooie
collectie oude foto’s en kaarten van Linschoten verzameld, die hij graag wil komen laten zien. Hij wil
weten wie er op deze foto’s staan en op welke locatie. Uw inbreng wordt dus zeer op prijs gesteld.
Vanaf 10.00 uur hebben wij de koffie en thee weer voor u klaarstaan. Start om ± 10.30 uur.
Ook onze verzameling van “krulschaatsen” kunt u in ons lokaal komen bekijken.
De afgelopen woensdagen hebben wij weer veel historisch materiaal (kaarten, films en
krantenknipsels) binnengekregen. Met al deze spullen zijn wij heel erg blij.

Verdere plannen voor 2017

In juni willen wij een fotopresentatie laten zien als opwarmertje voor Open Monumentendag op
9 september. De Dorpstraat wordt in september omgetoverd tot een straat uit de jaren voor 1940.
Figuranten die in streekdracht rondlopen. En verkeer en bedrijvigheid, die in het dorp lang geleden
heel gewoon was.
In oktober willen wij op een avond de volledige “de Geus”-film vertonen.
In november komt Frank van Rooijen van het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek &
Lopikerwaard iets over “zijn” archief vertellen.
En in december komt Krijn van der Ham van alles vertellen en laten zien over “schaatsen”.

Van de Penningmeester

Jammer genoeg heeft de penningmeester nog wat herinneringen voor de betaling van de contributie
van 2017 moeten versturen. Om onze activiteiten te kunnen blijven bekostigen hebben wij uw
bijdrage nodig. Ons bankrekeningnummer is: NL21 RABO 0101 4996 04
Graag tot ziens bij één van onze activiteiten.
Linschoten, mei 2017

