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Best Verenigingslid,

Terugblik

Na de schok van het overlijden van onze voorzitter, Rumy van den Heuvel, moeten wij als bestuur
proberen de draad weer op te pakken. Op onze mei bijeenkomst hebben wij Rumy met een moment
van stilte herdacht. Wij zullen zijn inbreng heel erg missen.
Op deze bijeenkomst kwam Adrie van Rooijen een deel van zijn collectie foto’s en kaarten van
Linschoten tonen. Hij had een aantal bekende, maar ook minder bekende foto’s meegebracht. Ook
liet hij een aantal afbeeldingen uit het tijdschrift “Utrecht in Woord en Beeld” uit de jaren ’30 van de
vorige eeuw zien. Wellicht dat hij nog eens een presentatie, met ander uniek fotomateriaal, wil
samenstellen.

Actueel

A.S. zaterdag 10 juni bent u weer welkom bij ons. Als opwarmertje voor OpenMonumentenDag willen
wij u beelden laten zien van het Linschoten uit de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw. Hoe de
mensen gekleed gingen en hoe het dorp er toen uitzag. Beeldmateriaal is nog steeds welkom. Heeft
u filmpjes, die op zolder liggen te verstoffen, breng ze mee. Sinds kort kunnen wij deze digitaliseren,
zodat ze niet verloren hoeven te gaan.
Vanaf 10.00 uur hebben wij de koffie en thee weer voor u klaarstaan. Start om ± 10.30 uur.

Verdere plannen voor 2017

In juli en augustus organiseren wij geen inloop-zaterdagochtenden. Ook op de woensdagochtenden
zijn wij er tijdens de schoolvakanties niet. Woensdag 5 juli zijn wij nog aanwezig en na de vakantie,
op 23 augustus staat de deur weer voor u open. Dat wil niet zeggen dat wij deze periode stilzitten.
Voor Open Monumentendag op 9 september moet er nog heel veel gedaan worden. Heeft u ideeën
of spullen of wilt u meedoen als figurant meldt u dan bij Jeannette Huizenga.
Bij voorkeur via e-mail jeannette@jjhuizenga.nl of telefonisch 06-20248426.
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 steeds niet alle contributie betalingen voor 2017
ontvangen. Als u lid wilt zijn van onze vereniging bent u verplicht om de contributie te betalen.
Ons bankrekeningnummer is: NL21 RABO 0101 4996 04
Graag tot ziens bij één van onze activiteiten.
Linschoten, juni 2017

