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Best Verenigingslid,

Terugblik

Op OpenmonumentenDag werd als afsluiting van ons 1e lustrum het Angelusklokje overgedragen aan
de gemeente. De burgemeester was speciaal hiervoor naar Linschoten gekomen.
Ieder uur werd het klokje geluid. De belangstelling om de toren te beklimmen en daarmee ook het
klokje te bekijken, was groot. Ook de presentatie over de restauratie van het klokje in het Wapen
werd goed bezocht.
Op Burendag waren wij weer present met een kraampje. Helaas moest ieder na korte tijd door
noodweer de “Brede Vaart” in vluchten.
De eerste druk van de bouwplaat van de kerk is uitverkocht. Er is inmiddels een 2e druk. Tijdens de
workshop, gegeven door de ontwerper, Wim Raven, is wel duidelijk geworden dat het in elkaar
zetten, nog geen eenvoudige zaak is. Wellicht dat de workshop nog een keer herhaald moet worden.

Actueel

A.S. zaterdag 13 oktober komen de auteurs van het boek “De Lange Linschoten door de eeuwen
heen”, Adri den Boer en Henk Treur, vertellen over dit riviertje en de bewoners en wat zij allemaal
tegen zijn gekomen tijdens het samenstellen van dit prachtige boek. Er zijn nog een beperkt aantal
exemplaren van het boek te koop.
Deze presentatie wordt gehouden in de bibliotheekruimte van de “Brede Vaart” op de begane grond.
De zaal is open om 10.00 uur, de presentatie begint om ± 10.30 uur en zoals gewoonlijk staat de
koffie en thee dan voor u gereed. Wij moeten deze zaal apart huren. Daarom vragen wij een bijdrage
van € 1,-- hiervoor om de kosten te beperken. Uiteraard is iedereen welkom of je nu lid van onze
vereniging bent of niet.

Verdere plannen

Op 10 november kunt u uw kennis van Linschoten weer testen. Janneke heeft wat vragen over
Linschoten bedacht en u mag de antwoorden erbij vinden. Krijgt Hanny Kruithof-de Wit een opvolger
als “Linschoter van het Jaar” of gaat de prijs weer naar haar?
Op 8 december komt JanHein Heimel ons bijpraten over de landheer van Landzicht, De Monté ver
Loren en bezitter van boerderijen en de familiegeschiedenis van de fam. Van Eck.
Voor volgend jaar is het bestuur druk bezig om weer een interessant programma samen te stellen.

En verder……………

Elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur zijn wij in ons lokaal in de “Brede Vaart” aanwezig.
Heeft u spulletjes, archieven van verenigingen uit Linschoten of ander historisch materiaal op zolder
liggen? Wij zijn er blij mee. Er moet nog ontzettend veel gearchiveerd worden. Heeft u wat tijd over
en zin om ons te komen helpen? Ook dan bent u welkom.
Graag tot ziens bij één van onze activiteiten.
Linschoten, oktober 2018

