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Best Verenigingslid,

Terugblik

De film van het afscheid van Burgemeester de Geus uit 1977 trok meer dan 200 bezoekers.
Het was maar goed dat wij de grote zaal van “de Vaart” voor deze gelegenheid hadden afgehuurd.
Elke andere locatie in Linschoten zou voor deze voorstelling te klein zijn geweest.
Sommigen herkenden zichzelf op de film, maar bijna iedereen zag wel een bekende uit zijn buurt
langskomen. Ook onze eregasten, Loes Ike-de Geus en haar gezin waren heel blij om deze unieke
beelden uit het recente verleden van Linschoten weer of voor het eerst eens te zien.
Iedereen ging na het zien van de beelden van 40 jaar geleden tevreden naar huis.
Tijdens deze avond mochten wij 22 nieuwe leden inschrijven, waardoor ons ledental de 250 ruim
heeft overschreden.

Actueel

A.S. zaterdag 11 november hebben wij weer eens een “gewone” bijeenkomst in ons lokaal in de
“Brede Vaart”. Wij hebben Frank van Rooijen, archivaris van het Regionaal Historisch Centrum
Rijnstreek en Lopikerwaard uitgenodigd om iets te komen vertellen en te laten zien van het
streekarchief. Hij gaat u daarbij handvatten aanreiken om -ook digitaal- te zoeken naar het verleden
uit onze omgeving. Er ligt zoveel interessants in al die archieven opgeslagen. Als u deze zaterdagse
bijeenkomst bezoekt, kunt u ook leren om de voor u belangrijke gegevens op te vragen.
Deze ochtend staat de koffie en thee weer voor u klaar.

Verdere plannen

Op 9 december komt Krijn van der Ham van alles vertellen en laten zien over “schaatsen”.
Voor 2018, het jaar dat wij als vereniging ons 1e lustrum gaan vieren, gaat het bestuur weer
proberen een leuk programma samen te stellen.

Nieuws

Vereniging Oud-Linschoten heeft ook meegedaan met de
UW Rabobank Clubkas campagne. U heeft ons massaal
gesteund. Liefst 158 stemmen hebben wij gekregen.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 31 oktober kregen
Boukje en Janneke een cheque met het mooie bedrag
van € 690,46 uitgereikt. Hiermee komt de restauratie van het
meer dan 600-jaar oude Angelusklokje weer een stapje
dichterbij. Binnenkort hoort u hier meer over!

Graag weer tot ziens bij één van onze activiteiten.
Linschoten, november 2017

