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Best Verenigingslid,
Wij wensen u een prachtig 2018. Ook tijdens ons 1e lustrumjaar hopen wij u weer bij onze
activiteiten te mogen ontmoeten.

Terugblik

De presentatie en expositie van Krijn van der Ham over “schaatsen” door de eeuwen heen trok ruim
50 bezoekers naar de “Brede Vaart”. Krijn kan zeer boeiend vertellen en zijn expositie met schaatsen
en alles daaromheen omvat vele eeuwen. Wij hoopten te horen, dat elke krulschaats al of niet te
herkennen zou zijn als Linschooterschaats, maar zo eenvoudig is dit niet. De smid plaatste vaak maar
in één van een paar schaatsen zijn merkteken. Dus moet je zo wie zo een paar bezitten. En ook in
Bergambacht werden krulschaatsen gemaakt. Octrooien bestonden nog niet, dus werden
krulschaatsen overal tot in Duitsland nagemaakt. En vervolgens werd de krul er later ook soms weer
afgezaagd, want de krul kon behoorlijk in de weg zitten tijdens een schaatstocht.

Actueel

A.S. zaterdag 13 januari hebben wij Wim Raven uitgenodigd om in het kader van onze lustrumactie
om het Angelusklokje te laten restaureren wat meer te komen vertellen over de klokken in
Linschoten. Om 10.00 uur is ons lokaal open voor onze nieuwjaarsbijeenkomst. Rond 11.00 uur zal
Wim met zijn presentatie starten. De koffie en thee staat weer voor u klaar.

Verdere plannen
Op 10 februari wil Hans Knijff, geboren en getogen in de Dorpstraat ons van alles over “zijn” straat
komen vertellen. Ongetwijfeld laat hij ons genieten van uniek beeldmateriaal. Ook komen wij dan te
weten wie er allemaal woonden en waar deze Linschotenaren zich mee bezig hielden.
Op 10 maart houden wij onze Algemene Ledenvergadering, houdt u deze datum vrij. Na de
vergadering tonen wij beeldmateriaal, wat opgenomen is tijdens de OpenMonumentenDag van 2017.
Ook voor de volgende maanden zijn wij weer een gevarieerd programma aan het samenstellen.

Nieuws

Bestuurslid en keramiste Jeannette Huizenga-Luteijn heeft een prachtige
replica van de toren gemaakt. Zij wil deze inzetten voor ons plan om het
Angelusklokje te laten restaureren. Iedereen die minimaal € 25,-- (of een
veelvoud) naast de contributie overmaakt op onze bankrekening NL21
RABO 0101499604 t.n.v. V.O.L. onder vermelding van ANGELUS met zijn
naam en adres dingt mee om in het bezit van dit kunstwerkje te komen.
Uiteraard is elk bedrag welkom, zodat wij binnenkort opdracht kunnen
geven om de klok te laten restaureren.

Contributie 2018

Van de Penningmeester

Binnenkort krijgt u van ons weer het verzoek om de jaarlijkse contributie
over te maken.
Linschoten, januari 2018

