Nieuwsbrief 5e jaargang nummer 2

Best Verenigingslid,

Terugblik

Op onze 1e bijeenkomst van 2018 had Wim Raven een leuke presentatie samengesteld over de
klokken en de scheve toren van Linschoten. Hij liet ons zien dat onze toren minstens zo scheef staat
als de beroemde toren van Pisa. Ook gaf hij ons een inkijkje hoe dit ontstaan is en waarom wij ons
geen zorgen hoeven te maken dat de toren zal omvallen. De klokken in de toren zijn al heel oud en
dankzij een verzoek van de Nederlandse regering van 20 april 1940 aan de bevelhebbers van alle
mogendheden zijn deze in WOll gespaard gebleven. Wim liet ons de klokken ook horen en het wordt
hoog tijd dat het Angelusklokje weer geluid kan worden. Ons initiatief wordt inmiddels door velen
gesteund. Wij waren dan ook blij verrast dat een delegatie van de NH-kerk ons na de presentatie een
cheque van € 500 overhandigde. Per post was zelfs een bedrag van een voor ons onbekende uit de
Verenigde Staten ontvangen.

Actueel

A.S. zaterdag 10 februari hebben wij Hans Knijff uitgenodigd om alles te komen vertellen over de
Dorpstaat. Hans heeft over “zijn Dorpstraat“ een prachtig artikel in het blad Heemtijdinghen van de
Stichts-Hollandse Historische Vereniging geschreven. Dit blad is inmiddels volledig uitverkocht.
Daarom kunt u zijn verhaal en een uitgebreide presentatie met veel beeldmateriaal nu bij ons komen
beluisteren. Om 10.00 uur is ons lokaal open. Rond 10.30 uur zal Hans met zijn presentatie starten.
De koffie en thee staat weer voor u klaar.
De bestuursleden, Janneke Hilgeman en Pim van ‘t Woud zijn dit jaar reglementair aftredend. Zij
hebben aangegeven voor nog een periode herkiesbaar te zijn. Wij streven er naar om een bestuur
van 7 personen te hebben. Dus zoeken wij nog één bestuurslid!
U kunt kandidaten tot 1 week voor de ALV bij de secretaris voordragen. Meldt u aan!

Verdere plannen

Zaterdag 10 maart houden wij onze Algemene ledenvergadering. Deze bijeenkomst houden wij
traditiegetrouw in “Het Wapen van Linschoten en Snelrewaard”. Houdt deze datum vrij. Na de
vergadering tonen wij beeldmateriaal, wat opgenomen is tijdens de OpenMonumentenDag van 2017.
Uiteraard is deze bijeenkomst uitsluitend voor onze leden. Mocht de belangstelling voor de
filmvoorstelling zodanig zijn dat niet iedereen netjes kan zitten, dan willen wij deze omstreeks 11.45
uur nogmaals tonen.
Ook voor de volgende maanden zijn wij weer een gevarieerd programma aan het samenstellen.

Contributie 2018

Van de Penningmeester

Onlangs heeft u van ons weer het verzoek ontvangen om de jaarlijkse contributie over te maken. De
penningmeester is blij dat hij al zoveel binnen heeft.

Nieuws

Mocht u nog kans willen maken op de prachtige replica van de toren, maak dan naast de contributie
minimaal € 25,-- (of een veelvoud) over op onze bankrekening NL21 RABO 0101499604 t.n.v. V.O.L.
onder vermelding van ANGELUS met uw naam en adres. U dingt dan mee naar dit unieke
kunstwerkje
Linschoten, februari 2018

