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Best Verenigingslid,

Terugblik

Op onze oktober bijeenkomst kwamen de schrijvers van het boek “De Lange Linschoten door de
eeuwen heen” ”, Adri den Boer en Henk Treur, vertellen, waarom zij dit interessante boekwerk
hebben gemaakt. De samenstellers vonden in archieven opmerkelijke feiten over het buurtschap.
Ook spraken zij veel aanwonenden en vonden zo veel oud en nieuw materiaal. De vele aanwezigen
en zeker degene, die langs de Linschoten wonen of gewoond hebben, gingen voldaan naar huis.
Jammer genoeg is het boek praktisch uitverkocht.

Actueel

A.S. zaterdag 10 november bent u welkom bij de traditionele Linschoterquiz. Met gebruik van
omstreeks twintig open- en beeldvragen wordt een stukje over de dorpsgeschiedenis uit de doeken
gedaan. Aardige bijkomstigheid is dat de winnaar met de wisselbeker en met eeuwige roem naar
huis gaat. 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 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.

En verder……………

Vereniging Oud-Linschoten heeft ook dit jaar weer meegedaan met de UW Rabobank Clubkas
campagne. U heeft ons massaal gesteund. Liefst 130 stemmen (iets minder dan vorig jaar) hebben
wij gekregen. Op woensdag 17 oktober kregen wij van Rabobankmedewerker, W. Gouderjaan in ons
eigen lokaal de cheque met het mooie bedrag van € 633,22 uitgereikt. Met dit bedrag moeten wij de
restauratie van het portret van Burgemeester van der Valk Bouman kunnen bekostigen.
Hartelijk dank Rabobank en u voor uw stem aan ons.
Elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur zijn wij in ons lokaal in de “Brede Vaart” aanwezig.
Steeds meer mensen weten ons hier te vinden. Zo kwam onlangs iemand ons blij maken met het
krantenknipsel en het poststempel op een enveloppe van de laatste dag dat ons eigen “Postkantoor
Linschoten” open was. Ook kwam iemand een echte Linschotense breinaaldenkoker brengen.
Dus 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 brengen wij ook de publicaties “Het Linschotens Ganzenbord” van Libel en “Het 2e Linschotens
Kwartetspel” uitgebracht in verband met het 125 jarig jubileum van ’t Kruispunt onder uw aandacht.
Dit laatste spel (€10) en de bouwplaten van de Grote of St. Janskerk en ’t Kruispunt (€5) zijn
zaterdag bij ons te koop.
Graag tot ziens zaterdag of bij één van onze andere activiteiten.
Linschoten, november 2018

