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Best Verenigingslid,

Terugblik

Voor onze november bijeenkomst had Janneke vijftien moeilijke vragen bedacht. Ze waren niet
alleen moeilijk, maar ook leuk en leerzaam. Niemand van de aanwezigen had alle antwoorden goed.
Jannie vd Pol, wist de meeste vragen goed te beantwoorden, dus is zij voor een jaar eigenaar van de
wisselbeker en “Linschoter van het jaar 2018”.
Ons 1e lustrumjaar loopt ten einde en het Angelusklokje is mede dankzij de vele gulle gevers
succesvol afgesloten. Begin volgend jaar zal de klepel nog vervangen worden. “Ons klokje” kan dan
weer zonder problemen geluid worden. Iedereen die een bijdrage geleverd heeft, heel erg bedankt!

Actueel

A.S. zaterdag 8 december komt JanHein Heimel een presentatie houden: “De Weduwen van
Cattenbroeck”. De relatie tussen Zeist en Linschoten. De landheer van boerderij Landzicht, De Monté
ver Loren woonde in Zeist en op deze boerderij woonde de familie van Eck aan de Reinaldaweg.
Als bijlage ontvangt u hierbij de uitnodiging. U kunt deze printen en ophangen, zodat iedereen in uw
buurt op de hoogte is van onze bijeenkomst.

Verdere plannen

Op 12 januari hebben wij onze nieuwsjaars bijeenkomst. Dan tonen wij ook alles wat de vereniging
de afgelopen tijd heeft binnengekregen; onze collectie is weer behoorlijk gegroeid.
Afgelopen tijd werd onze collectie uitgebreid met een schilderij en een reproductie van een schilderij
van H.Endlich, genaamd “De hut aan den Plas”. Ook kregen wij een hele verzameling “Goudse
pijpen”, gevonden in de omgeving.
Voor onze februari bijeenkomst hebben wij molenaar Erik Stoop uitgenodigd. Hij gaat ons van alles
vertellen over molens en ook alles wat hij weet over de molens die in Linschoten en omgeving
hebben gestaan.
Op 9 maart houden wij onze Algemene Ledenvergadering.

En verder……………

Goed nieuws, wij hebben weer een aantal “Vrienden van VOL” mogen inschrijven: Henk Bak
Meesterschilder, Part 2 Hairstyling, Gebr. Tuls, dakpannen en oude stenen en v.d. Woude Auto's.
Elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur zijn wij in ons lokaal in de “Brede Vaart” aanwezig.
Komt u gerust langs; brengt u uw foto’s van Linschoten mee of kom alleen langs voor een kop koffie
of voor een praatje.
Ook dit jaar doet Vereniging Oud-Linschoten weer mee aan de pub-quiz van Libel. Op de derde
vrijdagavond van de maand.
Wilt u ons financieel steunen en moet u weleens tanken?
Als u tankt bij Texaco, Europabaan in Woerden kunt u € 0,01 per liter schenken aan een goed doel,
ook aan onze vereniging Oud-Linschoten.
Het bestuur van Vereniging Oud-Linschoten wenst u hele fijne feestdagen toe.
Graag tot ziens zaterdag of bij één van onze andere activiteiten.
Linschoten, december 2018

