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Best Verenigingslid,

Terugblik

Onze spreker Wessel Reinink kwam op zaterdag 13 april over zijn in Linschoten meegemaakte
oorlogservaringen vertellen. Een volle zaal genoot weer met volle teugen van zijn interessante
jeugdervaringen. Als u nog vragen heeft voor Wessel, dan is hij graag bereid om deze te
beantwoorden.

Actueel

A.S. zaterdag 11 mei komt Aart Stigter vertellen over de nieuwste geschiedenis van Linschoten. En
wel over “zijn” Linschotenloop en zijn leven en sportcarrière als langeafstandloper.
In heel Nederland is Linschoten bekend van deze loop! Aart schreef een boek over zijn hobby dat
ook zijn werk werd met als titel: “Hardlopen, mijn leven”.
Op zaterdag 25 mei gaan wij de film vertonen die Erik de Goederen tijdens Open Monumentendag
2017 heeft gemaakt. Deze een halfuur durende film kunt u komen zien in de grote zaal van
Dorpshuis “De Vaart” ingang Burgemeester De Geusplein, en wel om 16.00 en 20.00 uur. Daarna is
er nog een fotopresentatie met honderd foto’s te zien.
Entree voor volwassenen € 5,-- en kinderen € 2,50.
Op zaterdag 8 juni organiseren wij een excursie met de bus naar Haastrecht. Wij bezoeken dan het
“Gemaal de Hooge Boezem ” en het museum “Paulina Bisdom van Vliet”. De kosten bedragen € 35,-per persoon. Voor dit bedrag ontvangt u ook een lunch. Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar. Wilt u nog mee? Meldt u dan aan en maak € 35,-- over naar onze bankrekening
NL21RABO0101499604 met vermelding excursie Haastrecht.

Verdere plannen

In juli en augustus hebben wij geen activiteiten, maar op openmonumentendag, 14 september met
dit jaar als thema “Plekken van plezier” bent u weer van harte welkom op het dorp. Wij zijn druk om
hiervan een leuk spektakel te maken. Wij willen het vooroorlogse dorp weer laten herleven. Wilt u
een bijdrage leveren? Meldt u aan. Elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur zijn wij in ons
lokaal in de “Brede Vaart” aanwezig ook voor een praatje en een kopje koffie.

En verder……………

Goed nieuws, wij hebben weer “Vrienden van VOL” mogen inschrijven: AKA Assurantiën,
Huidverzorging Marianne, Fidder Slapen en Verweij Computers.

Van de Penningmeester

Jammer genoeg heeft de penningmeester nog niet alle contributiebetalingen voor 2019 binnen.
Om onze activiteiten te kunnen blijven bekostigen hebben wij uw bijdrage nodig.
Ook zijn wij nog steeds op zoek naar een nieuwe penningmeester. Heeft u tijd en wat verstand van
financiën en wilt u ons bestuur komen versterken, meldt u dan! Zonder een penningmeester kan een
vereniging niet!
Graag tot ziens, zaterdag of bij één van onze andere activiteiten.
Linschoten, mei 2019

