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Best Verenigingslid,

Terugblik

De zomervakantie is weer voorbij.
Het bestuur en heel veel vrijwilligers hebben deze zomer zeker niet stilgezeten.
Er is weer een prachtig programma voor Openmonumentendag samengesteld.
In juni zijn wij met 30 leden naar Haastrecht geweest. Daar hebben wij “Gemaal de Hooge Boezem ”
en het museum “Paulina Bisdom van Vliet” bezocht. Bijzonder interessant. Eigenlijk was de tijd te
kort om al het porselein en de schilderijen te bekijken en de verhalen over de laatste bewoonster,
verteld door een enthousiaste gids aan te horen. Een aanrader, zeker de moeite waard om daar eens
binnen te stappen.

Actueel

A.S. zaterdag 14 september is het OpenMonumentenDag. Thema dit jaar “Plekken van plezier”.
Wat is er in Linschoten te doen:
In het hele dorp ook op de NaZomerMarkt lopen figuranten in streekdracht rond.
U kunt de Grote of St. Janskerk bezichtigen, een korte boottocht maken, een foto van uzelf in
streekdracht in Theater “De Wilde Weg” laten maken, in “Bij de Tol” een ‘bruidspaar’ toezingen, de
expositie 100 jaar Gemeentehuis bezoeken en in het “Wapen van Linschoten en Snelrewaard” foto’s
van bruidsparen, die nog getrouwd zijn in het gemeentehuis van Linschoten & Snelrewaard bekijken.
Verder is er voor de allerkleinsten een kermis op de Gouwe Berg en kunt u allerlei activiteiten in de
Dorpstraat tegenkomen, die daar 100 jaar geleden heel gewoon waren.
Kom plezier maken en genieten van onze Klompendanser(esser)s.

Verdere plannen

Op Burendag, 28 september hebben wij een kraam en willen u weer laten genieten van een
uitvoering van onze dansers en danseressen op klompen.
Voor onze oktober-bijeenkomst heeft Wim Raven oude kranten zitten doorspitten en allerlei leuke of
minder leuke berichtjes over Linschoten verzameld. Hij komt ons alles hierover vertellen en laten
zien. In november willen wij een presentatie en expositie over Sint Nicolaas geven.
In december is er dan weer tijd voor de traditionele LinschotenQuiz.
En zoals u van ons gewend bent, zijn wij elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur weer in ons
lokaal in de “Brede Vaart” aanwezig, ook voor een praatje en een kopje koffie.

En verder……………

Goed nieuws, wij hebben weer een “Vriend van VOL” mogen inschrijven: Oudshoorn & Schoe,
Accountants & Belastingadviseurs

Van de Penningmeester

Ook dit jaar doen wij mee aan de Rabo Clubsupport. Bent u lid van de Rabobank? Dan kunt u van 27
september t/m 11 oktober twee van uw vijf stemmen op ons uitbrengen. Als wij genoeg stemmen
krijgen, willen wij voor het geld, dat de Rabobank dankzij deze actie en uw stemmen, aan onze
vereniging overmaakt, een ruime lucht- en stofdichte vitrinekast aanschaffen.
Mooie unieke historische objecten kunnen daarin geëxposeerd worden.
Graag tot ziens, zaterdag op de Openmonumentedag of bij één van onze andere activiteiten.
Linschoten, september 2019

