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Best Verenigingslid,

Terugblik

Op onze oktober themaochtend kwam Wim Raven ons laten zien wat hij allemaal de afgelopen tijd in
oude, soms zeer oude kranten over Linschoten was tegengekomen. Hij had hier een leuke
presentatie van gemaakt. Niet alles was voor iedereen leesbaar, dus was het prettig dat Wim er ook
nog wat bij vertelde. Binnenkort worden de leukste stukjes gepubliceerd, zodat iedereen er nog eens
rustig van kan genieten.

Actueel

Adri en Mariella Paap hebben een passie voor St Nicolaas. Nu de Goedheiligman binnenkort ook weer
ons dorp aandoet, vonden wij het gepast om aandacht aan de geschiedenis van het St. Nicolaasfeest
te besteden. Deze Linschoters houden alles bij wat er gepubliceerd wordt. Daarnaast verzamelen zij
ook nog St. Nicolaas attributen. Mariella heeft een presentatie gemaakt en Adri wil ons graag van
alles komen vertellen en laten zien.
A.S. zaterdag 9 november bent u daarom weer van harte welkom in de “Brede Vaart”. De koffie staat
vanaf 10.00 uur klaar en om 10.30 uur start Adri met zijn presentatie.

Verdere plannen

In december is het weer tijd voor de traditionele LinschotenQuiz. Wie wordt er Linschoter van het
jaar 2019?
Voor 2020 gaan wij weer voor u op zoek naar leuke, interessante of wetenswaardige onderwerpen
voor onze maandelijkse themaochtenden.
Onze Algemene Ledenvergadering staat gepland op zaterdag 14 maart 2020.
Ook zijn wij in het kader van 75-jaar bevrijding op zoek naar verhalen en/of voorwerpen uit WO ll.
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, om dit alles in ontvangst te nemen en voor een praatje en een
kopje koffie.

En verder……………

Wim Raven heeft niet alleen de kranten doorgenomen, hij had ook nog tijd om een
verjaardagskalender voor ons te ontwerpen. Hij heeft in het verleden ons dorp vanaf verschillende
punten getekend. Dit heeft geresulteerd in een serie leuke unieke tekeningen. Wij mochten deze
gebruiken, en hebben er een kalender van laten drukken.
Deze kalender is bij ons te koop voor € 8,95.
Een leuk cadeau om weg te geven of een verzamelaars-item.

Van de Penningmeester

Dankzij de Rabo Clubsupport-actie mocht de penningmeester dit jaar een cheque van € 527,33
ontvangen. Heeft u ook op ons gestemd? Hartelijk dank hiervoor.
Graag tot ziens, zaterdag of bij één van onze andere activiteiten.
Linschoten, november 2019

