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Best Verenigingslid,

Terugblik

Op onze november themaochtend gaven Adri en Mariella Paap ons een voorproefje van het St.
Nicolaasfeest. Al voordat St. Nicolaas officieel in Linschoten was gearriveerd kwamen zij vertellen
waar hij gewoond heeft en hoe alle verhalen en tradities zijn ontstaan. Ook kregen wij te horen,
hoe dit volksfeest in honderden jaren is veranderd. Zij lieten ons zien dat de Goedheiligman met
zijn tijd meegaat. Met en zonder roe en Zwarte Piet. En bij de koffie ontbraken de traditionele
pepernoten niet.

Actueel

A.S. zaterdag 14 december kunt u de wisselbeker voor de “Linschoter van 2019” een jaartje mee
naar huis komen nemen. Wij hebben ook dit jaar weer meer dan 20 vragen bedacht. De ene is
wat moeilijker dan de ander, maar het belangrijkst is dat wij in een gezellige sfeer leuke plekjes
uit ons dorp leren herkennen. Ook de niet-winnaars moeten weer wat wijzer naar huis terugkeren.
U bent zaterdag van harte welkom in de “Brede Vaart”. De koffie staat vanaf 10.00 uur klaar en
om 10.30 uur start onze quizmaster Dick van As met onze “Linschoterquiz 2019”.

Verdere plannen

Voor 2020 gaan wij weer voor u op zoek naar leuke, interessante of wetenswaardige onderwerpen
voor onze maandelijkse themaochtenden.
Op zaterdag 11 januari starten wij het jaar met onze nieuwjaarsbijeenkomst. Wij willen u dan een
heleboel spullen laten zien, die wij in de loop van 2019 hebben gekregen, maar in de vitrines is
ook meer uit onze collectie te zien.
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..

Onze vereniging doet ook dit jaar met een team mee aan de Pubquiz van Libel. In november won
ons team (na loting) één ronde. Echter om de top te bereiken, moeten wij nog behoorlijk wat
trainen.

NOODOPROEP

Al enkele jaren missen wij een bestuurslid. Ons bestuur behoort volgens de statuten te bestaan uit
zeven leden, wij hebben er al een paar jaar slechts zes. Nu heeft ook onze penningmeester, Dick
Daniëls aangekondigd in 2020 te gaan stoppen. Intern hebben wij zijn taken al wel verdeeld. Maar
dit betekent wel dat alle werkzaamheden nu door 5 personen moet worden gedaan. Dat wordt
langzamerhand onmogelijk! Als het zo door gaat, zijn wij binnenkort een bloeiende vereniging,
maar zonder bestuur.
Er moeten toch leden zijn, die onze vereniging mee willen helpen besturen om gezamenlijk leuke
evenementen te organiseren. MELDT U DUS AAN !! (bij de secretaris).
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 2019

