Nieuwsbrief 7e jaargang nummer 1

Best Verenigingslid,
Wij wensen u en uw dierbaren een prachtig en voorspoedig 2020 toe. Ook tijdens dit nieuwe jaar
hopen wij u weer bij onze activiteiten te mogen ontmoeten.

Terugblik

“De Linschoterquiz 2019”. Voor onze december bijeenkomst hadden wij 25 vragen bedacht, waar u
een antwoord bij moest bedenken. Dit jaar hadden een aantal vragen betrekking op de brandweer.
Blijkbaar waren het toch weer behoorlijk pittige, want de winnares had aan 16 goede antwoorden
genoeg om de wisselbokaal een jaar mee naar huis te mogen nemen! Dit jaar is dat Magda
Eikelenboom-Zwanenburg, die al jaren niet meer in Linschoten woont. Gefeliciteerd!

Actueel

A.S. zaterdag 11 januari bent u van harte welkom op onze nieuwjaarsbijeenkomst. Wij gaan dan
laten zien wat wij de afgelopen tijd allemaal hebben binnengekregen: van foto’s, gebruiksartikelen
tot oud filmmateriaal van Dik van de Pol. Wij gaan er weer een leuke expositie van maken.
U bent zaterdag van harte welkom in ons lokaal op de 1e verdieping van de “Brede Vaart”. Helaas
kan de lift niet gebruikt worden. De koffie en thee staat vanaf 10.00 uur klaar.

Verdere plannen

Voor volgende maand zijn wij nog op zoek, maar voor de rest van het jaar zijn de plannen al in een
vergevorderd stadium: in april en mei staat de bevrijding van 75 jaar geleden centraal, in juni willen
wij weer een excursie organiseren en in september is er natuurlijk openmonumentendag met dit jaar
als thema “Leermonument”.
Onze Algemene Ledenvergadering staat gepland op zaterdag 14 maart 2020. Voor na de ALV hebben
wij Gerrit van Oudenallen uitgenodigd, die ons van alles over de schippers uit Linschoten en hun
boten wil komen vertellen en laten zien.
Nog steeds 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.

Van de Penningmeester

In deze e-mail treft u ook het verzoek aan om de contributie voor 2020 te voldoen. Maakt u de
penningmeester blij door binnenkort te betalen? De contributie bedraagt nog steeds slechts € 15,-- ,
en als u samen lid bent, hoeft u maar € 25,-- over te maken.

En verder……………

Bent u niet alleen in de historie van Linschoten geïnteresseerd, maar ook in die van de omgeving?
Kijk dan eens op onze website www.oud-linschoten.nl onder het kopje links. Wij hebben een aantal
links toegevoegd van historische verenigingen uit de omgeving. Ook zij organiseren veel lezingen en
exposities.

OPROEP

De oproep voor bestuursleden heeft helaas (nog) niets opgeleverd. Het zou fijn zijn als er op de ALV
weer een volledig bestuur achter de bestuurstafel zou zitten. Dus meldt u aan.
Graag tot ziens, zaterdag of bij één van onze andere activiteiten.
Linschoten, januari 2020

