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Best Verenigingslid,

Terugblik

Onze nieuwjaarsbijeenkomst was weer gezellig druk. Er was een leuke tentoonstelling met spullen,
die wij in 2019 binnen hadden gekregen en in de filmzaal kon je beelden zien, die Dick van de Pol
had gemaakt en verzameld.

Actueel

Voor a.s. zaterdag 8 februari hebben wij historicus en waterlinie-expert Kees van Maastrigt bereid
gevonden het verhaal van de “Oude Hollandse Waterlinie” te komen vertellen. In 1672 werd tussen
Muiden en de Lek deze effectieve verdedigingslinie aangelegd om de Fransen tegen te houden. Nog
steeds vormt deze waterlinie een prachtig en uniek cultureel erfgoed met vestingsteden, molens en
gemalen, bruggen, sluizen en waterkeringen. Bij Linschoten was de Linie heel smal. Hier werd later
de Linie van Linschoten aangelegd. Deze is nog goed zichtbaar in het landschap tussen Linschoten
en Montfoort. U bent zaterdag van harte welkom in de “Brede Vaart”. De koffie en thee staat weer
vanaf 10.00 uur voor u klaar.

Verdere plannen

Onze Algemene Ledenvergadering staat gepland op zaterdag 14 maart 2020. Houdt deze ochtend
vrij. Voor na de ALV hebben wij Gerrit van Oudenallen uitgenodigd, die ons van alles wil komen
vertellen en laten zien over “Schippers en Schepen uit Linschoten”.
In april en mei staat de bevrijding van 75 jaar geleden centraal met o.a. een expositie met spullen uit
die tijd. In juni gaan wij weer een excursie organiseren en in september is er natuurlijk
openmonumentendag met dit jaar als thema “Leermonument”.
Heeft u nog voorwerpen uit WOll ergens liggen, breng ze bij ons langs of laat het ons weten en wij
komen ze graag ophalen. En zoals u van ons gewend bent, zijn wij elke woensdagochtend van 10.00
tot 12.00 uur in ons lokaal in de “Brede Vaart” aanwezig, om alles wat wij kunnen gebruiken en u
kwijt wil, in ontvangst te nemen en voor een praatje en een kopje koffie.

Van de Penningmeester

Heeft u de contributie voor 2020 al betaald? Hartelijk dank hiervoor! Heeft u nog niet betaald, dan
verzoeken wij u alsnog te betalen. De contributie bedraagt nog steeds slechts € 15,-- , en als u
samen lid bent, hoeft u maar € 25,-- over te maken. Onze bankrekening is NL21RABO0101499604
t.n.v. Vereniging Oud-Linschoten te Linschoten.

En verder……………
Dick Daniëls heeft aangegeven dat hij wil stoppen als bestuurslid en als penningmeester. Jeannette
Huizenga-Luteijn is aftredend als bestuurslid en herkiesbaar. Zij heeft aangegeven dat zij de taken
van de penningmeester wil overnemen. Tegenkandidaten kunnen zich bij de secretaris melden. Er
was al een vacature in het bestuur, maar nu Dick ook nog stopt zijn twee nieuwe bestuursleden heel
erg nodig en van harte welkom.
Graag tot ziens, zaterdag of bij één van onze andere activiteiten.
Linschoten, februari 2020

