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Best Verenigingslid,
Op onze oproep voor een naam van ons winkeltje in de Dorpstraat
hebben wij 40 reacties ontvangen. 22 reacties waren vóór de
naam “Ballensnoeperij”. Een klein aantal vond deze naam niet
passend. Het bestuur heeft besloten toch de meerderheid te volgen. Veel leden hebben
hun ideeën aan ons gestuurd, sommigen kwamen wel met 10 voorstellen. Vaak kwam
er een naam voorbij met onze naam VOL er in verwerkt: De Soete Invol, VOLwol, Het
Volhuis, Bij VOL, VOL Geschiedenis, Voltooide tijd, Beter VOL dan halfvol, maar ook
andere zoals, de Verhalenwinkel, Babbelen en breien, de Behouden Vaart, de
Geschiedeniswinkel, Bij Arie, Over Vroeger en Morgen, of de mooie latijnse, Lindis
Lindescot. Totaal kwamen naast de naam Ballensnoeperij nog 71 suggesties langs.
Hartelijk dank voor het meedenken!
Actueel
Vanaf a.s. zaterdag 10 april rond 10.30 uur staat er weer een nieuwe link klaar op onze
website www.oud-linschoten.nl en welkom. Als u deze aanklikt krijgt u de presentatie te
zien: “Een tijdlijn van Linschoten door de ogen van een student”. De maker van deze
presentatie, Merlijn Verhoeff heeft in het kader van zijn studie voor docent een
studieopdracht over zijn eigen woonplaats Linschoten gemaakt. Voor deze opdracht
heeft hij ook onze bibliotheek gebruikt. Als dank wilde hij heel graag de door hem
gemaakte presentatie met ons delen. Het resultaat kunt u vanaf zaterdagmorgen
bekijken. Als u dan geen tijd heeft kunt u ook op een later tijdstip deze presentatie zoals
altijd terugkijken.
Terugblik
Vorige maand hebben wij kunnen genieten van de presentatie van Teun Hoogendoorn:
“Geert-Jan en Janny Verweij, een bijzonder stel. De geschiedenis van een slagerij in
Linschoten”. Onze digitale presentaties worden prima bekeken, de laatste presentatie is
inmiddels al 480 maal bekeken. Ook oudere presentaties kunnen nog steeds bekeken
worden via de YouTube links op onze website www.oud-linschoten.nl.
Nieuws
De “Ballensnoeperij” is in de afrondende fase beland. Vanwege de corona staat een
officiële opening nog niet op de planning. Wel hopen wij deze lente de deur te kunnen
openen. De etalage wordt binnenkort weer vernieuwd. Ook de etalage van “de Vaart” is
weer veranderd. Loop dus weer eens langs. Ons lokaal in de “Brede Vaart” is tot nader
orde gesloten. Wilt u toch iets kwijt en staat het in de weg? Dan kan er altijd met de
secretaris een afspraak gemaakt worden. Voor verder nieuws: zie de rubriek
“Activiteiten en nieuws” op onze website.
Van de Penningmeester
Heeft u de contributie voor 2021 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.
Onze vereniging heeft een ANBI status. Dit betekent dat een gift aan VOL aftrekbaar is
voor de inkomstenbelastingbelasting.
Hopelijk snel weer tot ziens in de “Brede Vaart”, binnenkort in de Dorpstraat, of via de
computer,
Pim van ’t Woud, secretaris
Linschoten, april 2021

