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Best Verenigingslid,

Terugblik

Onze laatste open-zaterdag voor de vakantie met de brandweer werd door heel wat mensen bezocht. Een heel
geslaagde dag.

Actueel

Deze zomer was voor de VOL niet alleen een vakantieperiode. Wij werden gevraagd of wij interesse hadden in
een expositieruimte midden op het landgoed Cromwijk.
Naar aanleiding van dit plan hebben wij de raads- en forumleden van de gemeente als volgt geïnformeerd:
“Op maandag 29 augustus jongstleden is een stedebouwkundige analyse en een advies Liefhovendijk 2
gepresenteerd aan forumleden Ruimte/Samenleving.
Tijdens deze presentatie is verwezen naar een rapport van de heer drs. Eduard Haaksman MA, getiteld
'Liefhoven's meerwaarden voor het dorp Linschoten'.
Op pagina 10, onder het kopje 'Expositieruimte' wordt de mogelijkheid genoemd dat aan het natuurpad door
het bos een eigen onderkomen gerealiseerd kan worden voor de Vereniging Oud-Linschoten.
In juni is door de heer Hartsink aan ons bestuur een presentatie gegeven van zijn plannen met betrekking tot
Liefhovendijk 2.
Hierbij werd ook het mogelijke onderkomen voor de Vereniging Oud-Linschoten genoemd.
Een week na deze presentatie hebben wij de heer Hartsink laten weten dat wij niet akkoord konden gaan met de
plannen en met name met de plaats die daarin toebedacht was aan de Vereniging Oud-Linschoten.
Deze beslissing was mede gebaseerd op onze doelstelling om de historische belangen van Linschoten te
bewaken.
Derhalve zullen wij de heer Haaksman verzoeken een correctie te plegen op de in zijn rapport genoemde
passage met betrekking tot de Vereniging Oud-Linschoten.
Op het moment van het openbaar maken van zijn rapport, 22 juli 2016, was ons standpunt reeds bekend.
Wij hebben gemeend u van ons standpunt in dezen te moeten informeren.”
Het mag duidelijk zijn dat wij het zouden toejuichen als Boerderij Liefhoven in de oude luister wordt hersteld.
Maar dit mag niet ten koste gaan van dit cultuur-historisch onvervangbaar en beeldbepalend stukje natuur in
Linschoten. Wij zullen waakzaam blijven als er op deze plek extra bebouwing komt.

Van de Penningmeester

Als u lid bent van de Rabobank kunt u ons binnenkort een extra financieel steuntje in de rug geven door op ons
te stemmen. Hoe meer stemmen wij krijgen, des te meer geld zal de Rabobank aan onze penningmeester
overmaken.

Verdere plannen voor 2016

A.S. zaterdag is het “OpenMonumentenDag”. Dit jaar met het thema “Iconen & Symbolen”. U bent van harte
welkom in het Wapen van Linschoten en Snelrewaard. Wij presenteren vier maal een diavoorstelling met
symbolen uit Linschoten. Ook hebben wij een tentoonstelling van Linschotense iconen.
In oktober staat het 70 jaar bestaande “Mannenkoor Zanglust” bij ons in de schijnwerpers. Een groot deel van
het koor komt de presentatie van de geschiedenis van het mannenkoor met een optreden opluisteren.
Voor onze november zaterdag hebben wij Henk Kalfsterman gevraagd om over zijn Linschotense tijd te komen
vertellen.
Linschoten, september 2016
Graag tot ziens bij één van onze activiteiten.

