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Best Verenigingslid,

Terugblik

In maart hebben wij onze Algemene Ledenvergadering gehouden. Boukje Zaadstra, had aangegeven
dat zij het voorzitterschap van onze vereniging op zich wilde nemen. De eerste ALV onder haar
leiding verliep soepel. De verslagen van de penningmeester en de secretaris werden door de 58
aanwezigen goedgekeurd. Wij mochten het 250e lid, Wim Gielbert, verwelkomen. Helaas was hij door
ziekte verhinderd om te komen. De attentie heeft hij inmiddels ontvangen.
Op de februari bijeenkomst, waar Hans Knijff een uitgebreide presentatie over de Dorpstraat
verzorgde, waren zoveel mensen op afgekomen dat ons lokaal uitpuilde. Bezoekers zaten op de
gang, er waren zelfs mensen die vanwege de drukte weer naar huis zijn gegaan. Het bestuur had
een dergelijke drukte niet verwacht. Hiervoor onze excuses. De mensen die wel gebleven waren,
hebben een heel interessante presentatie voorgeschoteld gekregen. Zij gingen na afloop tevreden
naar huis.

Actueel

A.S. zaterdag 14 april hebben wij oud-wethouder Anne de Goederen uitgenodigd om een lezing te
komen geven over de gemeentelijke herindeling Linschoten-Montfoort. Herindeling en samenwerking
tussen gemeenten is nog steeds een hot-item, maar ook destijds eind jaren ’80 van de vorige eeuw
liepen de emoties hoog op. Het belooft weer een interessante ochtend te worden. Wij hebben onze
voorzorgen genomen: iedereen kan zaterdag zitten in de oude bibliotheek-ruimte op de begane
grond. Ook hier staat de koffie en thee weer voor u klaar.
Adri den Boer en Henk Treur hebben een prachtig boek samengesteld over “De lange Linschoten
door de eeuwen heen”’. Op de ALV kwam Henk Treur ons een exemplaar aanbieden en konden de
aanwezigen inschrijven op dit boek. Inmiddels zijn er via ons 30 stuks besteld. Ook zaterdag kunt u,
zolang de voorraad strekt, er op inschrijven. Als de eerste druk uitverkocht is, gaan de makers over
een 2e druk nadenken.
Ons lustrum project is in volle gang. Het Angelusklokje is met veel media aandacht op 16 maart uit
de toren gehaald en wordt nu in Asten gerestaureerd.

Verdere plannen

Zaterdag 12 mei kunt u met uw “zolderschatten” bij ons in “de Vaart” langskomen. Wij hebben dan
wat mensen ingehuurd die kunnen beoordelen of deze schatten echte schatten zijn of niet.
Wilt u liever niet meer dan twee stuks van deze objecten per persoon meebrengen?
Dinsdag 12 juni willen wij met een bus een excursie gaan maken naar Asten. Een rondleiding door de
klokkengieterij van Koninklijke Eijsbouts, waar ons Angelusklokje, gerestaureerd en wel, misschien
dan nog is; een bezoek aan museum Klok & Peel en een lunch. Wilt u mee? Geef u dan op bij de
secretaris. Leden van de vereniging gaan uiteraard voor. Mocht de bus niet vol raken dan mogen ook
niet-leden mee. Kosten van deze excursie zijn € 50,-- per persoon (bankrekening NL21 RABO
0101499604 t.n.v. VOL onder vermelding excursie). Meld u snel aan. Vol=Vol. Vanaf deze datum
kunt u niet meer doneren voor het klokje en kans maken op de prachtige replica van de toren.
In juli en augustus hebben wij geen activiteiten.
Graag tot ziens bij één van onze activiteiten.
Linschoten, april 2018

