Nieuwsbrief 5e jaargang nummer 4

Best Verenigingslid,

Terugblik

In april kwam oud-wethouder Anne de Goederen ons veel vertellen over de gemeentelijke
herindeling Linschoten-Montfoort uit de jaren ’80 van de vorige eeuw. Voor veel van de ongeveer 75
aanwezigen kwamen er dingen naar voren, die nieuw voor hen waren. De nieuw gevormde
gemeente profiteerde behoorlijk van het gezonde financiële beleid van de oude gemeente
Linschoten. Afspraken en toezeggingen zijn vaak niet nagekomen.
De presentatie van de heer de Goederen is na te lezen op onze website: www.oud-linschoten.nl
onder het kopje: activiteiten en nieuws.

Actueel

A.S. zaterdag 12 mei hebben wij een viertal “deskundigen” uitgenodigd die uw “zolderschatten”
kunnen beoordelen. U mag 2 à 3 voorwerpen meebrengen naar Dorpshuis “De Vaart”.
Wij laten ons deze ochtend verrassen met uw spullen: oude boeken en prenten, sieraden,
kunstvoorwerpen, klokken, schilderijen, porselein of gewone voorwerpen, waarvan u geen flauw idee
heeft, waarvoor zij ooit gebruikt werden. Misschien komt er een echt waardevol object langs. Van
specifieke Linschotense spullen worden wij uiteraard heel erg blij. U kunt vanaf 10.00 tot 13.00 uur
bij ons langskomen. Ingang Burgemeester L.W.H. de Geusplein. Uiteraard is de toegang gratis.
Bij uitzondering is deze ochtend de koffie en thee niet gratis.
Op dinsdag 12 juni organiseren wij het Angelusreisje naar Asten. Wij vertrekken om 9.00 uur uit
Linschoten en hopen om ± 18.00 uur weer terug te zijn. Om 11.00 worden wij met koffie in het
Klokkenmuseum welkom geheten. Na de lunch krijgen wij een rondleiding door de fabriek van Royal
Eijsbouts. Grote kans dat ons Angelusklokje te zien en te horen is. Speciaal voor ons wordt dan een
luidklok gegoten. Er zijn nog wat plaatsen leeg in de bus. Dus heeft u zin om een dagje uit te gaan:
u kunt zich nog aanmelden bij de secretaris (tel. 0348-415860). Kosten € 50 per persoon all-inn.
(bankrekeningnummer : NL21 RABO 0101 4996 04) Wie het eerst komt, kan nog mee. Tijdens de
lunch wordt de winnaar van de door Jeannette Huizenga gemaakte replica bekend gemaakt.

Verdere plannen

Door onze excursie naar Asten vervalt onze reguliere “Open-zaterdag” in juni.
Ook in juli en augustus hebben wij geen activiteiten gepland.
In september starten wij onze activiteiten, zoals gebruikelijk op 8 september met Open monumenten
dag. Het thema van dit jaar is “In Europa”. Op deze dag moet ons Angelusklokje weer in Linschoten
te horen zijn!
In het najaar staat er een presentatie op het programma over een landheer en bezitter van
boerderijen en de familie die op één van die boerderijen woonde. Verder willen wij weer een quiz
organiseren en laten wij één van de auteurs van het boek “De Lange Linschoten door de eeuwen
heen” de heer Henk Treur wat meer over dit riviertje vertellen.
Graag tot ziens bij één van onze activiteiten.
Linschoten, mei 2018

