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Best Verenigingslid,
Terugblik
De vakanties zijn voorbij. Ook VOL is weer volop actief. Op OpenMonumentenDag hebben meer dan 100
mensen de zeer interessante presentatie over de symbolen in ons dorp bijgewoond. Ook de 12 gekozen iconen
kregen de nodige aandacht. Dankzij het prachtige weer hebben tal van bezoekers het binnengebeuren gemist.
Maar dit werd volledig goedgemaakt door het boottochtje naar het Landgoed Linschoten en de overige
activiteiten die die zaterdag in het dorp werden georganiseerd.
Ook op “Burendag” was onze vereniging weer present. Het weer was ook op deze dag weer uitstekend, zodat
heel wat mensen het “Burgemeester de Geusplein” een bezoekje hebben gebracht. Wij mochten weer 7 nieuwe
leden inschrijven en ook onze “Linschoten-boodschappentas” ging vlot van de hand. Wij hebben er nog wat in
voorraad, dus wees er snel bij. Ook andere spulletjes en het ballenbusje werden goed verkocht. De
penningmeester is weer helemaal tevreden.

Actueel
A.S. zaterdag 8 oktober bent u weer hartelijk welkom voor een presentatie over de 70-jarige geschiedenis van
ons “Mannenkoor Zanglust”. Eigenlijk bestaat het koor al veel langer. Als u zaterdag langskomt hoort u hier
alles over. Wij beginnen zoals gewoonlijk rond 10.00 uur. Om 10.15 uur zal de eerste presentatie starten.
In de pauze zal het koor een paar liederen ten gehore brengen.
Rond 11.45 uur wordt de presentatie herhaald voor de langslapers.
Omdat het halve dorp wel iemand uit zijn naaste omgeving op het koor heeft gehad, verwachten wij een grotere
opkomst dan normaal, dus hebben wij er voor gezorgd dat iedereen deze zaterdag kan zitten. U bent welkom in
de zaal achter de bibliotheek op de begane grond.
Op de woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur is er in ons lokaal altijd wel iemand aanwezig.
Kom gerust langs voor een kopje koffie of thee en een praatje.

Van de Penningmeester
Bent u lid van de Rabobank? Dan kunt u tussen 6 en 19 oktober 2 van uw 5 stemmen op ons uitbrengen. Als wij
genoeg stemmen krijgen, willen wij voor dat geld, wat de Rabobank onder de verenigingen verdeelt, een mooie
koffiezetmachine aanschaffen. Hopelijk kunnen wij u dan volgend jaar op de zaterdagochtend snel een lekker
kopje koffie of thee aanbieden.
Ook als u tankt bij Texaco aan de Europabaan in Woerden, kunt u ons met € 0,01 per liter getankte brandstof
steunen. Dit kan ook een leuke steun in de rug worden.

Verdere plannen voor 2016
Voor november hebben wij onze inmiddels oud-dorpsgenoot Henk Kalfsterman uitgenodigd om over zijn jaren
in Linschoten te komen vertellen. Houdt u dus ook deze datum 12 november vrij.
Binnenkort gaat het bestuur brainstormen over de invulling van de “zaterdagen”. Heeft u suggesties?
Laat het ons gerust weten.
Linschoten, oktober 2016
Graag tot ziens bij één van onze activiteiten.

