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Best Verenigingslid,

Terugblik

De zomervakantie is weer voorbij.
In juni zijn wij met een grote groep op excursie naar Asten geweest. Het Museum Klok & Peel
bezocht, genoten van een heerlijke Brabantse Koffietafel en vervolgens naar de Klokkengieterij
Koninklijke Eijsbouts gewandeld. Wij kregen een interessante rondleiding door de fabriek met als
afsluiting: ons Angelusklokje. Het is weer in prima staat en het werd weer geluid.
Het is nog even spannend geweest of alle werkzaamheden in de kerktoren afgerond zouden zijn
zodat “ons” Klokje weer op tijd voor OpenMonumentendag teruggehangen zou kunnen worden.
Gelukkig is het allemaal gelukt.

Actueel

Op OpenMonumentendag (8 september) wordt de klok officieel overgedragen aan de gemeente.
Het gehele dorp Linschoten heeft bijdragen om de restauratie te kunnen bekostigen. Dit is een
felicitatie waard. De burgemeester komt langs om de klok, om 12.00 uur te komen inluiden. Daarna
zal het deze zaterdag ieder uur geluid worden. De toren van de kerk kan beklommen worden.
In het Wapen van Linschoten en Snelrewaard kunt u een presentatie komen bekijken over hoe ons
klokje is gerestaureerd. Vanaf het moment dat het uit de toren werd gehaald totdat het weer werd
teruggehangen. Ook is er een impressie te zien van onze excursie naar Asten.
Architect Wim Raven heeft bouwplaten van de Grote – of St. Janskerk en ’t Kruispunt en “Bij de Tol”
gemaakt. Deze zijn te koop voor de prijs van € 5,--. Als u moeite heeft om deze in elkaar te zetten,
dan kunt u op 29 september van 10-12 uur bij ons terecht voor een workshop “Oefenen in snijden,
vouwen en plakken” onder leiding van de bouwmeester.

Verdere plannen

Op 17 september om 20.00 uur is er een boeiende lezing door Catharine Visser met als titel
“Linschoten in beeld, met kansen voor de Oude Hollandse Waterlinie in het landschap”
Locatie: De Rank, Verlengde Hoogstraat 26, 3417 EK Montfoort. De toegang is gratis.
Deze lezing wordt georganiseerd door de Stichts-Hollandse Historische Vereniging (SHHV).
Adri den Boer & Henk Treur hebben over de Lange Linschoten een prachtig boek geschreven.
Op zaterdagochtend 13 oktober (inloopochtend vanaf 10.00 uur) komen zij over dit prachtige riviertje
en dit boek van alles vertellen.
Op zaterdag 10 november houden wij een gezellige Linschoten-quiz.
En op 8 december komt JanHein Heimel ons bijpraten over een landheer en bezitter van boerderijen
en de familiegeschiedenis van de fam. Van Eck.

Van de Penningmeester

Bent u lid van de Rabobank? Dan kunt u tot 29 september 2 van uw 5 stemmen op ons uitbrengen.
Als wij genoeg stemmen krijgen, willen wij voor het geld, wat de Rabobank dankzij deze actie en uw
stemmen, aan onze vereniging overmaakt, het portret uit 1946 van oud-burgemeester G. van der
Valk Bouman, gemaakt door bekende kunstschilder Willem van Leusden, laten restaureren en van
een mooie lijst laten voorzien. Dit portret was een geschenk van de dorpsbevolking bij zijn afscheid.
Graag tot ziens bij één van onze activiteiten.
Linschoten, september 2018

