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Best Verenigingslid,

Terugblik

Op onze Algemene ledenvergadering van 12 maart waren 31 leden aanwezig. Wij hebben van
twee bestuursleden afscheid genomen: Jan van Eck en Gert Jan Romijn. Zij werden bedankt voor
hun vele inspanningen voor onze vereniging. Gelukkig blijven zij zich op velerlei wijze voor onze
vereniging inzetten. Nieuwe kandidaten voor de functie van bestuurslid hebben zich nog
niet gemeld. Bestuurslid worden kan dus nog steeds!
Na de pauze kon u uw kennis testen met een aantal leuke soms, pittige vragen over
Linschoten. Adrie Steenbergen had 18 van de 25 vragen goed beantwoord en was
daarmee de glorieuze winnaar en mocht de wisselbokaal voor een jaar mee naar huis
nemen. Gefeliciteerd!

Actueel

Dit jaar bestaat GV TOOS 75 jaar! A.S. zaterdag 9 april staat onze themaochtend
geheel in het teken van dit jubileum. TOOS geeft een presentatie en blikt terug op
deze 75 jaar. Kom gerust herinneringen ophalen met onder andere beelden van
het 50-jarig jubileum. Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar. De presentatie start
om 10.30 uur. Locatie: de grote zaal van “de Vaart”.
Entree: zijingang aan de Jacob Barneveldstraat. Toegang gratis.
Op de woensdagochtend bent u zoals altijd welkom in ons lokaal in de “Brede Vaart”. De koffie of
thee staat dan weer voor u klaar. Wilt u iets afgeven of wilt u gewoon even uw verhaal kwijt.
Ook de “Ballensnoeperij” is op de donderdagmiddag, de vrijdag en de zaterdag weer
geopend. Ook hier kunt u rustig even binnenlopen.
Voor nieuws: zie ook ons website: www.oud-linschoten.nl.

Verdere plannen

In tegenstelling tot andere maanden organiseren wij in mei niet onze themaochtend
op de tweede zaterdag maar op de eerste zaterdag van de maand: 7 mei.
Dit in verband met de bevrijding. Voor deze zaterdag hebben wij de heer Reinink
uitgenodigd. Hij komt ons iets over zijn oorlogsherinneringen in Linschoten vertellen.
Woensdagavond 4 mei (na de dodenherdenking) houdt Jetske van den Burger een
lezing in “de Wilde Weg” over WO-ll.
In juni organiseren wij weer een excursie: op donderdag 9 juni a.s. gaan wij per
fiets of als dit voor u niet mogelijk is met de auto naar Woerden. Daar splitsen wij ons
in twee groepen: één groep doet een rondwandeling, de andere gaat naar het
Kaasmuseum voor een “kaas experience”. Vervolgens gaan wij lunchen en ’s middags
worden de groepen omgewisseld. Start 10.00 uur bij de Vaart met een kopje koffie.
Kosten € 30,-- per persoon. Opgeven bij de secretaris. Maximaal kunnen er 40
personen mee. Rond 15.30 uur hopen wij weer in Linschoten terug te zijn.
Namens het VOL bestuur,
Graag zien wij elkaar a.s. zaterdag bij “TOOS” of in de “Ballensnoeperij of op
woensdagmorgen in ons lokaal in de “Brede Vaart” op de 2e verdieping.
Pim van ’t Woud, secretaris
Linschoten, april 2022

