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INFORMATIE VAN DE STICHTING LINSCHOTENS BELANG

Een jubileumjaar dat nog niet voorbij is...
We begonnen dit feestjaar in maart met twee geweldige dagen in De Vaart. Een enor
me organisatie, waar jong en oud konden genieten van allerlei geweldige optredens.
Daarna zijn we met een aantal vrijwilligers druk in de weer geweest om de oude
Doprszaal een grondige opknapbeurt te geven, zodat die in de toekomst weer een
volwaardige functie kan vervullen. Daarover vindt u elders meer nieuws. In diezelfde
maand konden de kinderen Paaseieren gaan zoeken op de Hoge Werf, terwijl onder
tussen Linschoten Natuurlijk druk in de weer was om het dorp op allerlei manieren
bloemrijker en bijvriendelijker te maken. En tussendoor moest er ook nog een Dorps
ganzenbord gemaakt worden, de Pubquiz worden voorbereid, Sinterklaasfilmpjes
worden opgenomen en héél veel overlegd worden met de gemeente. Kortom; altijd
genoeg te doen bij LiBel!

DORPSKERSTBOOM
Inmiddels krijgen we voor het vijfde
jaar weer een grote kerstboom op ons
Dorpsplein. Op vrijdag 7 december
gaan we ‘s avonds om 19.00 uur de
lichtjes aansteken. Uiteraard zorgt Lin
fano weer voor de muziek, is er voor
de kinderen chocomel en voor de
(groot)ouders traditionele Glühwein.

Vol verwachting naar de 5 Decemberkade!
Op 24 november arriveren traditie
getrouw rond half twee de Sint en
zijn Pieten aan de 5 Decemberkade.
Een geweldig Linschotens kinder
feest waarvoor zo’n 40 vrijwilligers in
touw zijn. Dat begint al in de zomer
als de Sinterklaasfilmpjes bedacht,
opgenomen en gemonteerd moeten
worden. Ondertussen heeft Sjaan Bij
leveld (al meer dan 35 jaar onze trou
we kleedster!) een nieuw pak voor de
Sint gemaakt en zijn de pakken van
20 Pieten nagekeken en, waar nodig,

hersteld. De Kledingbeurs sponsorde
de stof voor de nieuwe tabberd. Ge
weldig! Vervolgens moesten er zo’n
300 cadeautjes worden ingekocht en
ingepakt, moesten er afspraken over
de organisatie en veiligheid met de
gemeente worden gemaakt en moest
het draaiboek van de hele dag vooraf
met alle betrokkenen worden doorge
nomen. En dat allemaal voor één mid
dagje kinderfeest. Maar zonder onze
sponsors, vrienden en vrijwilligers zou
het nooit zo’n feest kunnen worden!

Wie maakt de mooiste kerstbal?
Afgelopen jaren deelden we de kerst
ballen uit op school, maar sommige
kinderen vonden dat ze dan te weinig
tijd hadden om hun kerstbal te ver
sieren. Daarom doen we het dit jaar
anders. Alle kinderen tot en met (on
geveer) 12 jaar kunnen vanaf 23 no
vember een gratis bal ophalen in de
Wereldwinkel op de Nieuwe Zandweg. De versierde ballen kunnen ze
daar ook uiterlijk 6 december weer
inleveren. De mooiste ballen verdie
nen een prijsje!
Dus let op:
Vanaf 23 november zelf een witte
kerstbal ophalen in de Wereldwinkel op de Nieuwe Zandweg en uiterlijk 6 december de versierde bal
inleveren in de Wereldwinkel!
Vergeet niet het briefje met je naam,
adres en leeftijd aan de bal te vast
te maken, want stel je voor dat je een
prijs wint...
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Gratis Jeu de Boulen!
Op de afgelopen Burendag heeft LiBel
twee Jeu de Boulesbanen op het plein
voor het Dorpshuis geopend.
Deze banen zijn gratis te gebruiken om
op een mooie middag of avond gezel
lig met elkaar een balletje te gooien. In
het Dorpshuis hebben we ballensets
die geleend kunnen worden en voor
kinderen zijn er plastic ballen te leen.
Als je een keer ballen wilt lenen, kun
je even kijken of er iemand in het
Dorpshuis aanwezig is, of je kunt van
tevoren contact opnemen met LiBel.

WELKOM IN DORPSHUIS DE VAART !
Zoals iedereen inmiddels wel weet, heeft LiBel zich de afgelopen jaren ingezet om het
Dorpshuis De Vaart weer in gebruik te krijgen. Inmiddels zijn we, samen met de SBML,
druk bezig om alle ‘spelregels’ en voorwaarden op papier te zetten. Dar valt niet mee,
want er is ernstig achterstallig onderhoud en de huidige veiligheidseisen ten aanzien
van verantwoord gebruik zijn heel wat strenger dan zo’n 15 jaar geleden.
Met de gemeente Montfoort is afge
sproken dat we de komende 2 maan
den zullen gebruiken om alle details
voor het beheer en gebruik van het
zalencentrum op papier te zetten.
Daarna weten we ook hoe de verschil
lende ruimtes op de eerste verdieping
gebruikt mogen worden en wat de
huurprijzen zullen zijn. Zodra daar
over meer duidelijkheid bestaat zullen
we dat, uiteraard zo snel mogelijk, aan
de potentiële gebruikers laten weten.
Ondertussen gaan we op zoek naar
fondsen om de ‘grote zaal’ verder in
te richten met een geluidsinstallatie,

goede verlichting, een echt toneel
gordijn en dergelijke zaken
Ondertussen kan de Dorpszaal al wel
weer gereserveerd worden voor cul
turele evenementen. Voor meer infor
matie kun je contact opnemen met
LiBel, via: info@stichtinglibel.

LiBel-tent ook te huur
Sinds kort heeft de stichting LiBel een
grote partytent van 6 x 5 meter die (op
momenten dat we hem zelf niet ge
bruiken) te huur is.
Deze ruime tent kan rondom met wan
den (met ramen) worden afgesloten.
De huurprijs bedraagt € 25,- per dag.
Zelf opzetten en droog weer inlevren!
Voor informatie of reservering, neem
contact op via info@stichtinglibel.nl

VAARTFEEST 2019?
VOLG ONS OP FACEBOOK
Volg altijd het laatste nieuws
van LiBel op onze
Facebookpagina: stichtinglibel
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Vanwege het grote succes van de
Vaartfeesten in maart 2018, zijn we
druk bezig om te kijken of we volgend
jaar weer een dergelijk feest kunnen
organiseren. Hou hiervoor onze site
en Facebook goed in de gaten!
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HET LINSCHOTENS GANZENBORD
We zijn er meer dan een jaar mee bezig geweest en velen hebben meegedacht en
meegeholpen, maar nu hebben we ook wel iets bijzonders! Het leukste december
cadeautje van 2018: het enige, echte, originele Linschotens Ganzenbord!
In 63 vakjes komt de geschiedenis van Linschoten aan bod, vanaf 900 tot en met 2015.
Voor slechts 20 euro krijg je een prachtig bordspel voor het hele gezin, mèt een boekje
van 24 pagina’s, waarin alle vakjes uitgebreid beschreven staan. Zo leer je spelender
wijs de geschiedenis van ons mooie dorp!
Het Linschotens Ganzenbord is een
uniek spel, dat slechts in een beperk
te oplage gedrukt is. Dus wil je voor
jezelf, voor een familielid of voor een
oud-Linschotenaar een origineel ca
deautje hebben, haast je dan wel,
want bij voorinschrijving is al meer
dan de helt van de spellen gereser
veerd!
Bij slijterij Van Eijk kun je in de etalage
een voorbeeldspel zien en binnen kun
je ook een spel bestellen.
Vanaf 1 december is het Linschotens
Ganzenbord te koop bij de Wereld
winkel aan de Nieuwe Zandweg en bij
JAA! in de Dorpstraat.

Als het goed is, heeft iedereen die al
een spel gereserveerd heeft, inmid
dels bericht ontvangen over betaling
en afhalen. Mocht u dat niet ontvan
gen hebben, neem dan s.v.p. even
contact op met:
penningmeester@stichtinglibel.nl
GERESERVEERDE SPELLEN
AFHALEN:
Ophalen van gereserveerde spellen:
in Dorpshuis De Vaart op:
maandag 26 nov. 19.00 - 20.30 u
woensdag 28 nov. 14.00 - 16.00 u
zaterdag 1 dec.
10.00 - 13.00 u

Bijenkasten
Vooruitlopend op een educatief bijen
hotel, zijn de eeste twee bijenkasten
geplaatst in de buurt van het Ecopark.
Bloembakken
Vorig jaar is een proef gestart met
bloembakken in het dorp. Dit jaar zijn
de eerste twee bakken vervangen
door nieuwe, duurzame bakken.
Burendag
Afgelopen Burendag was een succes!
Linschoten Natuurlijk was nadrukke
lijk aanwezig met een eigen kraam en
deed ook nog eens ’ goede zaken’!
Duurzaamheidsprijs 2018
Linschoten Natuurlijk was een van de
drie genomineerden voor de Duur
zaamheidsprijs 2018 van de gemeente
Montfoort. We wonnen nèt niet, maar
ontvingen een aanmoedigingsprijs!
Planten in het Uilenbosje
In het kader van ‘Meer groen voor Bij
en Vlinder’ zijn in het Uilenbosje de
eerste perkjes met planten aangelegd.
Wordt vervolgd in 2019!

WWW.STICHTINGLIBEL.NL
Op onze website vind je altijd het laatste nieuws van LiBel
en uitgebreide informatie over onze verschillende activiteiten
in Linschoten!
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Filmpje Utrecht-West (zie website)
In Utrecht-West is een netwerkorgani
satie van overheden en vertegenwoor
digers uit landbouw, natuur, recreatie,
cultuurhistorie en bedrijfsleven. LiBel
en Linschoten Natuurlijk speelden een
hoofdrol in een voorlichtingsfilmpje
over vrijwilligersinitiatieven.
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WIE WIL ER MET ONS MEEDOEN?

SPONSORS LIBEL

LiBel is een vrijwilligersorganisatie met tamelijk veel activiteiten en nog véél meer
plannen. Meer plannen dan we op dit moment eigenlijk aankunnen. Daarom zijn we
naarstig op zoek naar mensen die het leuk vinden om af en toe mee te helpen om
iets te organiseren. Geen dagtaak, maar wel af en toe meedenken of handen-uit-demouwen. Zo hebben we sinds dit seizoen een nieuwe club enthousiaste mensen die
de organisatie van de PUBQUIZ gaan overnemen. Maar er is meer...

Autobedrijf M. van Eijk
Autobedrijf Steenbergen
Bakkerij Verweij
BOONS supermarkt
De Jonge Kanoverhuur
ENIGMA Value management
Gert Snel Antiek BV
Happyfood Linschoten
Henk Bak Meesterschilder
Herinneringen op Linnen
Houthandel H.C. de Goederen BV
Installatiebedrijf Van der Vaart
Jeanette Huizenga
Justin Korse
Lavendel Uitvaart
Liquidificador
POINT ONE
Remmerswaal
Restaurant Bij Mette
Restaurant De Burgemeester
Rijwielhandel J.A. Baars & Zn
Slagerij Ferry Lempers
Van der Woude Auto’s BV
Van Vliet Caravans
Van Zandwijk Makelaardij
VKP beveiliging
Wapen van Linschoten & Snelrewaard
WTW van Dijk

Of het nou gaat om een verkeersrege
laar bij de intocht van Sinterklaas of ie
mand die wil helpen bij het versieren
van de Kerstboom; het gaat meestal
om ‘handjes’ bij LiBel. En gelukkig we
ten we uit ervaring dat vele handen
licht werk maken, maar we hebben
nog zoveel plannen... Of misschien
dat je zelf wel een leuk plan hebt om
dat samen met LiBel uit te voeren. Wij
hebben inmiddels voldoende erva
ring en contacten om snel en slagvar

dig projecten van de grond te krijgen.
Zo is ook Linschoten Natuurlijk ont
staan door een fantastisch idee van
één enkele groenliefhebber: Kerry
Breure. Inmiddels is het een hele club
vrijwilligers die er voor zorgt dat Lin
schoten ècht de Parel van het Groene
Hart wordt!
Wil je ook meehelpen of heb je een
leuk idee, neem dan gerust contact op
met één van de mensen van LiBel, of
ga even naar onze site!

LIBEL•KALENDER
STAMPPOT ETEN

PUBQUIZ SUCCES

Begin volgend jaar gaan we in het
Dorpshuis weer een Stamppotavond
voor het hele gezin organiseren!

Het 3e seizoen van de Pubquiz is ge
heel uitverkocht. Maar je kunt je team
wel aanmelden voor de reservelijst!

WORDT OOK VRIEND VAN LIBEL!
LiBel is een organisatie die geen euro subsidie ontvangt. Dat maakt ons ook onaf
hankelijk en slagvaardig. Maar om al onze activiteiten te kunnen realiseren zoeken
we financiële ondersteuning in ons eigen dorp. Daarvoor zijn de Vrienden van LiBel.
U kunt al vriend worden vanaf een
tientje per jaar. Daarmee maakt u al
die activiteiten mogelijk waarover u
in deze nieuwsbrief kunt lezen. Al
leen met voldoende vrienden kun
nen we het nog jaren volhouden.

Saamhorigheid zit in het DNA van
Linschoten. Samen maken we het
verschil en samen staan we sterk!
Dus ga snel naar onze website en
meld u vandaag nog aan als nieuwe
vriend van de stichting LiBel!

www.stichtinglibel.nl
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16 nov: PUBQUIZ (uitverkocht!)
23 nov: vanaf vandaag kerstballen
afhalen Wereldwinkel
24 nov: 13:30 u. intocht Sinterklaas
26 nov: afhalen Ganzenbord Dorpshuis, 19.00 - 20.30 u.
28 nov: afhalen Ganzenbord Dorpshuis, 14.00 - 16.00 u.
DECEMBER
01 dec: afhalen Ganzenbord Dorpshuis, 10.00 - 23.00 u.
06 dec: inleveren kerstballen Wereld
winkel
07 dec: 19.00 u. Dorpskerstboom
21 dec: PUBQUIZ (uitverkocht!)
JANUARI
18 jan: PUBQUIZ (uitverkocht!)
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