
Berichten  
 
Opbrengst Goede Doelenactie 
Omdat er in juli geen toren is uitgebracht is er een bericht blijven liggen. Onze excuses hiervoor. 
Hieronder alsnog de brief over de opbrengst van de “Goede doelen actie” 
  
Beste Lindenaren, 
 
Enkele weken geleden is in Linden weer gecollecteerd voor de 8 aangemelde goede doelen.  Inmiddels is de 
telling geweest en kunnen we u weer vol trots de opbrengst melden.   
 

 
De opbrengst is iets gezakt ten opzichte van voorgaande jaren, maar nog steeds een mooi totaalbedrag!. 
Heel erg bedankt voor al uw bijdrages!  
Daarnaast ook dank aan de collectanten die bij u hebben opgehaald. Fijn dat mensen zich hiervoor in 
hebben willen zetten…  
 
Met vriendelijke groet, 
Het organiserend Comité: Jozée Maassen, Ineke Straten,  Petra Schimmel, Riky Bloemen, Heleen Bakker, 
Jan van Essen en Rik Nuijen 
 

Berichten   vervolg 
 
Noodkreet  
Het bestuur van de Burcht vindt het fantastisch dat onze Burcht tegenwoordig dagelijks met soms 
wel vier ruimtes tegelijk wordt verhuurd. Onze huren kunnen daardoor zo laag blijven! 
Maar dit gegeven leidt ook tot veel meer werk voor onze onmisbare beheerder, Frans Schimmel. Het 
werk groeit hem langzamerhand boven het hoofd.  
En daarom zijn we op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger, die eventueel tegen een (kleine) 
vergoeding Frans wil gaan bijstaan in het beheer (vooral schoonmaak) van ons prachtige dorpshuis. 
 
Voel je er iets voor, kom dan eens praten met of geef je meteen op bij: 

Frans Schimmel 0485-317767 of 
Joost Angenent 0612871757 
Je kunt ook mailen naar deburcht@ziggo.nl 

 
LIindense Biblioheek 
Beste Lindenaren, 
In de gang van onze Burcht is sinds vorig jaar een kleine bibliotheek opgezet, die op dit moment is 
uitgegroeid tot drie volle kasten met vooral romans, maar ook met allerlei andere lezenswaardige 
boeken. Ze staan op dit moment op alfabetische volgorde van schrijversnaam. 
De uitleen van boeken bevelen wij jullie van harte aan!!! 

mailto:deburcht@ziggo.nl


In de kast ligt een schrift waarin je je naam, het geleende boek en de datum van de dag waarop je 
het boek leent, opschrijft. Wanneer je het boek terugzet, schrijf de datum van terugkomst weer in 
het schrift achter het boek, dat je had geleend. 
Mocht je thuis boeken weg willen doen, breng ze naar de Burcht of naar Joost Angenent. Maar 
gelieve nieuwe boeken niet zelf in de kast te zetten. 
Het bestuur van De Burcht 
 
Volgende nummer  
Het volgende nummer komt voor Kerstmis uit. Berichten of kopij tot uiterlijk  15 december 2019  
sturen naar j-van-denbroek@home.nl of   apjlkeijzers@gmail.com. 
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