Plaatselijk Nut Wetering en omstreken
(Wetering, Muggenbeet, Nederland, Oeverweg, Steenwijkerdiep)

www.pnweteringeo.nl

Algemene Ledenvergadering maandag 11 Maart
Aftrap 100 jarig bestaan Plaatselijk Nut Wetering en omstreken
De algemene ledenvergadering van maandag 11 maart is tevens de aftrap van het 100
jarig bestaan van Plaatselijk Nut Wetering en omstreken. Tijdens de vergadering worden
de historische fotopanelen gepresenteerd en vindt er een terugblik plaats op 100 jaar
Plaatselijk Nut tot de meest recente informatie rondom de aanleg van de Faunapassage bij
Muggenbeet. Lokatie: Restaurant Geertien, aanvang 20.00 uur.

Voorinschrijving Jubileumboek
‘100 jaar leven en wonen in Wetering, Muggenbeet, Nederland en de Kikkerij (1913 – 2013)’

In het 200 pagina dikke jubileumboek wordt een beeld gegeven van alle bewoners van de
huidige bewoners en de voormalige woningen in het werkgebied van Plaatselijk Nut
Wetering e.o. Na drie jaar speurwerk, met o.a. veel interviews van (oud) bewoners, is het
gelukt om naast de bewonersgegevens ook leuke wetenswaardigheden over het gebied en
zijn bewoners boven water te krijgen; er zijn veel oude- en recente foto's van de woningen
binnengekomen.
Wilt u verzekerd zijn van een exemplaar voor € 17,50, bestel dan zo snel mogelijk via
onderstaande bon of stuur een e-mail. Het gereduceerde voorverkoop tarief is nog tot en
met 1 april geldig. Na betaling ontvangt u een bon
VOORVERKOOP
waarmee u uw bestelling tijdens het jubileumfeest op
zaterdag 25 mei 2013, na de officiële boekpresentatie,
STOPT 1 APRIL!
kunt afhalen.

Voorinschrijvingbon
Bij deze bestel ik ……. exemplaren van het Jubileumboek :
‘100 jaar leven en wonen in Wetering, Muggenbeet, Nederland en de Kikkerij (1913 – 2013)’

voor een prijs van € 17,50 per boek. Na 1 april gaat de prijs omhoog!
Naam: ………………………………………

Telefoonnr.: …………………...............................

Adres: ……………………………………..

Postcode: ………………………………………………..

Woonplaats………………………………

E-mailadres: …………………………………………….

De ingevulde bon opsturen naar: Jubileumcommissie, Wetering West 37a, 8363TL
Wetering. Of mail bovenstaande gegevens naar redactie@pnweteringeo.nl

EDITIE 2, Maart 2013

100 JARIG JUBILEUM

JUBILEUMFEEST
25 MEI 2013

Het feest voor alle (oud)bewoners van Wetering e.o.
Feestlokatie is bekend!
Het feest feestterrein is op het Noordeinde
bij Wetering Oost 66 (rechts naast het
huis van familie Timmerman).

Deelnemers ambachtelijke
fair gezocht!
Voor de kleinschalige fair zijn wij op zoek
naar creatieve, ambachtelijke beroepen of
personen. Wij denken aan de volgende
bedrijven of mensen: botenbouwers,
antieke tractoren, kunstschilders,
beeldhouwers, rietdekkers,
streekproducten, hoveniers, etc.
Kent u mensen die hier aan zouden willen
meedoen of heeft u zelf interesse.
Neem dan contact op met de
Jubileumcommissie via
redactie@pnweteringeo.nl

Oproep: Meld jouw team aan
voor de Drakenbootrace!
Wie krijgt eeuwige roem? Wordt het
Wetering West, Wetering Oost,
Muggenbeet, de Oeverweg, de
Jubileumcommissie of gaat team
‘Nederland’ er met de prijs vandoor?
Voor de Drakenbootrace zijn we op
zoek naar fanatieke en gezellige teams
van 11 tot 22 personen (reservespelers
mag altijd), die de strijd met elkaar
willen aangaan voor eeuwige roem.
Ben jij de teamcaptain en verzamel jij
een strijdlustig team om je heen?

Meld je team dan voor 15 april aan op:
janenmariekesmit@gmail.com

De Jubileumcommissie bestaat uit:
Gilia Hanskamp, Susan Horstra, Tineke Ploer, Marieke Smit, Erica Zwanenburg,
GerritJan Eggink, Roland Put, Herman van Slooten en Jan Smit.
U kunt ons bereiken via: telnr. 06-5559 4572 (na 19.00 uur) e-mail: redactie@pnweteringeo.nl

