Vereniging Heemkunde Oalde Gemeente Weersel
Weerselo, 15-11-2019
Beste mensen,
Het is gelukt. Het Markeboek Dulder 1645-1847 is klaar.
Een prachtig boek met veel informatie en foto’s. Wij zijn er trots op dit
te mogen uitgeven!
U heeft een of meerdere boeken gereserveerd of u wilt nog een boek
kopen? Dan bieden wij u verschillende mogelijkheden om dit af te
halen en te betalen.
1- Zaterdagmiddag 23 november vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur in het Parochiecentrum te
Saasveld
2- Maandagavond 25 november van 18.30 uur tot 20.00 uur in het archief van de Heemkunde,
’t Trefpunt, Legtenbergerstraat 6 7595 XB te Weerselo.
3- iedere woensdagmorgen in ons archief van 9.30 uur tot 11.30 uur.
4- En iedere 2e en 4e maandag in ons archief van 18.30 uur tot 20.00 uur.
U kunt alleen contant betalen.
Bent u niet in de gelegenheid om het boek op te halen dan kan deze verstuurd worden:
De verzendkosten zijn € 10,- per boek (porto en verpakking).
U krijgt het boek per post toegezonden door eerst het bedrag van het boek (zie hieronder) + € 10,- over
te maken op IBAN: NL 33 RABO 0156 8129 59 tnv Heemkunde Weerselo.
Hierbij duidelijk vermelden naam van de besteller en het adres, zodat we uw betaling kunnen plaatsen
bij de juiste bestelling.
De prijzen van het boek zijn:
a) Lid Heemkunde Weerselo vooraf ingetekend en per lid 1 boek € 19.95.
b) Geen lid Heemkunde Weerselo of meerdere boeken als lid en vooraf ingetekend € 22.50.
c) Niet ingetekend en toch willen kopen:€ 24.95 Euro (Er zijn
nog enkele boeken beschikbaar)
Dit Markeboek is ook een prachtig cadeau voor Sint en Kerst!
Heeft u vragen hierover? Mail het naar markeboekdulder@gmail.com

Namens de Vereniging Heemkunde Oalde gemeente Weersel
Maria Löbker-Ribbert, secretaris.
www.heemkundeweerselo.nl

Wist u dat een lidmaatschap voor onze vereniging € 15,- per jaar kost met gratis de Canon van Weerselo
en 4 x per jaar ons kwartaalblad Oet de Boerschopn? En dat wij De Canon van Weerselo en het boek
Noem mijn naam en ik zal leven te koop aanbieden voor € 5,- per stuk?

