
 

  

Aan alle leden van Natuurvereniging Zuidwolde,   Zuidwolde, 9 maart 2023  

Beste leden 

Onze Natuurvereniging Zuidwolde bestaat 50 jaar. Wij gaan dat op verschillende manieren 

vieren. Het eerste project is de presentatie van een boek over  de begraafplaats van 

Zuidwolde. De afgelopen jaren is door veel vrijwilligers hard gewerkt aan de realisatie van dit 

boek. Op dit moment is het boek bij de drukker en er worden 5200 exemplaren gemaakt. Op 

dinsdag 28 maart om 20.00 uur wordt het boek gepresenteerd in de grote zaal van de 

Boerhoorn. Daaraan voorafgaand is om 19.00 uur de ledenvergadering, waarvoor u  allen 

van harte bent uitgenodigd. De ledenvergadering zal kort zijn en eindigen om 19.30 uur en 

vanaf dat moment is de inloop voor de presentatie van het boek ‘De Stenen Tuin’. Wij 

rekenen op de komst van veel leden en nodigen u dit keer uit om te laten weten of u deze 

avond er bij wilt zijn.  Dat kan via info@natuurverenigingzuidwolde.nl 

Komende weken zullen er ook artikelen in diverse kranten en weekbladen  te lezen zijn 

waarin ook niet-leden de gelegenheid krijgen om zich aan te melden, maar we willen onze 

leden als eersten de gelegenheid geven om zich aan te melden.  

De avond wordt geleid door de heer Hans Dekker uit Hoogeveen. Na de uitleg over de 

totstandkoming van het boek door de verschillende redactieleden, zal het eerste exemplaar 

worden aangeboden aan de eerste burger van De Wolden, burgemeester Inge 

Nieuwenhuizen. Ook andere direct betrokkenen krijgen exemplaren uitgereikt en natuurlijk 

kan iedereen na afloop van het officiële gedeelte tijdens de feestelijke afsluiting daarna het 

boek inzien. 

Het is de bedoeling dat het boek als jubileumgeschenk wordt bezorgd, niet alleen bij al onze 

leden , maar ook bij alle woningen in de oude gemeente Zuidwolde, dus ook in de dorpen 

Alteveer, Kerkenveld, Drogteropslagen, Linde, Veeningen en Fort. 

BEZORGERS GEVRAAGD 

In verband daarmee zoeken wij vrijwilligers die in een aantal straten het boek huis-aan-huis 

in de brievenbus willen doen. U kunt zich daarvoor aanmelden via 

info@natuurverenigingzudiwolde.nl 

Wij rekenen op uw hulp 

Namens bestuur van de jubilerende Natuurvereniging Zuidwolde,  

Joop Verburg , voorzitter 
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