
 

 

 

 

 
 

 

 
                   

 

                   Bijdrage Handelse Courant 
 Na 36 jaar hebben Piet en Mieke Hubers besloten om te stoppen met 

de uitgave van de Handelse Courant.  

Uit een dorpsenquête bleek dat er, ondanks alle sociale media, toch 

behoefte is aan een “papieren” uitvoering. 

Er is een groep opgestaan die het stokje wel wil overnemen en 

die bestaat uit:  

Pauly v/d. Boogaard-Hermkens, Josje Schepers, Rina School, 

Majbritt Spoelstra en Hans van Hoof. 

Tot op heden wordt de krant op de basisschool (buiten de lesuren) gekopieerd en in elkaar 

gezet. Dat is een tijdrovende klus: voor 800 stuks circa 12 uur. Omdat dit geen wenselijke 

situatie is, willen we overschakelen naar een professionele drukker. 

U begrijpt dat dit extra kosten met zich meebrengt. Het voordeel is dan wel, dat de krant 

full-color wordt.  

Velen van u ondersteunen al met een jaarlijkse bijdrage, wat uiteraard ten zeerste wordt 

gewaardeerd. Maar om de balans rond te maken, willen we u vragen een kleine jaarlijkse 

bijdrage te geven of uw huidige bijdrage eventueel aan te passen.   

Aan de achterzijde vind u een machtiging/incasso met de keuzemogelijkheid van € 15,-   

€ 25,- of  € …. De keuze is uiteraard aan u, maar onze voorkeur gaat uit naar € 25,-. 

De machtiging wordt via de buurt bij u opgehaald en we hopen op uw medewerking. 

Alvast hartelijk dank namens de redactie. Heeft u vragen, neem gerust even contact op met 

onze penningmeester: Rina School, tel.: 06-40186991 

 
 

                             Machtigingsformulier 
Jaarlijkse Incasso-machtiging voor uw bijdrage aan de Handelse Courant. Deze vindt plaats        

    in september en kunt u te allen tijde stopzetten en binnen 8 weken terug laten storten.   

 

              Incassant 
 

Naam :  Handelse Courant  

 

Adres :  Landmeerseweg 33 
  

Postc. + Woonpl. : 5423 TA  Handel 

 

Email:   
     handelsecourant@handeldorp.nl 

 
Incassant ID: NL51ZZZ172736050000 

 
Iban-nr Handelse Courant: 
    

          NL29 RABO 0116 1681 88 
 

 

Hierbij machtig ik de Handelse Courant 

jaarlijks onderstaand  (aangekruist) bedrag te 

incasseren. 
 

  € 15,-               € 25,-               €   
 

Uw naam: 
 

Adres: 
 

Postcode: 
 

Woonplaats: 
 

Iban-nr:  
 

Datum:     Handtekening: 

 

Plaats: 
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