
 

Pagina's  verwisseld en op de kop 

Vorige week is het tijdschrift ‘Oud Wageningen’ bij u op de deurmat gevallen. Weer een mooi 
tijdschrift, alleen is er bij de drukker iets verkeerd gegaan. Bij een deel van de oplage zijn de 
pagina's 
3/4  en 25/26 verwisseld en staan deze nu op de kop. Helaas is dit te laat opgemerkt en was het 
voor 
verzenden niet meer te corrigeren. Gelukkig niet bij de hele oplage, maar hoeveel leden een 
verkeerd exemplaar hebben gekregen is voor ons onduidelijk en niet te achterhalen.  Mocht u een 
van de ‘noodlottigen’ zijn, ons excuus hiervoor. 
 
Uiteraard is de drukker hierop aangesproken en hij gaat voor ons 300 nieuwe exemplaren 
kosteloos 
herdrukken. Dit geeft ons de mogelijkheid om leden die een verkeerd exemplaar hebben 
ontvangen 
en dat willen, alsnog een correct exemplaar te geven. 
 
Hiervoor bieden wij drie mogelijkheden: 
1 - Stuur een mailtje naar info@oudwageningen.nl met het verzoek om een correct exemplaar 
     o.v.v. naam en adres. Wij zorgen dan dat u een correct exemplaar krijgt. 
2 - Ophalen tijdens de Molenmarkt komende zaterdag  (tussen 10 en 17 uur). 
3 - Ophalen op ons Documentatiecentrum in het museum, dit kan iedere dinsdag tussen 09.30 en 
     12.00 uur).  
 
Deze mogelijkheden worden in het volgende nummer van ons tijdschrift herhaald om zo de leden 
die niet de nieuwsbrief ontvangen ook de kans te geven om een correct exemplaar te verkrijgen.  
 

NB. Een alternatief is: voorzichtig de nietjes  verwijderen en het foute blad om draaien en de 
nietjes weer dicht vouwen. Het lukt, maar is zeker geen sinecure. 
 
 

Foto Oud Wageningen  

Een “foutje” komt zelden alleen, zo ook in dit tijdschrift 

In het artikel Boeren, burgers en buitenlui! staat een niet correct internetadres waar men het 

genoemde belastingregister kan raadplegen.  

 

Dit moet zijn: www.wageningen.nl/Bestuur/Gemeentearchief/Belastingregister_1834 

mailto:info@oudwageningen.nl
http://www.wageningen.nl/Bestuur/Gemeentearchief/Belastingregister_1834


 

Via de gemeentesite,  klik op ‘Gemeentearchief’ (in de rechterkolom onder ‘Overig’) en dan op 

‘Belastingregister 1834’, zo kom je er overigens ook. 

 

Komende zaterdag 9 september Molenmarkt! 

Als vereniging staan we er traditiegetrouw met een kraam. Ook dit jaar, maar dan wel met een 
speciaal doel, namelijk veel nieuwe leden werven. 
 
Vandaar de actie OP=OP! De eerste 50 nieuwe leden krijgen een mooi welkomstcadeau. 
Weten wat?  Zie onze advertentie in de Stad Wageningen van deze week. 
 
Kent u iemand die misschien lid wil worden? Attendeer ze op de advertentie. 
 
   
U ontvangt deze nieuwsbrief  uit hoofde van uw lidmaatschap HVOW. Mocht u de nieuwsbrieven niet meer willen ontvangen,  
laat ons dat weten. 

 

 


