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Aan alle bewoners,

Bij deze is er weer een nieuwe lijst met data voor het ophalen van oud papier in 2019, inclusief de namen van
degenen die het oud papier ophalen.
Er zijn een paar wijzigingen op de nieuwe lijst, te weten: een drietal mensen die zich terugtrekken en een
nieuwe rijder erbij.
Nico Hoogakker, Bas Kuilema en Mark Fledderman: heel hartelijk dank voor jullie hulp de afgelopen jaren.
Daar waren we heel blij mee.
Arno Prins: heel fijn dat jij vanaf nu als vaste rijder mee wilt helpen om het oud papier op te halen.
Maar ook degenen, die blijven meehelpen om het ophalen van oud papier tot een succes te maken: heel
hartelijk dank! Zonder jullie hulp zou dat niet lukken!!
De groep lopers zou echter nog wel uitgebreid kunnen worden. Het blijft toch nog wat schipperen om het
jaarlijkse schema zo op te stellen, dat er zo veel mogelijk rekening gehouden kan worden met ieders wensen.
Vandaar dat de Stichting een oproep doet aan alle Schildjers om je op te geven om hooguit 2 x in het jaar mee
te helpen met het ophalen van oud papier. Hoe meer helpende handen, hoe minder vaak je hoeft te lopen.
Je kunt je hiervoor aanmelden bij ondergetekende.
De namen- en datalijst vind je online op www.schildjerproat.nl en op www.overschild.nu .
Ook op het prikbord in De Pompel zal de lijst te zien zijn. Daarnaast zal de lijst opgehangen worden op het
mededelingenbord op het kruispunt in ons dorp.
De totale opbrengst van 2018 zal de Stichting in de Schildjer Proat-editie van begin 2019 vermelden.
Wij wensen u hele fijne kerstdagen, een schitterende jaarwisseling en een gezond 2019 toe.
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