
 
 

                 
 

Wilt u ons steunen, door lid te worden voor € 7,50 per jaar? 

 

Dan verzoeken wij u vriendelijke om onderstaand aanmeldingsformulier 

en bijgaande automatische incassokaart in te vullen. 

Bij voorbaat dank voor u steun! 

 

O Ik word m.i.v. heden lid van Plaatselijk Belang Nuis Niebert: 

 

Naam:   __________________________________ 

 

Adres:   __________________________________ 

 

Postcode:  _________________ 

  

Woonplaats:  ______________ 

 

Datum:  ________________________ 

 

Handtekening: ____________________________ 

 

Betalingswijze: 

 

O        Automatische incasso 

 

O        Zorg zelf dat het contributiegeld voor 30 juni van elk jaar wordt     

Overgemaakt op rekeningnummer NL 11 RABO 034.10.15.288 

(IBAN) t.n.v. Plaatselijk Belang Nuis/Niebert, o.v.v. uw naam en 

adres. 

(Let op: voor deze optie zijn wij genoodzaakt om u € 1,- aan 

 administratiekosten in rekening te brengen!) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

        
 
 
                                                                         
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Welkom  
     in Nuis en Niebert, 
              namens   

                            
     

           

 



 
 
 

Beste nieuwe inwoner(s) van  

                                    Nuis of Niebert, 
 

Namens Plaatselijk Belang Nuis-Niebert wens ik u van  

harte welkom in één van onze dorpen. Wat een goede  
keus heeft u gemaakt om in Nuis of Niebert te komen 

wonen!! Waarom? Nuis en Niebert kennen vele 

cultuurhistorische hoogtepunten. In Nuis vindt u  
ondermeer streekmuseum ’t Rieuw, een prachtige kerk  

die dateert uit het midden van de 13e eeuw en natuurlijk  
de statige Coendersborg (1813). 

                              In Niebert is er ondermeer een unieke 
                              zeskantige molen en óók een museum, 

                              gevestigd in een zgn. Steenhuis, het 
                              Iwema Steenhuis. Niet alleen het 

                              Steenhuis zelf is de moeite waard, 
                              binnen de muren bevinden zich twee 

                              permanente ambacht-posities. 
                              Één voor het bakkersvak en één voor 

                              het schildersambacht. 
                            

 

 
Daarnaast bestaat er in onze dorpen een zeer actief 

verenigingsleven. Van korfbalclub tot vrouwenvereniging, 
van jeu-de-boule tot muziekvereniging.  

Nuis en Niebert heeft het allemaal! 

 

 
 

 
 

                                  
 

Plaatselijk Belang Nuis/Niebert is een            

vereniging die opkomt voor de belangen van de bewoners 

van deze buurdorpen. Daarnaast organiseert zij diverse 
evenementen, zoals het tweejaarlijkse Midzomerfeest, het 

jaarlijkse Sinterklaasfeest en de lampionnenkeuring tijdens 
Sint-Maarten. Maar ook het onderhouden van contacten met 

diverse instanties en een gesprekspartner zijn bij 
voorlichtingen behoren tot de taken van Plaatselijk Belang. 

Daarnaast onderhoudt Plaatselijk Belang de website 
www.nuisniebert.nl. Via deze site blijft u continu op de 

hoogte van onderwerpen waar Plaatselijk Belang bij 

betrokken is. Tevens vermelden de diverse clubs en 
verenigingen van Nuis en Niebert hier hun activiteiten.  

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op via 
info@nuisniebert.nl. 
 

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Nuis-Niebert, 
 

Tonnie Siertsema 

voorzitter 
          
 
 

 

Tevens zijn wij elk jaar op zoek naar nieuwe 

bestuursleden. 
Lijkt het je leuk om deel te nemen in dit bestuur?? 

Neem contact op met één van de bestuurleden en woon 
eerst een keer een vergadering bij zodat je een idee krijgt 

van wat we allemaal doen. 


