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Biljarten    Ate Hoeksma        W.Lodewijkstraat 28            Tel: 411760 

Schoonmaak    Janny Endstra        L. Wagenaarstraat 3            Tel: 411787 

Oud papier    Jan Walstra        Corneliusstraat 6             Tel: 422331 

Toneel    Hans Hempenius        Ankerpad 9             Tel: 750660 

50+    Wil Hofstra        L. Wagenaarstraat 9            Tel: 417809 

Bar    Siet de Vries        Korte Vreude 20             Tel: 411152 

Onderhoud alg.    Andries v/d Meulen  Van Hogendorpstraat 2                     Tel: 415243 

Jeugdteam    Ronald Hilbert        Ankerpad 9             Tel: 06-49214525 

Kienen    Ronald Hilbert        Ankerpad 9             Tel: 06-49214525 

Klaverjassen    Doede Wijnja        Kruirad 56             Tel: 06-52183666   

Onderhoud  tuin    Gerrit Bijl        J.W. Frisostraat 38  

Koor     Anneke Rueb        anneke.spijkstra@ziggo.nl 

 
Wijkgebouw ‘De Schuttersheuvel’    
Harmen Sytstrastraat 8a      
8602 TM  Sneek 
Tel:  0515-419613 / 06-24410543 
Email: info@schuttersheuvel.nl 
Bank: IBAN: NL50RABO0370668553    
 
Ledenadministratie     Redactie 
Sjoukje Kouwenhoven     Hans Hilbert-Hempenius 
p/a Harmen Sytstrastraat 8a    Ankerpad 9  
8602 TM  Sneek      8605 AL  Sneek 
Tel: 06-15134942      Tel: 0515-750660  
Ledenadministratie@schuttersheuvel.nl  redactie@schuttersheuvel.nl 
 
Verhuur Wijkgebouw    Webmaster 
Ronald Hilbert-Hempenius    Website: www.schuttersheuvel.nl 
Ankerpad 9     Sander Hoekstra 
8605 AL  Sneek     webmaster@schuttersheuvel.nl 
Tel: 06-49214525 
Verhuur@schuttersheuvel.nl  
 

Commissies 

mailto:anneke.spijkstra@ziggo.nl
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Voorzitter  Algemeen bestuurslid 
Ronald Hilbert-Hempenius  Nely de Vries-van Boort 
Ankerpad 9, 8605 AL  Sneek  Vrijbuiterstraat 96, 8605 AX  Sneek 
Tel: 06-49214525  Tel:  0515-725101 / 06-15662025   
voorzitter@schuttersheuvel.nl  nely@schuttersheuvel.nl 

 

Secretaris  Algemeen bestuurslid 
Anneke Gerritsen  Gerrit Nieuwland 
Eikenlaan 3  Bovenas 3, 8608 XZ. Sneek 
8501 DD Joure  Tel: 06-10313147 
secretaris@schuttersheuvel.nl  gerrit@schuttersheuvel.nl 

 

Penningmeester   
Hans Hilbert-Hempenius   
Ankerpad 9, 8605 AL  Sneek   
Tel: 0515-750660   
penningmeester@schuttersheuvel.nl 
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Agenda 
 

Woensdag 1 mei 

Stoppen met roken 19.00 uur 

Vrijdag 3 mei 

Klaverjassen 20.00 uur   

Maandag 6 mei 

Barverdeling 19.00 uur     

Dinsdag 7 mei 

Koor repetitie 20.00 uur   

Woensdag 8 mei 

Gymnastiek 09.30 uur 

Stoppen met roken 19.00 uur 

Donderdag 9 mei 

Bingo 16+ 20.00 uur 

Vrijdag 10 mei 

Klaverjassen 20.00 uur   

Dinsdag 14 mei 

Bingo timpaan 14.00 uur 

Koor repetitie 20.00 uur   

Woensdag 15 mei 

Gymnastiek 09.30 uur 

Scala welzijn 15.00 uur 

Stoppen met roken 19.00 uur 

 

Vrijdag 17 mei 

Kinderdisco 18.30 uur (laatste v/h seizoen) 

Klaverjassen 20.00 uur   

Zondag 19 mei 

Ouder/kind bingo 14.00 uur 

Dinsdag 21 mei 

Koor repetitie 20.00 uur   

Woensdag 22 mei 

Gymnastiek 09.30 uur 

Stoppen met roken 19.00 uur 

Donderdag 23 mei 

Verkiezingen Europees parlement            
07.30 uur - 21.00 uur 

Bingo 16+ 20.00 uur 

Vrijdag 24 mei 

Klaverjassen 20.00 uur   

Dinsdag 28 mei 

A.B.O 13.30 uur 

Koor repetitie 20.00 uur  

Woensdag 29 mei 

Gymnastiek 09.30 uur 

Stoppen met roken 19.00 uur 

Vrijdag 31 mei 

Klaverjassen 20.00 uur   
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We zijn bijna alweer aan het einde van het seizoen. De activiteiten lopen op zijn eind en 
velen maken zich klaar voor een verblijf op de camping. Anderen hebben al een vroege 
vakantie geboekt. En anderen smachten naar de eerste warme zonnestralen. 

Afgelopen maand hebben wij een muziekcarrousel georganiseerd. Deze werd door ruim 
70 bezoekers bezocht en we hebben genoten van de muziek van de zangeressen Alie & 
Baukje en de zangers Stefan & Mattin. Afwisselende muziek zodat iedereen lekker kon 
genieten. Een avond die we zeker nog een keer over gaan doen. 

Ook onze jaarlijkse ledenvergadering hebben we gehad in april. Deze werd door een 
kleine 30  leden bezocht en zij werden bijgepraat over het reilen en zeilen binnen de 
vereniging. Het financiële verslag van de penningmeester over 2018 zag er ook weer 
prima uit en we hopen ook voor 2019 weer op een gezond jaar. Tevens  hebben we 
deze avond afscheid genomen van de secretaris en is Anneke Gerritsen met grote 
meerderheid van de stemmen gekozen tot nieuwe secretaris. We wensen Anneke heel 
veel succes met haar functie. 

Het bestuur is druk bezig met de voorbereidingen van “groot onderhoud”. Verschillende 
opties en verbeteringen worden momenteel onderzocht en wellicht uitgevoerd. Zo is de 
dakbedekking aan vervanging toe. We hebben steeds kleine lekkages gehad, maar de 
kans op grotere lekkages is erg groot en dat willen we graag voor zijn. Ook ligt er een 
offerte voor 70 zonnepanelen voor op het dak van de grote zaal. Via subsidies voor 
groot onderhoud en het energie neutraal maken van het wijkgebouw zou dit mogelijk 
ook tot de opties behoren. De muren van wat vroeger de school de “Dotter” was, het 
linker oude gedeelte van het wijkgebouw, zijn erg slecht. De voegen laten los en we 
hebben last van vocht in de spouw. Dit houdt eigenlijk in dat de muren opnieuw 
gevoegd en geïmpregneerd moeten worden en er ventilatieroosters aangebracht 
dienen te worden. Onze voordeur heeft schade opgelopen door een mogelijke poging 
tot inbraak en dient te worden “gereviseerd”. Omdat dit ook een flinke kostenpost is, 
wordt bekeken of de entree voorzien kan worden van automatische schuifdeuren.  
Zoals u leest heeft het bestuur de komende periode voldoende inspiratie waar we ons 
mee bezig kunnen gaan houden. Als er meer bekend zullen we u op de hoogte houden 
in de volgende wijkkrant of die van september.       

Onze tuinman Gerrit Bijl is ook helemaal “happy” met de nieuwe zitmaaier die is 
aangeschaft bij Tuin & Parktechniek. Onze oude zitmaaier is ingeruild voor een mooie 
Husqvarna maaier. Zo zal ons gazon er dit voorjaar en de  komende zomer fris bijstaan. 

Dit was het voor deze maand. Veel leesplezier en tot de volgende maand. 

Ronald Hilbert-Hempenius, voorzitter 

Van de bestuurstafel 
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Z o n d a g  19  m e i 
5 op een rij = uitzoeken voor het kind, 

Plankje vol = prijs voor het kind. 
 

In de 1e pauze voor het kind gratis beker ranja & zakje chips. 
 

Aanvang: 14. 00 uur                                  

Zaal open: 13.15 uur  

 

Neem uw ledenpas mee voor korting op de bingoplankjes 
        

 

     V r i j d a g  17  m e i 

   Van 18.30  - 20.00 uur 
         Entree leden: € 1,50 en niet-leden € 2,00* 

             * Incl. 2 bekers ranja & 1 zakje chips 
 

Dit is de laatste disco avond van het seizoen 

Ouder/kind bingo 
 

Kinderdisco (slot) 
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De ophaaldata voor het oud papier is woensdag: 

    15 mei, 19 juni, 17 juli, 

 28 augustus, 2 oktober, 6 november 11 december                                                         

                   

 De papiercontainer dient uiterlijk om 17.30 uur aan de weg te staan!  

 

  

 

              
 
Wij zijn een nieuwe vereniging die opkomt voor de belangen van ouderen  

       binnen de gemeente SWF.  
 

       Waarom een nieuwe vereniging?  
       De ANBO is niet meer actief op lokaal niveau. Die rol nemen wij over.  
 

        De nieuwe vereniging gaat inzetten op meer belangenbehartiging                              
       met blijvende aandacht voor ontmoeting en ontspanning. 

   

       Kosten van lidmaatschap bedragen € 20,00 per woonadres per jaar. 
 
       
       Informatie en aanmelden bij  
       Frans de Bruin  06-51927213 
       Post adres: Prins Hendrikkade 44                    
       8601 CB SNEEK 
 

  ABO -SWF      Algemene Bond voor Ouderen SWF 

 

Ophalen oud papier 

ABO-SWF 
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www.kom-in-vorm.nl 

Doelgerichte voeding 

Voor gewichtsbeheersing- sport 

Compleet ontbijt - vitaliteit 

30-dagen niet tevreden geld terug garantie 

Info: Fred Emmerig  

Tel:   06 - 18 48 58 46 

e-mail:   info@kom-in-vorm.nl 

 

 

 

Alexandestraat 6 a 

8606 VP Sneek 

0515-460605 

   Horeca Catering de Vries 
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DONDERDAG 

9 MEI 
HOOFDPRIJS 

€ 150,00 
              

                                                                                             € 175,00* 

                                                       * onder voorbehoud 

                Zaal open 18.45 uur              Aanvang: 20.00 uur 
                 Neem uw ledenpas mee voor korting op de plankjes! 

Bingo 
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Om met de maandagsleg te beginnen kan ik stellen dat er 25 maart enkele prachtige 

partijen zijn gespeeld. Vooral die tussen Simon Bonnema en Jan Schuil was zeer 

spannend, mede door het commentaar van beide spelers tijdens de partij. 

Uiteindelijk ging Jan er met de winst vandoor met slechts 1 punt verschil.  Ik noem 

expres even de namen volluit want we hebben drie Jannen op maandag., Jan Adema, 

Jan Meijer en Jan Schuil. Dat wordt op het formulier dus meestal Jan A, Jan M en Jan 

S. Verder komt er geregeld zo nu en dan commentaar van good old Eldert 

Kouwenhoven, dat soms zeer lachwekkend is doordat de gehoorapparaten niet altijd 

op z’n scherpst staan afgesteld. Eldert houdt van een zeer droge humor, die wel 

wordt gewaardeerd. Jammer dat hij bij het stoten wel eens te weinig gas geeft en de 

bal dan net iets tekort is en vlak bij de laatste bal blijft liggen. Maar zo heeft ieder z’n 

eigenaardigheden en dat maakt zo’n avond naar mijn mening uitermate gezellig. 

Vooraf is Jan A de man die het laken even met de stofzuiger en een speciale borstel 

reinigt, terwijl  Anton  de cateraar is. Hulde voor deze noeste werkers. 

Het laatste nieuws is dat de uitwisseling met Skettens is gewonnen en wel met 7 

tegen 2. De rating voor deze avond was met een derde verlaagd t.o.v. die in de 

competitie. De kortste partij werd gespeeld en gewonnen door Anton; hij maakte in 

13 beurten  z‘n 22 caramboles. Dit is de prijs die meestal gewonnen werd door Rein 

Gerritsen. De poedelprijs bleef ook in Sneek en ging naar Wauter terwijl de partij met 

het hoogste gemiddelde naar Simon Bonnema ging met een gemiddelde van 2,05, 

waarmee hij uit zou komen op een score van 61,5 caramboles in de competitie. De 

beker  blijft dus in Sneek. 

De woensdagavondploeg begint meestal om 7 uur en dan wordt er eerst nog even 

wat geoefend. Vaak duren de laatste tijd de partijen vrij kort zodat we ruim negen 

uur soms klaar zijn, maar dan wordt er nog wel even nagekaard. We hebben nu drie 

series gehad, waarbij Ate stevig bovenaan is blijven staan. Verder denk ik dat Dirk 

Huitema en Jan Pasveer om de tweede plaats strijden, maar we beginnen nu aan de 

vierde serie zodat er nog genoeg wisseling kan ontstaan. Helaas kan Eldert maar niet 

van de laatste plaats komen; misschien speelt de vermoeidheid  hem soms ook wel 

parten; hij is ook met stip de oudste speler bij ons. Verder zal ik proberen de stand 

van begin april vermelden. Onder voorbehoud de stand na drie perioden: 1. Ate 

Hoeksma. 2. Dirk Huitema en 3. Jan Pasveer. 4. Casper Couperus. 5. Ale Meester.      

6. Sietse Hempenius. 7. Jan Lolkema. 8. Nico Seinen en 9. Eldert kouwenhoven.  Na 

periode 4 kan het er heel anders uit zien, dus mensen, wanhoop niet. Tot de 

volgende keer.        CC. 

Blaauw krijt 1 & 2 
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Door de vele kopij voor de wijkkrant van april en doordat de wijkkrant 1 dag eerder bij 

de drukker ingeleverd is, is het helaas niet gelukt om de kopij van het klaverjassen nog 

te plaatsen in die  wijkkrant. Excuus hiervoor. Mar hierbij alsnog de kopij. De redactie. 

Klaverjassen 2.0 

 

Op zaterdag 16 februari was er een heuse klaverjasmarathon. 32 fanatieke 

klaverjassers trokken ten strijde. Na 7 bomen was Anny van der Bos de 

gelukkige winnaar en ging er met een vleesprijs ter waarde van 100 euro 

vandoor. Totaal waren er 14 prijzen dus bijna de helft van de spelers ging met 

een prijs naar huis. Tussendoor was er een lopend buffet waar iedereen met 

grote teugen van heeft genoten. Al met al een grandioze dag en zeker voor 

herhaling vatbaar. Deze dag kon niet worden georganiseerd zonder 

sponsoring en daarom wil ik Slagerij de Vries, Jansen vleeshandel sneek, 

Gerrit Postma en Peter Mulder hartelijk bedanken voor deze dag. Dus als u 

zin heeft om bij een ongedwongen sfeer en onder het genot van een hapje en 

drankje een leuk avondje te klaverjassen ? Schroom dan niet. We kaarten elke 

vrijdag( behalve elke derde vrijdag van de maand). Entree is € 3,00 voor leden 

en € 3,50 voor niet leden. We beginnen om 20.00 uur. 
 

Prijswinnaars van de afgelopen maanden: 

 

 

16 februari( marathon)                  1 maart 

 

1. Anny  12.033  punten.    1.   Jan, J.  6.709  punten.  

2. Lucy  11.695  punten.    2.   Gerlof  6.676  punten. 

3. Willem 11.459  punten.    3.   Gooitzen 6.376  punten.

   

 

 22 februari                    8 maart 

 

1. Arnoud 7.353  punten.    1.  Lucy  6.809  punten. 

2. Peter  7.165  punten.    2.  Gooitzen 6.618  punten. 

3. Gerrit  7.024  punten.    3.  Lies  6.592  punten. 

 

De Klaverjas commissie 
 

Klaverjassen 
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Iedereen vind het leuk om 
zelfgemaakte kaarten te 
ontvangen.  
 

Leuker is het nog om ze zelf te 

maken. Wilt u weten hoe? 

Dan bent u van harte welkom bij mijn workshop.  

Op maandagavond 20 mei om 19:30 uur t/m 22:30 uur of  

woensdagmiddag 22 mei om 13:00 uur t/m 16:00 uur. 

 

Want dan geef ik een workshop in de schuttersheuvel. 

De kosten voor de workshop zijn €10.00. 

 

Hiervoor ontvangt u de nodige materialen + een geschreven uitleg. En 

het eerste kopje koffie / thee is voor mijn rekening. 

 

                                            Opgeven kunt u via:  

                                            masjenkas.cc@gmail.com 
 

                                                      
 
 
en dan hoop ik u graag te zien tijdens de workshop.   

 

In overleg zijn uiteraard ook andere dagen/tijden mogelijk. Neem hiervoor 
gerust contact met mij op. 

 
Liefs, Masjenka                                                              www.masjenkas-cc.nl 

Workshop 
 

mailto:masjenkas.cc@gmail.com
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 Fysiotherapie en 

Kinderfysiotherapie 

de Loten 
 

Westereems 4a, 8602 CR Sneek 

T: 0515-415708 
 

 
www.fysiodeloten.nl 

info@fysiodeloten.nl 
 

 

 

http://www.fysiodeloten.nl/
mailto:info@fysiodeloten.nl


 

16 

 

Het tafels-en stoelen team zijn als klein team dringend op zoek naar een paar 

vrijwilligers die hun willen helpen met het klaarzetten en/of opruimen van de 

tafels en stoelen. De tijd die hier aan wordt besteed is niet meer dan een half 

uur per keer en dat hoeft maar enkele malen per maand. 

                       

Mocht je belangstelling hebben en wil jij het T&S team willen versterken, neem 

dan contact op met Gerrit Nieuwland telefoon: 06-10313147 of mail naar: 

gerrit@schuttersheuvel.nl Alvast bedankt en alle hulp is welkom!!! 

 

 

Onze toneelclub “een hele vertoning” wil in september weer starten met de 

repetitie van een nieuw toneelstuk.  

Hiervoor hebben wij nog een paar nieuwe spelers nodig M/V 

Leeftijd & ervaring is niet belangrijk. Ook zijn wij op zoek naar een souffleur M/V 

Heb je belangstelling?  

Neem contact op met Hans Hempenius via mail hans@schuttersheuvel.nl 

Of bel na 17.30 naar 0515-750660 

We zouden het geweldig vinden als we in september weer van start kunnen 

gaan. Dus lijkt het je leuk om een mooie rol te hebben in een mooi toneelstuk 

geef je dan z.s.m. op! De repetitieavond is op dinsdagavond van 19.30 -22.00 uur. 

                                                                                                     

Help! 
 

Een hele vertoning 
 

mailto:hans@schuttersheuvel.nl
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“Flamingo” organisatie Sneek, Marnezijlstraat 5, 8608 CJ, Sneek 

De lente heeft zijn intrede gedaan en zijn wij klaar  om onze 64e boottocht voor 40+ 
te organiseren. Deze boottocht wordt gehouden op: 

Zaterdag 18 mei 2019 
We vertrekken om 09.30 uur gewoon vanaf de Pampuskade, waar we om plm. 17.30 

uur weer af zullen meren.  De MS. Waterpoort is door de fam. van Dijk verkocht aan 

rederij v/d Werf in Sneek en is omgedoopt tot de Toerist VI. We varen dus vanaf nu 
met de Toerist VI van rederij v/d Werf.  

Onderweg gaan we weer gezellig een aantal rondes bingo spelen en hebben we weer 
een grandioze verloting. 

De toegangskaarten kosten € 8,00 per persoon. 
Zoals gebruikelijk is het 1e kopje koffie of thee voor onze rekening! 

Heeft u kennissen of vrienden of vriendinnen die ook mee willen? Geen probleem! 

Er kunnen nog enthousiaste nieuwe mensen mee.  (leeftijdgrens vanaf 40 jaar) 
 

Kaarten en informatie kunt u krijgen bij: 

 
Mevrouw Hempenius 

Marnezijlstraat 9 
Telefoon: (0515) – 411440 
 

of 

Mevrouw  Kalsbeek 

Lutzen Wagenaarstraat 6 

Telefoon: (0515)- 419772 
 

Graag tot ziens op 18 mei a.s. 

 

Het Bestuur. 

Flamingo 
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 Dit zijn de laatste uitslagen van dit seizoen. 

21 februari                                                       7 maart 

Sjoelen    Geertje 933    punten Sjoelen     Geertje    932 punten  

Jokeren    Gerrie 224    punten Jokeren     Sillie      55 punten 

Klaverjassen    Gerrit  5.057 punten Klaverjassen   Angelo  5.683 punten 

 

14 maart      21 maart 

Sjoelen    Geertje 1.024 punten Sjoelen     Geertje       956 punten 

Jokeren    Sillie    175  punten Jokeren     Sillie            175 punten 

Klaverjassen   Paula 5.530 punten Klaverjassen   Jellie 5.534 punten 
 

4 april       11 april 

Sjoelen    Geen    Sjoelen     Geertje     907 punten 

Jokeren    Sillie       74 punten       Jokeren           Sillie     313 punten 

Klaverjassen   Angelo      4.419 punten Klaverjassen  Geen 
 

Donderdag 18 april was de uitreiking van de seizoen winnaars: 

Sjoelen  

1e prijs    G. Nanninga 17.399 punten 

2e prijs    G. Hoeksma 16.352 punten 

3e prijs    J. Kalsbeek 14.818 punten 
 

Jokeren 

1e prijs    S. Palsma    3.407 punten 

2e prijs    G. Pot    4.103 punten 

3e prijs    W. Ferwerda   5.067 punten 
 

Klaverjassen  

1e prijs     J. Meyer  94.413 punten 

2e prijs     P. van Berkel 91.958 punten 

3e prijs     W. Dijkstra 90.911 punten 

 

Roem     A. v/d Meulen 14.222 punten 
 

Donderdag 25 april sluiten we af met de laatste kienmiddag. 

Een goede zomer en tot ziens in het nieuwe seizoen!         Namens 50+ Wil Hofstra. 

50+ nieuws 
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  Jelle de Boer 

  Tel: 06-45235363 

  E-mail: info@noordnederlandschilders.nl  

WWW.noornederlandschilders.nl 
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    DONDERDAG 23 mei                   

              Hoofdprijs 

Kamado Barbecue, 

Vleespakket t.w.v. € 50,00   

       

      & Tuinset 
Jackpot      € 200,00* 

                                                                *onder voorbehoud 
                    Zaal open 18.45 uur        Aanvang: 20.00 uur 
                        Neem uw ledenpas mee voor korting op de plankjes! 

Bingo 
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wij zijn Jurriaan(11) en Dominique(13) uit Sneek. 
Beide zijn we ambassadeur voor stichting de opkikker. 
 
Stichting de opkikker zet zich in voor zieke kinderen en hun gezin. 
Het gezin krijgt een dag aangeboden die ze nooit meer zullen vergeten, 
ze worden echt in het zonnetje gezet. 
Dit doen ze zodat ze even kunnen "vergeten"dat ze ziek zijn. 
 
Zo'n dag kost veel geld. 
Daarom verzamelen wij afgedankte mobiele telefoons. 
oud,nieuw,kapot of gewoon afgedankt. 
Per telefoon krijgt de opkikker een bedrag en hiermee word een gezin weer 
verrast. 
 
Heeft u ook nog een telefoon liggen die wij in mogen leveren? 
Lever hem dan a.u.b. bij ons in. 
Wij hebben een doos in het wijkgebouw de Schuttersheuvel staan ( bij de bar) 
 
 
Namens stichting de opkikker: bedankt!!!!!!!!!!!! 
 

Stichting opkikker 
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Doorlopende machtiging  

Wijkvereniging de Noorderhoek  
Harmen Sytstrastraat, 8602 TM Sneek, Nederland  
Incassant ID: NL28ZZZ400020120000  
IBAN: NL50RABO0370668553 
 

Kenmerk machtiging: automatische afschrijving contributie wijkvereniging de Noorderhoek 
Sneek. Inwonende kinderen vanaf 18 jaar dienen (eventueel) zelf lid te worden! 

 

 O Nieuw lid        O wijziging gegevens     O opzegging lidmaatschap  

Nieuw lid, door ondertekening van dit incasso formulier geeft u toestemming aan 
wijkvereniging de Noorderhoek doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw 
bank om eenmaal per jaar een bedrag van uw bankrekening af te schrijven wegens 
contributie ( € 12,00).  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze terug 
laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met 
uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  

Deze machtiging vervalt als ondergetekende, schriftelijk zijn of haar lidmaatschap van 
de wijkvereniging opzegt.  

 

Lidnummer (indien bekend): 

Naam:  

Adres:  

Postcode: Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

e-mail:  

Rekeningnummer (IBAN):  

Plaats en datum:  

Handtekening:  

Dit formulier uitknippen, invullen en opsturen of inleveren bij de ledenadministratie of 
deponeren in de brievenbus van het wijkgebouw of afgeven aan de bar. E-mailen kan 
natuurlijk ook, stuur uw e-mail naar ledenadministratie@schuttersheuvel.nl  

Ledenadministratie 
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