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Voorjaar! 
 
Het voorjaar heeft zich al gemeld met flink veel zonneschijn en bloeiende narcissen en krokussen. Het 
is weer hoog tijd voor nieuws uit de buurt! 
In deze voorjaarsberichten blikken we graag vooruit op actuele zaken die in de wijk spelen en de 
activiteiten die gaan komen.  
Goed nieuws! Nu de Corona maatregelen zijn versoepeld durven we weer aan een OranjeBuurtfeest 
te denken! Sterker nog de voorbereidingen zijn al gestart. De feestcommissie is er volop mee bezig. 
Save the date: 10 september 2022!  
We hebben ook weer nieuwe wijkbewoners mogen verwelkomen in onze wijk. Hopelijk bevalt u het 
(buiten)leven hier en heeft u al mooie wandelingen gemaakt en leuke contacten gelegd in de buurt.  
Voor alle nieuwe wijkbewoners is er een mooie duurzame sleutelhanger beschikbaar als 
welkomstgeschenk. Mocht u er nog geen gekregen hebben, meld dit dan s.v.p. via 
info@oranjebuurtbunnik.nl Dan zorgen wij dat u er snel een krijgt. En beter nog: WORD LID! Dat is de 
beste manier om in uw nieuwe woonomgeving mensen te leren kennen. 
 
Buurtinitiatieven en nieuwe ontwikkelingen 
Als bestuur ontmoeten wij vaak actieve en enthousiaste buurtbewoners met goede ideeën over 
buurtactiviteiten. Zo is de werkgroep Herinrichting Oranjebuurt alweer een paar jaar actief en de 
Groengroep zorgt ervoor dat onze buurt een vrolijk, groen en bijenvriendelijk aanzien heeft. En de AED 
activiteiten zijn weer opgestart. We zijn inmiddels ook een nieuwe werkgroep rijker: Een hartelijk 
welkom aan Werkgroep Oranjebuurt Duurzaam! Ook is er een verregaande samenwerking tot stand 
gekomen met de drie andere wijkverenigingen in Bunnik. Over al deze initiatieven leest u meer 
verderop in dit buurtbericht of op onze site: www.oranjebuurtbunnik.nl  
 
Namens het bestuur wens ik u een mooi voorjaar en alvast een heerlijke zomer toe. 
Wij hopen u te kunnen ontmoeten op de Algemene Ledenvergadering op 30 maart a.s. 
Ciska Pittie – voorzitter 
 

In memoriam Rick Verschure, bestuurslid. 
Ons bestuurslid Rick Verschure is op 30 november jl. na een lange periode van ziekte veel te vroeg 
overleden. Rick heeft in onze buurt een actieve bijdrage geleverd aan de leefbaarheid. Hij bouwde mee 
aan het bijenhotel bij de Irenezaal en zette zich met veel toewijding voor onze vereniging in. Hij zat nog 
vol ideeën en had met zijn (bestuurlijke) ervaring een evenwichtige inbreng in ons bestuur. Rick was 
een fijn en betrouwbaar mens. Wij missen hem zeer. We wensen Maartje, Loek en Stef veel kracht en 
wijsheid toe om dit grote verdriet te kunnen dragen. 
Het bestuur van Belangenvereniging de Oranjebuurt e.o. 

 
JAARKALENDER  BELANGENVERENIGING DE ORANJEBUURT E.O. 
 
Algemene Ledenvergadering: woensdag 30 maart om 20.00 uur 
U bent van harte uitgenodigd op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze 
belangenvereniging op woensdag 30 maart 2022 om 20.00 uur (zaal open om19.30 uur). De locatie zal 
zijn: De kantine van voetbalvereniging Bunnik 73, Tolhuislaan 3f. Voor leden en niet-leden.  
Naast het algemene huishoudelijke deel van de vergadering zal er weer een actueel onderwerp op de 
agenda staan. Dit keer zullen de Fietsstraat en de herinrichting van de Oranjebuurt op de agenda 
staan. De heer Hans Bregman (bij u allen bekend als de projectleider herinrichting) is inmiddels 
projectleider Fietsstraat geworden. Peter Hogeveen is zijn opvolger en nu projectleider herinrichting 
Oranjebuurt én Engboogerd geworden. Hij zal een toelichting geven over de actuele stand van zaken  
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rond het proces van inspraak en herinrichting in de buurt. U wordt allen uitgenodigd om uw input, 
vragen en wensen te komen vertellen. U mag ook van tevoren alvast vragen en opmerkingen naar ons 
mailen: info@oranjebuurtbunnik.nl Dan zorgen wij ervoor dat dit besproken wordt op 30 maart. 
En natuurlijk wordt de avond weer afgerond met een gezellige borrel waar ruim gelegenheid is om 
buurtgenoten te ontmoeten. 
 

Financieel jaarverslag 2021 
 
Onderstaand een samenvatting.  
Het complete verslag kan t.z.t. bekeken worden op de website (www.oranjebuurtbunnik.nl) en zal op 
de ALV  worden uitgereikt en toegelicht. 
De inkomsten en uitgaven in 2021 komen grotendeels overeen met de vorig jaar vastgestelde 
begroting; een iets hoger resultaat vanwege een hogere subsidie dan verwacht.  
De uitgaven betreffen kosten en ondersteuning van activiteiten gedaan in het belang van de  
Oranjebuurt, zoals circulaires, administratiekosten, uitgaven werkgroepen,  representatie en bestuur, 
en onderhoud van de twee AED’s. Voor vervanging van de AED’s, onderhoud en trainingen  moeten 
we jaarlijks een bedrag reserveren, hetgeen uit de contributies bekostigd wordt. 
Onze  inkomsten komen uit de contributie, enige subsidie en advertentie-opbrengst.  
Het aantal leden per begin 2020 was tenslotte 211. Dat is in de loop van het jaar afgenomen met 7,  
vanwege verhuizingen en overlijden. Per 2022 hebben zich weer 6 nieuwe leden  aangemeld.  
Voor leden biedt de vereniging twee collectieve voorzieningen, jaarlijks onderhoud van CV-ketels  en 
schoorsteenvegen met eventueel het reinigen van dakgoten. 
Voor de schoorstenen en dakgoten hebben we een contract met ALTOR, Provincialeweg 34, 
Schalkwijk:  
€ 57,- per schoorsteenkanaal en € 7,- per strekkende meter dakgoot in combinatie met vegen, alleen 
dakgoot  € 8,- per meter; de normale prijzen zijn resp.  € 60,-  en € 8,-. 
De CV-ketels doet de firma Heuvelland uit Rhenen voor € 114,-. Dit houdt een korting in van € 11,- 
t.o.v. de regio prijs. 
Jaarlijks wordt er een overzicht aan deze ondernemers verstrekt van de leden die zich ooit voor deze 
voorzieningen hebben opgegeven. Leden kunnen te allen tijde zelf het initiatief nemen voor het maken 
van een afspraak. 
 
De  contributie van € 10,- per jaar wordt zoveel mogelijk via automatische incasso geïnd en vindt 
jaarlijks plaats in de eerste helft van het jaar. 

 
Werkgroep Groen: Kies je favoriete klusmiddag: zo 27 maart of za 2 april 
 
Lente! Kriebelt het bij jou ook om lekker buiten aan de slag te gaan? Help dan mee om het Ireneplein 
weer bij te werken. 
Bij de klusmiddagen in de lente zullen we een aantal hekjes gaan maken en ook de wilgenboog en -hut 
weer bijwerken met nieuwe wilgentenen. Ook gaan we zaaien. Natuurlijk is er ook het standaardwerk 
van onkruid wieden en vegen. 
Wij zorgen voor planten, compost en versnaperingen.  
Wees welkom met je eigen tuingereedschap. Schrijf hier ook even je naam op om te zorgen dat je met 
je eigen gereedschap weer naar huis gaat. Je hoeft je niet aan te melden. 
 
Vorig jaar introduceerden we klusmiddagen in het voorjaar en het najaar die een week uit elkaar 
liggen. Dat is ons goed bevallen, dus ook dit jaar doen we het op deze manier. Zo kun je komen helpen 
op de dag die je het beste uitkomt. Of op allebei ;-) 
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Om vast in je agenda te zetten 
De klusmiddagen in 2022 zijn op de volgende data, ze starten steeds om twee uur ’s middags. 
- zo 27 maart 
- za 2 april 
- zo 19 juni 
- za 26 sept (burendag) 
- zo 20 nov 
- za 26 nov 
Meer weten over de groene activiteiten in de Oranjebuurt of aanmelden als kerngroep lid? 
Contactpersoon van de groengroep is: Cerian van Gestel, Rijnzichtlaan 22, cerianvg@gmail.com. 

 
De Bridgedrive kan weer! 9 april in de Barbaraschool vanaf 19.30 u 
 
Iedereen is welkom. Opgave liefst vóór 27 maart via E mail: lennartdevos@hotmail.com 
Contactpersonen: Lennart de Vos (030-2640226) en Wil Klaassen (030-6570852) 
 

17 april  Eerste Paasdag: Wie helpt de paashaas met eieren verstoppen?  
 
Het is al jaren traditie dat de paashaas het Ireneplein bezoekt op eerste Paasdag. Dat is dit jaar op 17 
april. Er worden nog 1 of 2 vrijwilligers gezocht om de paashaas een handje te helpen. Vanuit de 
buurtvereniging is er een budget beschikbaar van € 40,-. Ook de hulp van de oudere kinderen is erg 
gezellig. Deze kinderen mogen zich dus ook aanmelden. Je kunt je aanmelden bij: Henk den Besten, 
Pr. Bernhardstraat 21, bestenh@outlook.com 
 

Save the date: OranjeBuurtfeest 'Code Groen' op zaterdag 10 september 2022!! 
  
Hoera, er staat weer een gezellig buurtfeest op het programma! Eindelijk weer genieten van een 
onvergetelijke middag en avond met buurtgenoten. Zet zaterdag 10 september vanaf 15:00 uur vast 
in je agenda! 
 
Proosten, feesten, dansen en samen zijn, terwijl de kinderen heerlijk spelen of mee dansen. Code 
Groen is ons thema: een programma vol dynamiek en gezelligheid om lekker uit je dak te gaan! Onder 
andere energieke muzikanten, een spannend buurtspel, een zweefmolen, springkussens en natuurlijk 
lekker eten en drinken zorgen ervoor dat jouw dag onvergetelijk wordt.  
 
En de maatregelen…Niets staat vast. Een maand geleden zaten we nog in lockdown en eind februari 
is bijna alles losgelaten. Toch voelt het wel gek om nu een buurtfeest voor te bereiden. Maar een feest 
organiseren kost tijd, we gaan niet afwachten. We gaan voor Code Groen! 
 
We hebben al veel op papier staan wat betreft de dagindeling, maar wellicht heb jij ook een leuk idee 
(zoals het bijenhotel van 2 jaar geleden) of bied je een dienst aan (zoals DJ'en of iets met eten en 
drinken) waar wij volgens jou zeker van op de hoogte moeten zijn.  
Mail ons dan op oranjebuurtfeest22@gmail.com. Het mag van alles zijn, niks is te gek. Wij zullen dan 
kijken of het past in de planning en het feest. 
 
Vrolijke groeten van de feestcommissie 
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Werkgroep Herinrichting Oranjebuurt 
 
Hoe staat het ervoor met de herinrichting van de Oranjebuurt? 
Na de presentatie van het voorlopig voorontwerp in de Barbarakerk op 4 oktober 2021 is het stil 
gebleven rondom de plannenmakerij. De projectleider Hans Bregman is vanwege ziekte geruime tijd uit 
de roulatie geweest en daarnaast is er op het gemeentehuis verder nagedacht over een betere  
afstemming tussen de herinrichtingsprojecten in de Engboogerd en de Oranjebuurt. Gemeend is om 
deze twee projecten door één projectleider te laten begeleiden. Dat is de huidige projectleider van de 
Engboogerd geworden, de heer Peter Hogeveen. Als bestuur hebben wij inmiddels contact met hem 
gelegd en Peter uitgenodigd om bij de ALV zichzelf te introduceren en ons bij te praten over de stand 
van zaken want wij vinden het heel belangrijk dat iedereen de kans krijgt om mee te denken over de 
nieuwe inrichting. Hoe dat precies zijn vervolg gaat krijgen hopen we van Peter Hogeveen te horen.   
 
Wel is er informatie over het project te vinden op https://leefjeomgeving.nl/oranjebuurt-bunnik 
Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Joris van Berkel (secretaris werkgroep): 
joris2002@hotmail.com 
 

Nieuw bewonersinitiatief! Werkgroep Oranjebuurt Duurzaam 
 
Zelf aan de slag met klimaatadaptie en verduurzaming 
Het is alweer even geleden dat er in deze nieuwsbrief gesproken werd over "waterbeheer op eigen 
erf". Met klimaatverandering wordt het steeds belangrijker goed te overwegen hoe wij met regenwater 
omgaan dat op onze daken en in onze tuinen valt. Ook weten wij allemaal het belang van 
verduurzamingsinitiatieven zoals isoleren, zon-op-dak of het aanschaffen van een warmtepomp.  
In eerste instantie bestond het idee om klimaatadaptie initiatieven te koppelen aan de uitvoering van de 
herinrichting van de Oranjebuurt. Deze herinrichting is echter door de gemeente uitgesteld en de 
planning hiervan is nu onbekend.  
Omdat wij niet willen wachten tot het moment dat de gemeente met de herinrichting aan de slag gaat 
en willen ons nu al inzetten, hebben wij een bewonersinitiatief opgestart. We worden hierin begeleid 
door Buurkracht (een stichting die door het hele land dergelijke burgerinitiatieven begeleidt). 
Binnenkort krijg je een flyer in de bus met meer informatie en met een link naar een enquête. Via deze 
enquête willen we jullie ideeën graag horen. Wij zouden bijvoorbeeld gezamenlijk kunnen kiezen voor 
het collectief inkopen en aansluiten van regentonnen, het collectief vergroenen van platte daken of iets 
anders dat met klimaatadaptatie en verduurzaming te maken heeft.  
Wil je actief meewerken aan deze acties? Dan horen wij graag van je!  
Werkgroep Oranjebuurt Duurzaam 
Michiel Nieuwenhuis, Maarten Dorst, Greetje de Haan, Joris Van Berkel, Jenny Houtgraaf 
Wij zijn te bereiken via Oranjebuurt.duurzaam@gmail.com 

Buurt AED’s en Reanimatiecursussen  

De buurtvereniging is in het gelukkige bezit van twee AED's. Ook organiseert zij reanimatiecursussen 
waarin men leert hulp te bieden aan mensen die onwel worden. Dat kan in de eigen persoonlijke 
omgeving van direct belang zijn maar kan ook levens in onze buurt redden. De AED’s in de 
Oranjebuurt bevinden zich op de volgende plaatsen: 

o Hoek Burgemeester van de Weijerstraat - Koningin Julianalaan, zonder code 
beschikbaar, kastdeksel draaien. 

o Irenezaal, code: 3981 afsluiten met 'v'. (nb: postcode) 
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Deze AED's kunnen ook door niet getrainde burgers worden gebruikt. Motto: alles is beter dan niets 
doen. De AED geeft na openen een gesproken instructie en is volautomatisch. De AED geeft alleen 
een 'schok' af als dat echt nodig blijkt.  
Enkele tientallen buurtgenoten is in het bezit van een reanimatiecertificaat, via de buurtvereniging of 
anderszins. Zij hebben zich aangemeld bij Hartslagnu.nl, het landelijk alarmeringssysteem voor lokale 
burgerhulpverleners. Zij worden via de telefoon gealarmeerd als hulp nodig is. Zie ook hartslagnu.nl en 
hartstichting.nl/reanimatie. 
Jaarlijks wordt in Bunnik een enkele maal per jaar een Hartslagnu alarmering gegeven. Ten gevolge 
van de corona pandemie zijn echter veel reanimatiecertificaten verlopen. Ook zijn oudere buurtgenoten 
(begrijpelijk) terughoudend geworden om gevolg te geven aan een alarmering. Het is daarom zeer 
wenselijk dat het aantal getrainde buurtgenoten weer op peil komt. Daartoe wordt in het voorjaar weer 
een nieuwe cursus in de Irenezaal georganiseerd. Deze wordt, behoudens een symbolische eigen 
bijdrage, betaald door de buurtvereniging.  
Geef je op voor de REANIMATIECURSUS in de Irenezaal.  
Wanneer: voorjaar 2022,  zowel beginners- als herhalingscursus.  
Kosten: 10 euro pp 
Aanmelden: Leonard Baart de la Faille, AED-coördinator, aed.oranjebuurtbunnik@gmail.com 
 

Oekraïense vluchtelingen helpen? Gemeente Bunnik coördineert. 
 
Ook in Bunnik zijn veel inwoners in actie gekomen om hulp te bieden aan de vluchtelingen uit 
Oekraïne. Het is zeker dát er vluchtelingen gaan komen.  
Er is een coördinatie team opgezet bij de gemeente Bunnik. Menno Bouw en Femke Riesewijk zijn 
daarin het aanspreekpunt en bereikbaar via opvangoekraine@bunnik.nl of  030 659 59 88 . 
https://www.bunnik.nl/nieuws/hulp-voor-oekraine 
Om de hulp en ondersteuning zo efficiënt mogelijk in te zetten, is het fijn als we op de hoogte zijn van 
elkaars initiatieven. Willen jullie je actie melden bij Menno en Femke? 
  
Het kan ook zijn dat je graag persoonlijk je hulp wilt aanbieden. Op dit moment gaat de zorg uit naar 
hulp op heel korte termijn, te denken valt aan: 

1. Medische psychische zorg 
2. Onderdak (misschien heb je tips? Of wil je zelf onderdak aanbieden) 
3. Inwoners die willen ondersteunen bij alles wat er de eerste dagen op de vluchtelingen afkomt, 

(ondersteuning bij vervoer, maaltijden, of inspringen bij hulp die op dat moment nodig is) 
4. Helpen bij tolken (Engels) 

Als je je hierdoor aangesproken voelt, kun je je ook aanmelden bij Menno en Femke. 
  

Aanleg snelfietsroute (SFR) door het dorp. 
Het plan 
Voorjaar 2021 hebben gemeente en provincie een plan gepresenteerd voor het ombouwen van de 
noordelijke parallelweg langs de Traverse tot een snelfietsroute. Het deel van de route door Bunnik 
maakt deel uit van een lange SFR (snelfietsroute) van Veenendaal naar het USP (Utrecht Science 
Park) en is bedoeld om het fietsen, vooral over langere afstanden, te bevorderen. 
De snelfietsroute door Bunnik krijgt de vorm van een fietsstraat. Dat is een fietspad met rode 
asfaltverharding waarop auto’s te gast zijn. De fietsers hebben overal voorrang, behalve natuurlijk bij 
kruisingen met verkeerslichten. Het plan is tijdens een online informatiebijeenkomst in maart 
gepresenteerd. Hiervoor waren alleen de direct aanwonenden uitgenodigd. 40 van hen hebben daarna  
hun bezwaren kenbaar gemaakt en totaal 108 voorstellen gedaan ter verbetering. Echter, we zagen 
dat er maar een paar aanpassingen zijn gedaan in het oorspronkelijke schetsontwerp. 
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Vanwege het grote belang van de Traverse voor het hele dorp hebben de 4 Bunnikse wijkverenigingen 
besloten om gezamenlijk het plan te bekijken en voorstellen te doen aan de gemeente om het plan 
beter aan te laten sluiten bij de wensen van onze bewoners. Zij hebben hiertoe vooraanstaande 
verkeersdeskundigen geraadpleegd en een onderzoek laten doen door de Voetgangersbeweging 
Nederland. De verkeersveiligheid langs de hele Traverse is een probleem. Niet alleen door de 
beperkte breedte maar ook door de vele kruispunten, oversteken, uitritten voor auto’s, fietsers en 
voetgangers Ook zijn er 8 doorsteken voor auto’s om vanaf de parallelweg naar de rijbaan te gaan en 
andersom. De parallelweg wordt vooral door eigen inwoners gebruikt en veel bewoners en kinderen 
moeten dagelijks meerdere keren oversteken naar de scholen, de winkels, het gezondheidscentrum 
etc. Vooral de oversteken bij de Camminghalaan en bij de Julianalaan zijn gevaarlijk. 
Verder wordt de route ook gebruikt als ontsluiting van het centrum door autoverkeer via de Smalleweg 
en ontsluiting van de Oranjebuurt tussen de Prins Bernardstraat en de Rijnzichtlaan. 
 
Verkeersveiligheid en leefbaarheid 
In het plan wordt niet voorzien in de verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid van het 
dorp. Het is alleen gericht op het beter faciliteren van de (doorgaande) fietsers. De wijkverenigingen 
zijn bang dat met dit plan de verkeersveiligheid niet verbetert, maar eerder verslechtert. Er wordt een 
toename verwacht van het aantal fietsers die gemiddeld ook sneller zullen fietsen. 
 
Voor de aanleg van deze route moet de hele parallelweg op de schop. Wij vinden dat je dan 
tegelijkertijd ook de verkeersveiligheid daarvan moet verbeteren, werk met werk maken. Dat kan door 
bijvoorbeeld drempels aan te leggen bij kruisingen en oversteken om de snelheid van de auto’s te 
remmen. Dit staat ook in een advies van de VVN (Veilig Verkeer Nederland). Maar ook opstelruimten 
voor auto’s en uitzichten moeten verbeterd worden. Een ander voorbeeld is de kruising met de 
Veilingweg. Auto’s hebben daar een slecht uitzicht en gaan daarom op de parallelweg staan voordat ze 
oversteken.  
In het Verkeersbeleidsplan uit 2016 wordt aangegeven dat de Traverse over een groot deel een 30 
km/h weg moet worden, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de verbetering van de 
verbindingen tussen beide delen van het dorp. Dit betekent een volledige reconstructie van zowel de 
rijbaan als de parallelwegen. Vanwege gebrek aan capaciteit en budget bij de gemeente is dit plan nog 
steeds niet uitgevoerd. Daarom stellen de wijkverenigingen voor om  tegelijk met de aanleg van de 
SFR alvast de verkeersveiligheid zoveel mogelijk te verbeteren. 
Als onderdeel daarvan wordt ook door de wijkverenigingen voorgesteld om de snelle fietsers, 
racefietsers, e-bikes, brom- en snorfietsers en speed pedelecs zoveel mogelijk gebruik te laten maken 
van de route over het van Dampad, Groeneweg en Runnenburg. Deze route is sneller (geen 
verkeerslichten, kruisend verkeer en spoorwegovergang) en veiliger voor de doorgaande fietsers.  
 
Stand van zaken 
Over onze voorstellen tot verbeteringen van het plan is meerdere keren overleg geweest met 
gemeente en provincie. Tot nu toe is door hen nog geen toezegging gedaan om de verbeteringen in 
het plan aan te brengen. De wethouder heeft wel n.a.v. onze inbreng en vragen de ondertekening van 
de uitvoeringsovereenkomst met de provincie uitgesteld. Dit heeft u wellicht in het Bunniks Nieuws 
gelezen. De verbeteringen die wij voorstellen brengen kosten met zich mee en moeten daarom in het 
gevraagde budget worden meegenomen voordat de gemeenteraad een besluit neemt. Daarom hebben 
wij ook contact met de gemeenteraad om te proberen onze voorstellen op te laten nemen in het 
budget. Ook hebben we een brief aan het College van B&W gestuurd met het verzoek om onze 
wensen te delen met het nieuw te vormen College na de gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit project, kom dan naar de ALV op 30 maart a.s. of 
stuur een mail naar info@oranjebuurtbunnik.nl 
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Lid worden? Goed idee! 
 
Via onderstaand formulier kunt u zich opgeven als lid voor de vereniging. Dat kan natuurlijk 
ook elektronisch op onze website www.oranjebuurtbunnik.nl. 
 
 

 

Aanmelding lidmaatschap voor: Belangenvereniging De Oranjebuurt e.o. 

 

(invullen in hoofdletters) 

 

      Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van Belangenvereniging De Oranjebuurt   

           m.i.v. januari . . . . . . . (kies jaar).  

     Als deelnemer collectief onderhoud CV-contract door de Fa. Heuvelland te Rhenen. 

         https://www.installatiebedrijfheuvelland.nl/ 

 

     Als deelnemer collectief schoorsteenvegen door de Fa. ALTOR te Schalkwijk. 

         https://altor-schoorsteenveger.nl/ 

 

          De werkzaamheden worden jaarlijks vanaf maart op afspraak verricht. 

 

Naam en 

voorletters: 

Geslacht:    

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             

zoals u door de vereniging wenst te worden aangeschreven)  

 

M/V 

 

Adres:  

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Postcode: 

 

Plaats: 

  

 

3981  . . . . 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Telefoonnr:  

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .     

 

E-mail:………………………………………………….. 

 

 

IBAN:  

 

. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . .. 

 

Dit formulier kunt u inleveren bij penningmeester Henk den Besten,  

Pr. Bernharstraat 21 
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• Onderhoud, aanleg en reparatie  CV 

• Loodgieterswerkzaamheden 

• Onderhoudsabonnementen 

             TEL. 0343 - 421 066 

         www.cv-ketel.info 
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