
Buurtvereniging 
De Noordhoek 

 

“WELKOM”  
 
INSCHRIJFFORMULIER 

 

 Voornaam 
Tussen-
voegsel  Achternaam  Geboortedatum 

    
    
    
    
    
    
 
Ik wil de uitnodigingen van de buurtvereniging graag per 
0 E-mail 0 Post               ontvangen.  
 
De contributie is momenteel vastgesteld op € 18 per jaar. Is een gezinslid op 1 
januari 65 jaar of ouder, dan bedraagt de contributie € 10. Dit kunt u overmaken op 
rekeningnummer NL53 RABO 0107 5879 12 ten name van BV de Noordhoek onder 
vermelding van uw straat en huisnummer. 
 
Wij hopen dat je een voorkeur geeft aan een automatische incasso.  
Het machtigingsformulier daarvoor vind je rechts onder op de website. Wanneer je 
de vereniging machtigt ontvang je jaarlijks twee euro korting.  
Onze penningmeester verwerkt de incasso opdrachten niet direct (het kan 
dus zijn dat het bedrag later in het jaar afgeschreven wordt). 
 
Met vriendelijke groet, 

Johan Pijnenburg, Hein van den Oetelaar, Daan Brands, Rob Klessens 
 
Inleveradres: Antoon Coolenlaan 86 5531SX te Bladel 
 

Familienaam:  

Straat:  Nummer:  

Postcode:  Plaats: Bladel 

Telefoon:  

E-mail:  

  



Buurtvereniging 
De Noordhoek 

Secretaris: 
VACATURE 

G. Bruninglaan 9 
Tel: 360987 

 
Voorzitter: 

Johan Pijnenburg 
G. Bruninglaan 9 

Tel: 360987 
 

Penningmeester: 
Hein van den Oetelaar 

Gerard Bruninglaan 36 
Tel: 388281 

 
Bestuursleden: 

Daan Brands 
Rob Klessens 

 
 

 
“WELKOM”  
 

 

Beste Buurtbewoner(s), 

Namens Buurtvereniging De Noordhoek heten we je van harte welkom 
als lid van deze mooie vereniging. 

Als buurtvereniging proberen wij jaarlijks tal van leuke en uitdagende 
activiteiten te organiseren.  

Elk jaar in december/januari krijgt iedere inwoner van onze wijk een 
kalender waar al flink wat informatie en activiteiten op staan. Toch 
komt het voor dat er gedurende het jaar besloten wordt iets extra's te 
organiseren. 

Iedere activiteit wordt bij de leden onder de aandacht gebracht met 
een briefje, in de brievenbus of via email. Reageren kan digitaal, maar 
ook door een strookje in te vullen. 

De buurtvereniging is een prima manier om snel mensen te leren kennen en daarbij 
zijn de activiteiten gewoon altijd supergezellig! We zien je dan ook graag tegemoet 
bij één van onze activiteiten! 

Je vindt meer informatie op onze website www.bvdenoordhoek.nl of facebookpagina 
www.fb.com/bvdenoordhoek. 

Met vriendelijke groet, 

Johan Pijnenburg, Hein van den Oetelaar, Daan Brands, Rob Klessens   
 
PS info over de buurtpreventie 'Noorderlicht' vind je ook op onze website. Voor 
vragen over de  buurt, aanmelden als vrijwilliger of lid kun je contact opnemen met 
een van de bestuursleden. 

 
Met vriendelijke groet, 

Johan Pijnenburg, Hein van den Oetelaar, Daan Brands, 
 

 @ Rob Klessens  Antoon Coolenlaan 86   @ Daan Brands  Guido Gezelleplantsoen 33 
 @ Hein van den Oetelaar  Gerard Bruninglaan 36    @ Johan Pijnenburg Gerard Bruninglaan 9 

 
 


