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www.bvschoor.nl

Beste buurtbewoner(s),
Buurtschap Schoor heet u van harte welkom op Schoor, Roeven of Kraan. Al sinds 1962
hebben wij een buurtvereniging waarvan ook u lid kunt worden.
Naast het behartigen van de bewonersbelangen, staan er ook jaarlijks diverse activiteiten op
het programma, waarvoor wij u graag uitnodigen. Hierbij kunt u denken aan:
 Buurtactiviteiten
 Bewonersbelangen
Feestavond
Kienavond
Fietstocht met BBQ
High Tea
Schieten
Paaseieren zoeken / Sint
Maartensvuur / Sinterklaas
 Pretpark (Toverland)
 Redactie Blaedje / Site







 MilieuActueel (o.a. luchtkwaliteit,
buizentracé)
 Omgevingsfonds (windmolenpark)
 Verkeer
 Schoon Schoor

Tevens ontvangt u ieder kwartaal “’t Buurtblaedje” in de brievenbus, zodat u op de hoogte
blijft van het buurtnieuws. Het Buurtblaedje wordt ook gepubliceerd op onze website
www.bvschoor.nl. En uiteraard kunt u ook zelf iets publiceren -> redactie@bvschoor.nl.
Lid worden? Dit kunt u doen door:
1. Onderstaande strook in te vullen en te mailen aan penningmeester@bvschoor.nl of
af te geven bij Ruud Bongers op Kraan 12c.
2. De contributie ad. EUR 25,- per jaar, per gezin over te maken op banknummer
NL72RABO0135540836 t.n.v. Buurtschap Schoor. N.B. Als u gedurende het jaar
instapt, betaalt u voor dat jaar naar rato.
Wij zouden het prettig vinden om u als nieuw lid welkom te heten en kijken er naar uit om u
bij een van onze activiteiten te mogen begroeten!
Met vriendelijke groet,
Bestuur Buurtschap Schoor.
PS
Als nieuw lid van de buurtvereniging willen we u uitnodigen om als een soort introductie voor de buurt een stukje
te schrijven in ons “BuurtBlaedje”. Van oudsher is het gebruikelijk om als nieuw lid “de pen” te hanteren. Graag
zouden wij ook van u een “pen” ontvangen, met een foto van uw gezin. Deze kunt u insturen naar
redactie@bvschoor.nl. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend.

Ja, ik / wij meld(en) ons aan als nieuw lid. De contributie (€25,- p/jr) wordt zo spoedig
mogelijk overgemaakt op banknummer NL72RABO0135540836 t.n.v. Buurtschap Schoor.
Familie naam: ____________________________________________________________
Adres: _______________________________________ Postcode:___________________
Emailadres: ____________________________________________________________
Tel nr.:_______________________________________ Mobiel nr: __________________
Kinderen + leeftijd:_________________________________________________________

