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FORTUNA SUPERVOORSPELLERS  22 mei 2022:   Kopie tbv deelnemer(ster): 
 
HOOFDDORP   - FORTUNA     -     Hoofddorp  -Fortuna  - 
 
AFC’34   - LEGMEERVOGELS    -     AFC’34   -Legmeervogels - 
 
AGB   - SDZ      -     AGB  -SDZ   - 
 
ASSENDELFT  - LSVV      -     Assendelft  -LSVV   - 
  
DSOV   - KAMPONG     -     DSOV   -Kampong  - 
 
HILLEGOM  - UITGEEST     -     Hillegom  -Uitgeest  -  

 
KOLPING BOYS - ROAC       -     Kolping Boys  -ROAC   - 

 
  
 
Voornaam + naam : ……………………………………….. 
 
Adres         : ……………………………………….. 
 
Uiterlijk inleveren tot zondag a.s. 13.30 uur in het daarvoor bestemde kistje in het Fortuna Paviljoen!! Bij gesloten Paviljoen kan 
men de inlevering deponeren in de buitenbus, terwijl ingooien in de brievenbus van Thecla Ooteman, Dick Laanplein 23 
Wormerveer en Dick van den Brink, Houtkade 45, Wormerveer ook mogelijk is. Deelname staat open voor leden en 
donateurs van Fortuna Wormerveer en/of van de Supportersvereniging “De Fortuna Fans”, alsmede voor hun huisgenoten. De 
deelname is voor hen geheel gratis !! 
 
Weekprijs:  een bon voor een taart !! 
Eén inzending per persoon !!  
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