
 

 

 

 

Voor alle activiteiten geldt: opgeven via het opgavenstrookje.  
De inschrijving is echter pas definitief als u het benodigde bedrag voor de desbetreffende activiteit heeft voldaan. Restitutie is slechts mogelijk 
onder schriftelijke opgaaf van redenen.  

 

Jaargang 29 nummer - 01 - januari 2020       
 

 Nieuwjaar 
Het bestuur van de wijkvereniging wenst alle bewoners van de wijken Rosenburg en 
Lammerenburg een gezond en voorspoedig 2020.  
 

 30 jarig Jubileum 
Dit jaar bestaat de wijkvereniging 30 jaar. Om dit te vieren zijn er, voor de leden, in 2020 
speciale evenementen gepland. De eerste is te vinden op deze flyer. Voor het optreden van 
Massada op 7-2-2020 hebben we 50 kaarten gereserveerd.  
 

 Oud papier 

Op zaterdag 18 januari staat de container weer op de parkeerplaats achter het wijkgebouw.  
Het hek is open vanaf 08.30 tot 11.30 uur. Graag tot dan! En neem gerust het oud papier van 
de buren mee !!!!!!!   
De volgende data in 2020 zijn: 15 februari en 21 maart.  
 

 Bioscoopactie voorjaarvakantie (22 februari tot 2 maart)  
Tijdens de voorjaarsvakantie kunt u weer, zoals u van ons gewend bent, naar de bioscoop.  
Een kaartje voor de film met frisdrank en popcorn kost €7,50 en een kaartje zonder de 
frisdrank en popcorn kost u € 5,00.  De kaartjes zijn te koop bij: Catalijne Peeters, Wildbaan 2, 
op vrijdag 14  februari van 19.00 tot 20.30 uur. Op = OP.  
Let op: contant betalen want er is geen wisselgeld aanwezig. Maximaal 1 kaart per gezinslid. 
Deze actie geldt alleen voor leden. Neem uw lidmaatschapskaart mee! 
 
Opgavenstrookje Bioscoopactie  
Naam.........................................................Lidnr.................... 
Adres......................................................... 
Telefoon:..........................................E-mail……………………………………………………………. 
Wil graag ……… kaartjes met frisdrank en popcorn van €7,50 = € ……….. 
Wil graag ……… kaartjes zonder frisdrank en popcorn van €5,- = €………. 
 
Namen deelnemende leden 

 
 
 

   
 

Namen deelnemende leden. 

 
 
 

   
 

Inleveren bij het ophalen van de kaartjes   



 

 

 

 

Voor alle activiteiten geldt: opgeven via het opgavenstrookje.  
De inschrijving is echter pas definitief als u het benodigde bedrag voor de desbetreffende activiteit heeft voldaan. Restitutie is slechts mogelijk 
onder schriftelijke opgaaf van redenen.  

 

 
 

 Massada op vrijdag 7 februari 
Op 7 februari start om 20.15 het optreden van Massada. Voor deze 
avond hebben we speciaal voor onze leden 50 kaarten kunnen 
reserveren.  
 
Massada heeft een bijzondere plaats in het Nederlandse 
muziekgebeuren. Oprichter Johnny Manuhutu legde in de 70er jaren 
de basis van de band die grotendeels uit Molukse muzikanten bestaat. 
De band is voor een belangrijk deel bepalend geweest voor de 
introductie van een geheel nieuwe sound in Nederland. De muziek 
wordt door de groep zelf als Latin Rock/Percussion Rock betiteld. Een 
optreden van Massada staat garant voor een swingende en ritmische 
avond waar je blij van wordt. Voor meer informatie zie de website. 
https://www.cinecity.nl/voorstellingen/massada 
 
Opgavenstrookje Massada op 7 februari 
Naam............................................................................. lidnr……………… 
Adres......................................................... 
Telefoon:..........................................E-mail……………………………………………………………. 
 
Komt op 7 februari met ……   leden à € 12,50,- p.p.        = €  ………  
 
Namen deelnemende leden 

 
 
 
 

   
 

Inleveren met gepast geld bij Theo Bergman, Rosenburglaan 29. Sluitingsdatum 24 januari 2020 

 
 

 Oproep voor de emailadressen van onze leden 

In verband met ons 30 jarig bestaan willen wij graag de emailadressen van onze leden 
verzamelen.  
De mailadressen willen wij gebruiken voor het toezenden van de speciale evenementen die we 
dit jaar gaan houden. In verband met de AVG worden ze nergens anders voor gebruikt dan 
voor het kenbaar maken en informeren van de leden. Indien u dit wenst stuur dan een mail 
naar evenementen@waterwijken.nl dan ontvangt u vanaf de maand februari de flyer ook per 
mail. 

https://www.cinecity.nl/voorstellingen/massada
mailto:evenementen@waterwijken.nl

