
 

 

 

 

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 28 nummer – 10 november 2019       
 

  Oud papier 
 

Op zaterdag 16 november 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 datum is: 21 december 

 Uit eten bij Duinzicht op donderdag 21 november 

Op donderdag 21 november gaan we vanaf 18.00 uur tot …. uur genieten van een 3 gangen menu bij 
restaurant Duinzicht, Strandweg 7, 4371 PK te Koudekerke. 
Voor meer informatie zie de website: https://www.duinzichtbijzondergewoon.nl/nl/     
Indien u zich wilt opgeven raadpleeg de flyer van oktober op onze website, opgeven kan tot 14 
november.  
 

 Kerststuk maken bij Patty 
 

Op vrijdag 13 december om 19.30 uur en op zaterdag 14 december om 9.30 uur zijn we wederom te 

gast bij Patty van Keulen voor het maken van een Kerststuk. Wees er snel bij want de twee dagdelen 

zijn zo volgeboekt. 

 
Opgavenstrookje workshops Kerststuk  bij Patty van Keulen 
Naam............................................................................. 
Adres............................................................................. 
Telefoon:.....................................................      E-mail .................................... 
 vrijdagavond 13 december om 19.30 uur of op,  
 zaterdagochtend 14 december om 9.30 uur.  
 
Met ……   leden à € 17,50,- p.p. = €  ………  
Met ……   niet-leden à € 34,50,- p.p.  = €  ………   
Namen deelnemende leden 

 

 

   

 

Namen deelnemende niet Leden. 

 

 

   

 

Inleveren met gepast geld bij  Catalijne Peeters, Wildbaan 2.  
Sluitingsdatum: 1 december 2019 

https://www.duinzichtbijzondergewoon.nl/nl/


 

 

 

 

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.  

 

 

 Sinterklaasfeest 
 

 
 
 
 
 
 
 

Op vrijdag 29 november 2019 komt Sinterklaas met zijn Pieten weer naar de speeltuin. 
 

Het feest is bedoeld voor alle kinderen t/m 8 jaar van leden van de Speeltuinvereniging 
Lammerenburg en Wijkvereniging Waterwijken. 

 
Locatie: Zaal De Lammerenburcht 

 
Zaal open: 15:15 

Aanvang programma: 15:30 
Einde programma: ca. 16:45 - 17:00 

 
 

Iedereen wordt dringend verzocht op tijd aanwezig te zijn. 
 

Aanmelden kan via het emailadres van de speeltuin, vermeld daarbij je naam en het aantal 
kinderen wat aanwezig zal zijn. 

 
Emailadres. Info@speeltuinlammerenburg.nl 

 
 

 

 

 Rabo Clubsupport actie 

Hartelijk dank Rabobank. 

Namens de gehele wijkvereniging Waterwijken willen we de Rabobank bedanken voor het organiseren 
van de Rabo ClubSupport actie en de leden voor de stem die ze op onze wijkvereniging hebben 
uitgebracht. Hierdoor mogen wij een bedrag van € 332,56 in ontvangst nemen, hetgeen wij prima 
kunnen gebruiken.                                                                                                                                              
Van de 376 deelnemende verenigingen zijn wij met deze opbrengst op plaats 180 geëindigd, hetgeen 
een fantastische score is. 

Nogmaals onze hartelijke dank. 

mailto:Info@speeltuinlammerenburg.nl

