
 

 

 

 

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 – 09 oktober 2019       
 

  Oud papier 
 

Op zaterdag 19 oktober 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: 16 november 

 Vooraankondigingen 

➢ Kerst-workshops op vrijdag 13 december om 19.30 uur en op zaterdag 14 december om 09.30 uur.  
➢ Sinterklaasmiddag. 
➢ De lampion-optocht met de Kerstman 

➢ Vissen  

  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/     
Er is keuze uit diverse gerechten welke u kenbaar kan maken op de achterzijde van de flyer. 
Graag per voor, hoofd en nagerecht aangeven voor hoeveel personen u dit wenst. De genoemde prijzen 
zijn exclusief de drankjes, deze moeten apart afgerekend worden. De kosten voor dit bijzonder gewone 3 gangen 
menu bedraagt voor de leden €10,- voor eventuele niet leden worden de gewone prijzen berekend.  
 
Opgavenstrookje Duinzicht 
Naam............................................................................Adres.........................................................  
Telefoon:.............................................E-mail.................................................................................. 
Gaat mee op donderdag 21 november. De te kiezen gerechten staan vermeld op de achterzijde van de flyer.  
 
Totaal te betalen €…………. 

                
Namen deelnemende leden 

 
 

   
 

Namen deelnemende niet Leden. (zij betalen de normale prijs van het restaurant) 

 
 

    
 

                            
Inleveren met gepast geld bij: Catalijne Peeters, Wildbaan 2  
Sluitingsdatum: 14 november 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.  

 

 


