
                                                                                                                                      

 

 

 

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 orgave van redenen.  

 

 

Jaargang 30 nummer 3 juni 2021      
 

 
 

 Oud papier 

 

Op zaterdag 19 juni staat de container weer op de parkeerplaats achter het wijkgebouw.  
Het hek is open vanaf 08.30 uur tot 11.30 uur.  

De data in 2021 dat we weer op de vertrouwde plek met de container staan zijn:  
18 september en 18 december. 
Wij hopen dat u massaal uw oud papier komt brengen en u mag gerust het papier van buren 
en familie, die niet in de wijk wonen, meenemen. 
  

 Evenementen 

Zodra er nog meer versoepelingen komen zal de evenementencommissie het organiseren van 
hetgeen de leden van ons gewend zijn weer oppakken. 
We willen natuurlijk starten met ons jubileumfeest, wellicht kan dat al in de maand september! 
 

Foto wedstrijd  
 
Tot 15 juli kunnen leden een foto inzenden die te maken heeft met de wijken Rosenburg en/of 
Lammerenburg. De foto kan onder vermelding van lidnummer en naam ingezonden worden 

naar het mailadres evenementen@waterwijken.nl. De evenementen commissie zal de mooiste 
foto uitkiezen en deze laten afdrukken op canvas en overhandigen aan de maker van de foto. 
De winnende foto en de anderen worden geplaatst op onze vernieuwde website 
www.waterwijken.nl. 

 
Koffie/thee met gebak bij Duinzicht Bijzonder Gewoon te Koudekerke  
 
Op 14 juni van 19.00 uur tot 21.00 uur kunnen de leden, bij Catalijne Peeters op de Wildbaan 

2, op vertoon van de lidmaatschapskaart maximaal 2 bonnen ontvangen. Deze bonnen zijn in 
te wisselen voor heerlijke koffie of thee met gebak bij restaurant Duinzicht, Strandweg 7, 4371 
PK, Koudekerke. 
 

Opgavenstrookje koffie/thee met gebak 
Naam.........................................................Lidnr.................... 
Adres......................................................... 
Telefoon:..........................................E-mail……………………………………………………………. 

Wil graag ……… bon (nen) van € 2,50 per stuk.  
 

mailto:evenementen@waterwijken.nl
http://www.waterwijken.nl/
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Bedrijvigheid in de wijk 

 

 

 

Vol trots hebben wij per 1 mei 2021 onze webshop geopend!! www.dekabelgigant.nl 

 

Op de site vind je een groot aanbod van kabels, connectoren en adapters….en meer! 

Alles om te printen in 3D in allerlei kleuren, supergave bluetoothspeakers om komende 

zomer te genieten van je lievelingsmuziek in je tuin of op het strand onder het genot van 

een heerlijk drankje. 

Daarnaast hele leuke gadgets zoals usb ventilators, tablet- en smartphone accessoires.  

Wij zijn een enthousiast team dat kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. 

Kwaliteit is nog belangrijker dan een lage prijs! Onze kabels worden geproduceerd 

binnen Europa en zijn van hoge kwaliteit. Desondanks houden wij de prijzen laag. 

• Morgen in huis, mits voorradig en op werkdagen voor 15:30 uur besteld. 

• Niet goed, geld terug. 

• Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar. 

Neem eens een kijkje in onze webshop! De Kabelgigant. 

www.dekabelgigant.nl       

 

http://www.dekabelgigant.nl/

