
                                                                                                                                      

 

 

 

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 opgave van redenen.  

 

Speciale editie:  Jaargang 30 nummer 6 november 2021      
 

 Oud papier 
 

Op zaterdag 20 november staat de container weer op de parkeerplaats achter het 
wijkgebouw. Het hek is open vanaf 08.30 tot 11.30 uur.  
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. 

Jubileumfeest 27 november 2021 
Het is zover: binnen de huidige coronaregels hopen we eindelijk speciaal voor onze leden 
het 30 jarig jubileumfeest te gaan organiseren. 
Op zaterdag 27 november zal het feest in restaurant 
Duinzicht Bijzonder Gewoon gaan plaatsvinden.  
Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom om onder het 
genot van een zeer uitgebreid lopend buffet en een 
drankje dit feest, met live muziek, te komen vieren.  
Nieuwsgierig geworden? Neem eens een kijkje op de 
website van het restaurant Duinzicht. 
www.duinzichtbijzondergewoon.nl. 
Om ervoor te zorgen dat alle leden zich meer dan 
welkom kunnen voelen willen we graag weten of er wensen zijn met betrekking tot het buffet: 
zijn er bepaalde allergieën bijvoorbeeld?  Op het aanmeldingsformulier is dit aan te geven. Bij 
de aanmelding vragen we een kleine bijdrage van €10 per lid vanaf 12 jaar en €5 per lid van 4 
jaar tot 12 jaar. Belangrijk om te weten is dat de Corona QR code en een ID bewijs 
verplicht zijn en gecheckt zullen worden. 
Het aanmeldingsformulier kan met gepast geld ingeleverd worden bij Amos Herz, Zeeaster 3 
of Theo Bergman, Rosenburglaan 29. Wij hopen op een grote opkomst.  
 
Opgavenstrookje Jubileumfeest zaterdag 27 november 2021.  
Naam.........................................................Lidnr.................... 
Adres......................................................... 
Telefoon:..........................................E-mail……………………………………………………………. 
Bijdrage aan het feest: €____________  
 
Namen en aantal deelnemende leden. 

Ouder dan 12 jaar 
 
 
evt. allergieën : 

Tussen 4 en 12 jaar  
 
 
evt. allergieën: 

*Inleveren met gepast geld bij Amos Herz, Zeeaster 3 of Theo Bergman, Rosenburglaan 29. Sluitingsdatum 18 november 2021   

 

http://www.duinzichtbijzondergewoon.nl/
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 Een goed doel !! 
 

 
 
Veel zeevarenden moeten vanwege de Coronacrisis veel langer dan gebruikelijk aan boord 
van hun schip blijven en missen hun familie natuurlijk enorm. Daarom worden in de maand 
december kerstpakketjes aan boord gebracht door vrijwilligers van "The Mission to Seafarers" 
in Vlissingen.  
Vindt u het leuk om hieraan mee te werken? Dit hebben we nodig:  
 
· douchegel 
· deodorant 
· scheerschuim 
· shampoo 
· zeep 
· tandpasta 
· tandenborstel 
· sokken 
· handschoenen 
· mutsen 
· Toblerone chocolade 100 gram 
· Zakje pinda's of noten 
 
 
 
Inleveren kan in Vlissingen bij familie Floresse, Suze Groeneweglaan 116 en bij 
Zeilmakerij Van de Gruiter, Edisonweg 1. 
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 Kerststuk maken bij Inge 
  

Dit jaar zijn we te gast bij Inge voor het maken van een Kerststuk. 

Wees er snel bij want de twee avonden zijn zo volgeboekt.  

Maximaal 8 deelnemers per avond.  

 
Opgavenstrookje workshops Kerststuk bij Inge 
Naam.............................................................................Adres..................................................................... 
Telefoon:.....................................................      E-mail .................................... 
 maandagavond 6 december om 19.30 uur of op,  
 woensdagavond 15 december om 19.30 uur.  
Met ……   leden à € 17,50,- p.p. = €  ………  
Met ……   niet-leden à € 35,-,- p.p.  = €  ………   
Namen deelnemende leden 

 

 

   

 

Namen deelnemende niet Leden. 

 

 

   

 

Inleveren met gepast geld bij Theo Bergman, Rosenburglaan 29.  
Sluitingsdatum: 1 december 2021 
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 Sinterklaas 
  

De Speeltuinvereniging zal i.v.m. de Coronamaatregelen de Sinterklaasviering in aangepaste vorm 
laten doorgaan. Het streven is vrijdagmiddag 26 november vanaf 15.00 uur in de speeltuin. Hoe e.e.a. 
precies vorm krijgt is afhankelijk van eventuele aanvullende COVIDmaatregelen en het weer.  

 


