
                                                                                                                                      

 

 

 

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.  
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 Nieuwjaar 

 
We zitten weer in een nieuwjaar. Het jaar 2021 was een jaar om snel te vergeten. De start van 
2022 is ook weer niet zo rooskleurig. Nog steeds woekert het Covid-19 virus rond en zijn we 
gebonden, voor onze eigen veiligheid en die van onze naasten, aan allerlei voorschriften en 
adviezen van het OMT. Daarom is het ook nog twijfelachtig of we en wanneer we weer 
activiteiten kunnen organiseren.  
Het bestuur van de Wijkvereniging Water Wijken wenst u allen een heel gezond en 
voorspoedig 2022 toe en we spreken de wens uit dat we snel met z’n allen de bestrijding van 
het corona virus onder de knie krijgen. 

 
 Oud papier 

 

Op zaterdag 15 januari 2022 is het weer inzamelen van oud 
papier. Omdat we niet meer konden staan op het vertrouwde 
parkeerterrein, hebben we een nieuwe locatie gevonden. 
Voortaan kan u uw oud papier kwijt op de parkeerplaats van 
Muziek Vereniging Vlissingen aan de Wildbaan 21. Op dit 
terrein bevindt zich ook een loods waar Post NL bezorgers 
hun post ophalen. Het hek is open vanaf 08.30 tot 11.30 uur. 
Wij hopen dat u massaal de nieuwe locatie weet te vinden om 
uw oud papier af te geven en u mag gerust het papier van 
buren en familie, die niet in de wijk wonen, meenemen. Wij 
zullen alles in het werk stellen om het inzamelen van het 
oud papier, voor u en voor ons, zo veilig mogelijk te laten 
plaats vinden, rekening houdend met de corona richtlijnen van het OMT. 
De volgende datum voor het inzamelen van het oud papier is 19 februari 2022. 
 

 Activiteiten 
 
I.v.m. de corona maatregelen en adviezen door en van het OMT kunnen we momenteel geen 
activiteiten organiseren. Zodra dit weer mogelijk is zullen we dat zeker weer oppakken. 
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 Ledenwerfactie 

De wijkvereniging is in 1990 opgericht met als doel om de saamhorigheid binnen de wijk te 

bevorderen. Dit denkt het bestuur o.a.  te bereiken door het organiseren van etentjes, het 

houden van workshops, het bezoeken van Cine City, het houden van een lampionnenoptocht 

met kerst voor de kinderen en het bezoeken van muziekconcerten. Dit alles tegen zeer 

gereduceerde prijzen. Uiteraard staan wij open voor andere suggesties. Om ons ledental te 

vergroten hebben we voor 2022 een speciale actie.  

Als u dit jaar lid wordt dan kost u dat slechts € 10 per gezin voor het eerste 
jaar (2022).  
 

Normaliter is dat tot op heden € 23 per jaar.  

Dus twijfel niet en geeft u op via secretaris@waterwijken.nl of download een aanmeldformulier 
bij www.waterwijken.nl 
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