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Oud papier
Op zaterdag 16 april 2022 is het weer inzamelen van oud papier. 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.
De volgende datum voor het inzamelen van het oud papier is 21
mei 2022.

Paaseieren zoeken in de speeltuin Lammerenburg
Kom paaseieren zoeken in de speeltuin, samen met de paashaas!
Dit gaat gebeuren op zaterdag 16 april in de speeltuin van Lammerenburg.
Van 13.00 tot 13.30 uur kan er in de speeltuin gezocht worden naar eieren.
Let op ! Kinderen tot 10 jaar zijn welkom, met of zonder ouders.

Absolutely Floyd

Op zaterdag 21 mei 2022 treedt Absolutely Floyd op in theater CCXL. De maar liefst tienkoppige band neemt je mee naar de indrukwekkende wereld van de wereldberoemde Britse
rockband Pink Floyd.
Opgavenstrookje Absolutely Floyd.
Naam............................................................................Adres.........................................................
Telefoon:..........................................E-mail..................................................................................
Gaat mee op zaterdag 21 mei met …… leden
à € 12,50 p.p. = €
Gaat mee op zaterdag 21 mei met…….niet-leden à € 25,= p.p = €
Namen deelnemende leden

Namen deelnemende niet Leden.

Strookje inleveren met gepast geld bij Amos Herz, Zeeaster3 of Rob Kortenhof, Joke Smitlaan 1. De sluitingsdatum is 15 mei.

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.

Hallo buurtgenoten,

Graag stel ik mij via deze weg voor.
Mijn naam is Daniëlle de Visser en sinds september vorig jaar zit ik met mijn salon ‘Hair by Daniëlle’ bij jullie om
de hoek. Samen met mijn vriend en dochtertje van twee jaar zijn wij vorig jaar in Rosenburg komen wonen. Na
twaalf jaar als zelfstandig ambulant kapster te hebben gewerkt ben ik nu mijn eigen salon begonnen. Op de H.
Roland Holstlaan nummer 5 kan je van maandag tot en met woensdag langskomen om je haar te laten
verwennen. Als topstylist en tevens erkend kapster van de ‘Xsara Cut’ methode kan ik iedereen voorzien van
advies en een mooie nieuwe coupe. Naast een nieuwe coupe kan je bij mij ook terecht voor advies over
stylingsproducten, welke ook los verkrijgbaar zijn.
Ik hoop jullie snel een keer te mogen ontmoeten in mijn salon ‘Hair by Daniëlle’.

Groetjes,
Daniëlle

Hair by Daniëlle, H. Roland Holstlaan 5
Afspraak maken kan via 06-41282459, www.1kapper.nl of loop gerust eens binnen.
*Leden krijgen op vertoon van de ledenpas:
- 10% korting op alle producten (in de eerste drie maanden na de uitgave van deze wijkkrant)
- 10% korting op uw eerste knipbeurt

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.

