
                                                                                                                                      

 

 

 

 

Voor alle activiteiten geldt: opgeven via het opgavenstrookje.  
.  

 

Jaargang 31, nummer 6, juni 2022    
 
 

 Oud papier 
 

Op zaterdag 18 juni 2022 is het weer inzamelen van oud papier op de 
parkeerplaats van Muziek Vereniging Vlissingen aan de Wildbaan 21. 
Het hek is open vanaf 08.30 tot 11.30 uur. 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 16 juli 2022. 
 
 

 Nieuwe bestuursleden gezocht:  
 

Wij zijn op zoek naar een aantal nieuwe bestuursleden. Onze Penningmeester gaat aan het 
eind van het jaar de wijkvereniging verlaten omdat hij buiten de wijk gaat wonen. Vandaar dat 
wij iemand uit de wijk zoeken die zijn positie wil invullen. 
Dat mag trouwens ook iemand zijn die liever secretaris wordt, want dan zal er een roulering 
van taken plaatsvinden binnen het bestuur. 
Gezien het feit dat wij op dit moment uitsluitend mannelijke bestuursleden hebben, zouden we 
het heel fijn vinden als ook dames zich aanmelden (eventueel ook voor algemene bestuurs-
taken en het mee helpen met de organisatie van evenementen). 
Wie o wie meldt zich aan bij secretariaat@waterwijken.nl  Alvast van harte welkom…….. 

 
 Bericht van Muziek Vereniging Vlissingen: 

 

Zaterdag 4 juni 2022 zal er een SNUFFELMARKT gehouden 
worden in en om ons Verenigingsgebouw aan de Wildbaan 21 te 
Vlissingen. Van 9:00 tot 12:00 uur staan er weer diverse spullen 
uitgestald. Te denken valt aan: boeken, elektrische apparaten, 
servies, speelgoed, glaswerk etc. 
Dinsdagavond 21 juni 2022 tussen 19:00 en 22:00 uur zal er een concert in de wijk zijn door 
een aantal onderdelen van de Muziekvereniging Vlissingen, te weten het Leerlingenorkest, de 
TalentBandVlissingen en het Harmonieorkest. Plaats in de wijk: Houtwal. 
 

 
 Nieuwe leden: 

 

Wij hebben ook nog steeds de ruimte om nieuwe tientjesleden welkom te heten.  
Dus voor slechts € 10 ,-- (in 2022) Volgend jaar reguliere prijs á €. 23,-- 
Hiermee profiteert u meteen van al de mooie activiteiten die wij als wijkvereniging voor u in 
petto hebben. Als voorproefje een leuk etentje: zie ommezijde. 
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Heerlijk 3 gangen diner  

 
 
Heerlijk uit eten aan Boulevard de Ruyter, met het gevoel dat u in België uit eten bent. 
Dit tesamen met een mooie selectie van heerlijke bieren, maar natuurlijk ook andere lekkere 
dranken. Het driegangen diner kan gekozen worden uit speciaal voor ons geselecteerde vis of 
vlees of vegagerechten. Graag op de opgavestrook uw voorkeur aangeven.  
Dranken zullen voor eigen rekening zijn en achteraf afgerekend worden.  
Leden betalen slechts €. 17,50 p.p. 
Niet leden €. 35,-- p.p. (uitsluitend mee met minimaal één lid)  
Maximaal aantal deelnemers: 50 (vol is vol) 
Aanvangstijd: 19:00 uur 
 
Opgavenstrookje 3 gangen diner bij de Belgische Loodsensociëteit  
 
Naam............................................................................Adres.........................................................  
 
Telefoon:..........................................E-mail.................................................................................. 
 
Gaat mee op donderdag 30 juni met …… leden á € 17,50 
Gaat mee op donderdag 30 juni met……. niet-leden á €. 35,-- 
Aantal vis  ………… 
Aantal vlees  ………… 
Aantal vegetarisch ………… 
 
Namen deelnemende leden 

 
 
 
 

   
 

 
Namen deelnemende niet Leden. 

 
 
 
 

   
 

Strookje graag met gepast geld inleveren bij Amos Herz, Zeeaster 3 of Rob Kortenhof, Joke Smitlaan 1.  
De sluitingsdatum is 26 juni 2022.   


