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Oud papier
Op zaterdag 16 juli 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. 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 na de
zomervakantie, namelijk op 17 September 2022.

Bestuursleden gevraagd
Na de zomervakantie gaat onze penningmeester verhuizen naar het centrum, en zal dus de
wijkvereniging moeten verlaten. Wie wordt de nieuwe penningmeester? Iemand die een keer
of 5 per jaar een uurtje wil vergaderen met het bestuur, en met een half uurtje in de week de
financien bijhoudt. Ook zou de Evenementen Commissie graag iemand erbij hebben die wil
meehelpen leuke activiteiten voor de wijk te realiseren.
Reacties graag naar secretaris@waterwijken.nl

Flyerbezorgers gevraagd
Iedere maand brengt Wijkvereniging Water Wijken een flyer uit die door jongeren uit de wijken
Lammerenburg en Rosenburg huis aan huis bezorgd wordt. Omdat m.i.v. het nieuwe schooljaar een aantal bezorgers te kennen heeft gegeven hiermee te stoppen, zijn wij op zoek naar
nieuwe bezorgers. Rosenburg wordt verdeelde in twee stukken van ongeveer 350 flyers en
Lammerenburg telt ongeveer 400 flyers. De flyers worden thuis afgeleverd in het tweede
weekend van de maand en ze moeten dan uiterlijk de donderdag daarop bezorgd zijn.
Gemiddeld doen de bezorgers er 3 tot 4 uur per keer over. Er staat een vergoeding tegenover,
dus je hoeft het niet gratis te doen.
WIE, O WIE, HELPT ONS UIT DE BRAND DOOR 4 UUR PER MAAND ONZE FLYERS TE
BEZORGEN.

Voor alle activiteiten geldt: opgeven via het opgavenstrookje.
.

Indien je geïnteresseerd bent of nog nadere informatie wilt hebben dan kan je contact
opnemen met Wim de Kaart, Rosenburglaan 32, tel. 0118-467789, e-mail
wimdekaart@zeelandnet.nl.

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 gelijk van al de mooie activiteiten die wij als wijkvereniging voor u in petto
hebben.
Zoals nu:

Vooraankondiging voor na de zomervakantie:
Workshop Zelf bonbons maken bij
OLALA Chocola in Middelburg
Gezien de beperkte ruimte: het
maximale deelnemers volgt nog,
maar Vol=Vol.
Bij overweldigende belangstelling
gaan we bekijken of er twee rondes
op dezelfde dag kunnen woren
gerealiseerd.
Houdt de flyer in de gaten..
Wordt vervolgd.

Fijne vakantie!
Iedereen een mooie en fijne vakantie toegewenst, namens het bestuur van Wijkvereniging
Waterwijken
Voor alle activiteiten geldt: opgeven via het opgavenstrookje.
.

