
                                                                                                                                      

 

 

 

 

Voor alle activiteiten geldt: opgeven via het opgavenstrookje.  
.  

 

Jaargang 31, nummer 8, september 2022   
  

 

  Oud papier 
 

Op zaterdag 17 september 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 ook het 
papier van buren en familie die niet in de wijk woont meeneemt.  

 
  Flyerbezorgers gevraagd 

 

Voor Rosenburg en Lamerenburg zijn we op zoek naar 2 flyerbezorgers. Stop 1x per maand 
een flyer bij pakweg 500 bewoners in de brievenbus tegen een aantrekkelijke vergoeding.  
Een leuke bijverdienste! Verdere informatie bij secretaris@waterwijken.nl 

 
  Nieuwe bestuursleden. 

 

Binnenkort gaat onze penningmeester verhuizen naar het centrum, en zal dus de wijkvereni-
ging 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 

 
  Rabo Club Support 

 

Ook dit jaar doet Wijkvereniging Water Wijken weer mee aan de Rabo Club Support die 

verenigingen steunt onder het motto: “Goed voor jouw club & geweldig voor de samenleving”. 

Met hun bijdrage kunnen we weer diverse activiteiten organiseren tegen zeer gereduceerde 

prijzen. Daarom doen wij een dringende oproep aan alle Rabobank leden om een stem op ons 

uit te brengen. U kunt, als lid van de Rabobank, stemmen van 5 tot en met 27 

september 2022. Stemmen kunt u via de Rabo App of op de website van de Rabobank. 

Hoe meer stemmen, hoe hoger onze bijdrage van de Rabobank. 

mailto:secretaris@waterwijken.nl
mailto:secretaris@waterwijken.nl
https://lezzom.us17.list-manage.com/track/click?u=52c2f44a5e0f1e17935ca674f&id=d5672077ff&e=ce0622973f
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  Bonbons maken bij OLALA Chocola in Middelburg 
 

Samen met de chocolatier gaat u aan de slag. U krijgt informatie over de chocolade. Over de 
herkomst ervan en het werken met chocolade. Hierna gaat u zelf 24 heerlijke bonbons maken 
en krijgt u tussendoor een lekker kopje koffie of thee met huisgemaakte slagroomtruffel. 
 
Na afloop wordt alles feestelijk ingepakt en neemt u de bonbons mee naar huis. 
 
De workshop bonbons maken duurt ca. 2 uur. 
U kunt zich inschrijven voor de ochtendgroep 
van 10:00-12:00 uur of voor de middaggroep 
van 15:00-17:00 uur. 
Let wel, per groep kunnen er, gezien de 
beperkte ruimte, maximaal 15 mensen aan 
deelnemen.  Daarbij is het mogelijk dat u, bij 
te veel deelnemers in een bepaalde groep, 
doorschuift naar de andere groep. U wordt 
dan hierover tijdig geïnformeerd. 
Dus wees er snel bij, vol=vol. 
 
Het adres is:  Olala Chocola, Lange Delft 111, Middelburg 
 
 
 
Opgavenstrookje choclade bonbons maken bij OLALA chocola in Middelburg 
 
Naam............................................................................Adres.........................................................  
Telefoon: ..........................................E-mail.................................................................................. 
 
Ik doe mee op zaterdag 1 oktober met …… leden á € 15,-- 
Ik doe mee op zaterdag 1 oktober met……. Niet-leden á €. 26,50 
____Ik wil graag in groep 1 (10:00-12:00 uur) 
____Ik wil graag in groep 2 (15:00 -17:00uur) 
 
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 september 2022.   


