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AGENDA JUNI 2018;
ZATERDAG 23 JUNI
ZONDAG 24 JUNI

; Jeugduitje 9.00 uur
; Rabobank Sponsor fietstocht

Bij Ziekte en Jubilea
kunt u bellen met
Dhr. J. Smit;
tel; 071-3312279

Jeugd uitje zaterdag 23juni Safe the Date!
In navolging van het grote succes van vorig jaar zal ook
dit jaar het jeugdseizoen worden afgesloten met een
feestelijk jeugd uitje. Dus noteer in jullie agenda!
Wanneer: Zaterdag 23 juni van 9.00uur tot 18.00ur
Wie: Basisschool jeugd van Weteringbrug (tussen de 4
en 12 jaar)
Bestemming: Vogelpark Avifauna
Fietst u / jij zondag 24 juni ook mee voor ons Dorpshuis De Kern.
Op zondag 24 juni 2018 vindt de Rabobank Sponsorfietstocht plaats.
Met deze gezellige fietstocht kunnen we geld verdienen voor ons Dorpshuis.
Voor iedereen die namens Stichting Dorpshuis De Kern, te Weteringbrug meefietst,
ontvangen we € 5, € 8, € 10, of € 15 voor de route van respectievelijk 20, 40, 60 of 100 kilometer. En
met dat geld kunnen we leuke dingen doen voor ons dorp.
Het inschrijfnummer van Stichting Dorpshuis De Kern is : 123.
Vermeld dit nummer op de stempelkaart die u bij één van de startlocaties ontvangt .
Meer informatie, de startpunten en de starttijden vind je op www.rabobank.nl/ghn
Startpunten zijn o.a. bij:
Liefde voor Harmonie, Noordeinde 240-A
2371 CZ ROELOFARENDSVEEN
Tennisvereniging Leimuiden, Beukenlaan 48
2451 ZE LEIMUIDEN

KINDERBINGO 16 mei;
Op woensdag 16 mei was de jaarlijkse Bingo-middag voor de jeugd van Weteringbrug (en hun vriendjes). Altijd
weer een spannende dag. En niet alleen voor de kinderen. Dit jaar waren er een aantal zeer enthousiaste
moeders die ook maar wat graag een kansje wilden wagen…..ik noem geen namen i.v.m. de verscherpte
privacywetgeving!!
Net als altijd krijgt degene, die als eerste de bovenste rij vol heeft, de eerste keus van de overvolle tafel met
prijsjes. Dit keer was dat in de eerste ronde Sammy; binnenkort een echte Weteringbrugger te noemen. De
bofkont!! In de tweede ronde had Eva het geluk als eerste naar de prijzentafel te komen.
Na de bovenste rij gaan we verder voor de hele kaart. Wat een enthousiasme altijd. Om de spanning aan te
kunnen wordt er altijd wel wat geroepen: “JAAAA, die heb ik!” ……of: OOOHHHH, weer niets! Het leuke is het

roepen van de cijfers, die je nog nodig hebt: “ZEVEN!!!!.....ZEVEN!!!!” Hahaha, alsof we het cijfer 7 in het zakje
gaan zoeken.
Om het leuk te houden winnen alle kinderen beiden rondes een prijsje. De 1 mag wel eerder naar de tafel
komen dan een ander, maar volgens mij ging iedereen weer tevreden naar huis. Een aantal moeders, die in de
prijzen waren gevallen, in ieder geval wel. In verband met de verscherpte privacywet zal ik ook hier geen
namen noemen.
Cynthia, bedankt voor de gezellige middag. Ongelooflijk hoe jij die nummers opnoemt….zelfs met een baby in
je hand. Jij kan echt alles!
Groetjes, de side-kick van Cynthia

OCHTENDKRANT IN WETERINGBRUG
Helaas is er op de vorige oproep geen enkele reactie gekomen.
Daarom een nieuwe poging.
We zoeken per direct een krantenbezorger voor de ochtendkrant
in Weteringbrug.
Wij gaan er na 16 jaar mee stoppen.
De kranten worden bij u thuis bezorgd.
Het kost u dagelijks 30- 45 minuten tijd.
De kranten worden gedeeld van maandag t/m zaterdag.
Verdiensten zijn ongeveer 275 euro per maand.
Interesse?? Bel Marcel Bakx 06-46502535 of Ada van Schie 06-29411377

DITJES en DATJES;










Heeft u het witte weekblad van Nieuw – Vennep niet ontvangen dan kunt u via internet een
klachtenformulier invullen. De link voor deze site is;
witteweekbladnieuw-vennep.nl/formulier/klachtenformulier-1
Op maandag 4 juni is er gebiedsoverleg, hierbij hoopt de Dorpsraad de knelpunten ; S.V.O.W
terrein, brengparkje, speelveldje Vuurbaak, wegversmalling Huigsloterdijk voor de Nieuwe
Weteringse brug wederom onder de aandacht te brengen.
Zaterdag 16 juni wordt het evenement “Ontdek en Beleef!” gehouden op het erf van
boerderij Kroon in Weteringbrug. Het is een kleinschalig evenement, waarbij men allerlei
dingen omtrent kunst/cultuur en de inwendige mens kan ontdekken en beleven. Van 10.00 –
16.00 uur is iedereen van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen.
Nog een paar dagen en dan zijn de examen uitslagen ….SPANNEND hoor… hopen dat er een
hoop vlaggen met schooltassen ons dorp gaan sieren!!!
Felicitaties voor Richard en José Enthoven, van harte gefeliciteerd met jullie 25-jarig huwelijk !
Trudi Geevers, je loopt gelukkig alweer je rondjes, maar jij veel sterkte met je herstel.
En voor al degene die vechten voor hun herstel of betere tijden, heel veel sterkte!!!

