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Save the date!
Zaterdag 13 juli gaan we met de jeugd van Weteringbrug weer
gezellig een dagje uit. Waar we precies heen gaan, blijft nog
even geheim, maar noteer deze datum alvast in je agenda!

Bewonersavond Erfgoed Ringdijk;
Zoals in vorig infobulletin is vermeld is er op 12 juni een bewoners avond m.b.t. Erfgoed Ringdijk. U
wordt van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst voor de dorpen Buitenkaag, Weteringbrug,
Huigsloot, Vredeburg en Leimuiderbrug. Deze bijeenkomst is op 12 juni vanaf 19 uur in Dorpshuis de
Ontmoeting in Buitenkaag.
Wilt u via info@haarlemmermeer.nl uzelf aanmelden en doorgeven met hoeveel u komt.

Bingo 22 mei 2019
Woensdag 22 mei hebben we weer
een gezellige bingo-middag voor de
jeugd gehouden. Helaas waren er
maar zes kinderen op af gekomen,
maar desalniettemin was het een hele
leuke middag. Spekkoper van deze
middag was Faye, zij had in beide
rondes eerst haar bovenste rij vol en
sleepte daarmee een extra prijsje in
de wacht. Goed gedaan Faye. Alle
zes de kinderen gingen met leuke prijzen naar huis.
Volgend jaar: nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Wat u ook nog moet weten;
• Mevr. Ank Bos, heeft haar schouder gebroken, zij woont daardoor even niet meer thuis, zij
verblijft nu tijdelijk in Foreschate – Rouwboslaan 1 – 2252 TM – Voorschoten. We wensen u
een voorspoedig herstel.
• Felicitaties voor Frank Boelen en Eline van Diemen, zij zijn de trotse ouders geworden van
dochter Liz.
• En welkom voor de familie Directie die op Lisserweg 5 is komen wonen.
• En ook welkom voor Tim Vis en zijn vriendin, fijn dat jullie weer terug zijn in de Vuurbaak.
• Mevr. Tinie Rietdijk gaat haar woning in de Vuurbaak verlaten voor een seniorenwoning in de
Googherweide. Het zal wel wennen zijn om uit Weteringbrug te vertrekken na zoveel jaar hier
gewoond te hebben, maar we wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning.
•
Uiterste inleverdatum kopij voor het eerstvolgende infobulletin is vrijdag 16 augustus 2019.
(Mocht er eerder kopij zijn dat niet kan wachten om gepubliceerd te worden dan wordt het donderdag 18 juli 2019.)

•

Dan wensen wij u vanaf deze plek een fijne zomer toe, voor alle examen kandidaten
wapperende vlaggen en mooie cijfers op de diploma’s, mooi weer en vooral een goede
gezondheid !!

