
WIJ de Luifel,
Herenweg 96
WIJ in Plein1,
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Burendag Heemstede
26 september

13.00 - 16.00 uur

Hallo buur,

kom eens langs

op Burendag!

Wij maken graag 
kennis met je.
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Beste buren,
 

Op zaterdag 26 september, op Burendag, staat de Buurttafel tussen 
13.00 en 16.00 uur bij WIJ de Luifel en WIJ de Molenwerf. 
De Buurttafel is een wisselende plek in de wijk waar buurt-

bewoners en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten.
 

                              Wij ontmoeten u graag bij een kop koffie. 
                      Om kennis te maken, te verkennen 
                      wat leeft en contacten te leggen.

                       Wilt u uw stem of idee laten horen 
             of sluit u aan om te luisteren? 

U bent welkom!
 

Als het weer het toelaat staat een tafel lekker buiten. 
Bij minder goed weer verhuizen wij naar binnen. 

Zowel binnen als buiten worden bij WIJ de RIVM-richtlijnen gevolgd. 
 

Hoe graag wij u ook ontvangen, als u verkouden bent, 
hoest, koorts of andere covid gerelateerde klachten heeft, 

dan vragen we u dringend niet te komen. 
Wij nodigen u dan uit om op een later moment bij ons op de koffie 

te komen of wij komen met de koffie naar uw straat. 
Belt u hiervoor met ons: 023 548 38 24 (maandag, woensdag, donderdag). 

 
Tot ziens!

 
Anky, Ben, Ellen, Marloes en Monica 
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WIJ in PLein1 doet ook mee aan de Burendag, 
hiervoor is een aparte flyer, op te halen op Plein1.
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