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Elke woensdagavond
Elke donderdagavond

; Shantykoor “De Ringvaartzangers”
; Meezingkoor “Eigen-Wijs”

AGENDA DECEMBER 2017
MAANDAG 11 DECEMBER
ZATERDAG 16 DECEMBER
MAANDAG 18 DECEMBER
WOENSDAG 20 DECEMBER
WOENSDAG 27 DECEMBER

; Klaverjassen om 20.00 uur
; KERST KLAVERJAS – SJOEL AVOND om 20.00 uur
; Sjoelen om 20.00 uur
; Kerstknutsel – middag voor de jeugd om 14.00 uur
; Klaverjassen om 20.00 uur

AGENDA JANUARI 2018
DINSDAG 2 JANUARI
WOENSDAG 3 JANUARI
MAANDAG 8 JANUARI
DINSDAG 9 JANUARI
DINSDAG 9 JANUARI
WOENSDAG 10 JANUARI
DONDERDAG 11 JANUARI

; Sjoelen om 20.00 uur
; uiterste inleverdatum kopij infobulletin
; Klaverjassen om 20.00 uur
; Vrijwilligersavond ( op uitnodiging )
; Openbare dorpsraadvergadering om 20.00 uur
; Kerstbomen inzameling om 13.00 uur
; Senioren spelmiddag om 14.00 uur

Kerst knutsel
Woensdagmiddag 20 december gaan we weer gezellig
knutselen met de kinderen. Dit keer hebben we een leuke
kerst knutsel voor jullie.
We beginnen om 14.00 tot ongeveer 15.30 uur. Voor de
knutsel vragen we een kleine bijdrage van € 1,50. En het is,
zoals altijd, in dorpshuis ‘de Kern’. Tot dan!
Saskia Ezendam & Suzanne Arts

Kerstbomeninzameling 2018
Na het succes van afgelopen jaren zullen we ook dit jaar met de kinderen van Weteringbrug
uw kerstboom komen ophalen.
De dorps- en wijkraden in de Haarlemmermeer houden een inzamelingsactie en daar doen
we aan mee. De jeugd van Weteringbrug gaat dit keer in januari dus niet knutselen maar zij
komen uw kerstboom ophalen, en wel,

Woensdag 10 januari 2018
Tussen 13.00 en 16.00 uur
Wij verzoeken u de kerstboom dichtbij- of op de stoep neer te leggen zodat de kinderen de
boom niet over het hoofd zien.
U kunt ons verwachten in Weteringbrug op de Leimuiderdijk – Huigsloterdijk (tot aan de brug)
– Lisserweg (tot de rotonde) en in de Vuurbaak. De opbrengst die wij van de gemeente
hiervoor krijgen zal ten goede komen aan onze jeugdactiviteiten.
Bij voorbaat dank !

Oproep aan alle kinderen van Weteringbrug
Zoals jullie hierboven kunnen lezen gaan we in
januari niet knutselen maar kerstbomen inzamelen.
Zorg dat je woensdag 10 januari om 13.00 uur bij ‘de
Kern’ bent waar we afspreken wie waar gaat
inzamelen. Van het geld dat we voor het inzameling
van de kerstbomen van de gemeente krijgen kunnen
we weer leuke dingen voor jullie organiseren; dus
kom ook helpen!
Vicky Hartog

OUD PAPIER
Wederom een bericht over het oud papier.
Er was op 10 november aardig wat papier aan de dijk gezet.
Maar wij hebben van WVC nog geen nieuwe data doorgekregen.
Inmiddels heeft Aad de Jong, van Café de Sport, een papiercontainer
op zijn parkeerplaats neer laten zetten , waar u het oud papier in
mag doen.
Wel graag, dozen plat maken, zodat er voldoende in kan.
Van de opbrengst van het papier, stelt de heer de Jong een gedeelte,
beschikbaar voor het jeugd en ouderenwerk in Weteringbrug.
Het is wel de bedoeling , alleen papier in de container te doen.
Het is niet de bedoeling om ook uw andere afval hier te deponeren.
Dit is helaas al weer gebeurd en moest de heer de Jong , de gemeente bellen
om het weg te laten halen, waar hij als het meer gebeurd, voor moet gaan betalen.
Wat dus weer ten koste gaat van de opbrengst.
Dus alleen OUD PAPIER, en aangeboden , zoals hierboven geschreven.
Coby van der Lip

DE punten voor de Voedselbank Haarlemmermeer.
Net als voorgaande jaren organiseert de Lions Club Haarlemmermeer
weer de DE punten-inzamelingsactie.
De opbrengst van de actie wordt geschonken aan de
Voedselbank.
Voor elke 600 punten geeft DE een pak koffie.
Vorig jaar goed voor 2102 pakken koffie.
In het dorpshuis staat een bus, waar u de punten in kunt
deponeren.
U mag ze ook in de brievenbus van het dorpshuis doen.
De actie loopt tot en met 15 januari 2018.
Coby van der Lip

Bouw hospice in Kaag en Braassem komt dichterbij
De bouw van een hospice, ook wel bijna-thuis-huis genoemd, in de gemeente Kaag en
Braassem komt steeds dichterbij. De locatie is bekend en de bouwtekeningen liggen klaar,
alleen een sluitende financiering ontbreekt. Het streven is nog steeds dat het hospice in 2018
wordt geopend.
Het bouwen van een hospice in de gemeente Kaag en Braassem wordt door de Stichting
Hospice Amandi al vele jaren nagestreefd. Ook in deze gemeente zijn steeds meer ernstig
zieken die niet thuis kunnen worden verzorgd en vervolgens hun leven eindigen in een
ziekenhuis waar zij vaak niet de aandacht krijgen die ze verdienen. Overigens is het hospice
niet alleen bedoeld voor de inwoners van Kaag en Braassem, ook de inwoners van
Weteringbrug mogen ervan gebruik maken.
Het gaat de stichting om een kleinschalig hospice, een huis waar ernstig zieke mensen hun
laatste maanden zoveel mogelijk in huiselijke sfeer kunnen doorbrengen, bijgestaan en
verzorgd door hun dierbaren, vrijwilligers, professionele verzorgers en hun eigen huisarts.
Naast twee bedden voor terminaal zieken, komen er ook twee bedden voor tijdelijke opname.
Het hospice komt aan de Noordveenweg in Nieuwe Wetering op de plek van basisschool De
Meerpaal. Die school wordt gesloopt en op het fundament wordt het hospice gebouwd.
Daarmee wordt begonnen zodra de financiering rond is.
Er is al veel geld ingezameld, afkomstig van landelijke fondsen, kerkelijke instellingen, het
lokale bedrijfsleven en van particulieren. Er is nog 150.000 euro nodig om met de bouw te
kunnen beginnen en om de exploitatie van de eerste jaren te kunnen waarborgen.
Ook zijn er nog meer vrijwilligers nodig. Daarbij gaat het niet alleen om hulp bij de verzorging,
maar ook om ondersteuning in de keuken en bij het onderhoud van de tuin.
De bijgevoegde donateurskaart kan worden ingeleverd bij Coby van der Lip, Vuurbaak 5
Weteringbrug of bij het Dorpshuis.
Voor meer informatie kunt u terecht bij coördinator Jenny van Velzen (06 21924271) en op
www.hospiceamandi.nl

DITJES en DATJES



De gebiedsmanager heeft laten weten dat de voetbalvereniging Kickers uit Leimuiden
in de winterperiode gebruik gaat maken van het kunstgrasveld en de kantine van
voormalig SVOW.
Dinsdag 9 januari 2018 is er weer een vrijwilligersavond voor de vrijwilligers van
Dorpsraad Weteringbrug en Dorpshuis de Kern. De vrijwilligers hebben persoonlijk
een uitnodiging ontvangen.

