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

AGENDA APRIL 2017
MAANDAG 03 APRIL
week 15
MAANDAG 10 APRIL
DINSDAG 18 APRIL
DONDERDAG 20 APRIL
MAANDAG 24 APRIL
DINSDAG 25 APRIL
DONDERDAG 27 APRIL

; Klaverjassen om 20.00 uur.
; Collecte voor Koningsdag.
; Sjoelen om 20.00 uur
; Klaverjassen om 20.00 uur
; Senioren Spelmiddag om 14.00 uur
; Sjoelen om 20.00 uur
; JAARVERGADERING stichting dorpsraad Weteringbrug 20.00 uur
; KONINGSDAG viering ( info elders in infobulletin )

AGENDA MEI 2017
MAANDAG 1 MEI
DONDERDAG 4 MEI
MAANDAG 8 MEI
WOENSDAG 10 MEI
ZATERDAG 13 MEI

; Klaverjassen om 20.00 uur
; Dodenherdenking
; Sjoelen om 20.00 uur
; Jeugd knutsel / spelletjes middag om 14.00 uur – 15.30 uur
; Slotavond Klaverjassen en Sjoelen om 20.00 uur

Bericht van de penningmeester;
Op dinsdag 25 april vindt de jaarvergadering plaats van Stichting Dorpsraad Weteringbrug.
De jaarrekening en de balans van Stichting Dorpsraad Weteringbrug en van Stichting
Dorpshuis De Kern van het jaar 2016 worden dan gepresenteerd en besproken.
Op de vergadering worden de cijfers op papier uitgedeeld/
Wilt u vooraf deze cijfers bekijken dan kunt u dit opvragen bij Trijnie Baas, Lisserweg 31 of
per email penningmeester.weteringbrug@gmail.com

Dorpsraad Weteringbrug en Vredeburg
Notulen van de Openbare Jaarvergadering Dorpsraad Weteringbrug van
3 mei 2016
1.Opening en mededelingen van de gespreksleider
Trudi Geevers opent om 20.00 uur de vergadering.
Er zijn 18 mensen aanwezig.
Mededeling: De gemeente is bezig met een verbeterplan om het vastgoed inzichtelijker te
maken. Er moet een huurcontract voor ons dorpshuis komen. Het gebouw is van de
gemeente Haarlemmermeer. De grond (opstal) is van het Hoogheemraadschap Rijnland. Wij
hebben tot nu toe nooit huur betaald aan de gemeente. Coby heeft een afspraak gemaakt
met Mevrouw M. Steffens, wethouder van de gemeente Haarlemmermeer op 12 mei 2016.
2. Notulen Openbare Jaarvergadering van 21 april 2015
De notulen worden goedgekeurd.

3. Jaaroverzichten
Jaarverslag secretariaat 2015
Het afgelopen jaar was een dorpsjaar met veel activiteiten, gezelligheid en overleg. De
Dorpsraad vergaderde vanaf september maandelijks waarvan een aantal openbaar. Zolang
er nog geen voorzitter is zal een aantal leden bij toerbeurt gespreksleider zijn.
De eerste dinsdag van het jaar 2015 was voor de vrijwilligers met de Nieuwjaarsborrel en
buffet.
Erik Verpaalen heeft op de ALV van 21 april afscheid genomen van de Dorpsraad. Angeleen
Colijn heeft besloten haar activiteiten voor de Dorpsraad niet voort te zetten. Erik en
Angeleen zijn een verkeersgroep gestart op persoonlijke titel.
De dorpsraad is uitgebreid met de leden: Vicky den Hartog, jeugdzaken; Coby van der Lip,
Dorpshuis; Bert van Tol, Vredeburg; Jolanda Straathof, Infobulletin; Willy van Ingen Schenau,
S.B.O.H. en Trudy Geevers als adviseur en er wordt nog naarstig gezocht naar invulling van
de vacatures: voorzitter en verkeer/milieu.
Het infobulletin Weteringbrug verschijnt maandelijks en de redactie is in goede handen van
Jolanda Straathof.
Ruim 2 jaar nadat e.e.a. met de Dorpsraad werd afgesproken heeft de gemeente de meeste
palen in de Vuurbaak verwijderd. Er staan overigens nog steeds palen, willekeurig verspreid
in het dorp, die bij de aanwonenden overlast veroorzaken.
Er is 1 keer vergaderd met het gebiedsteam Abbenes, Buitenkaag en Weteringbrug.
Vrijdag 24 april werden wij uitgenodigd voor een bijeenkomst in Schouwburg De Meerse. Uit
handen van Burgemeester Theo Weterings ontvingen Willy van Ingen Schenau en Coby en
Fake van der Lip de versierselen als lid in de orde van Oranje Nassau.
Op 27 april werd Koningsdag gevierd o.l.v. de groep Vrouwen van Oranje en Bert van Tol en
met een leuk programma was het een geslaagde en goed bezochte feestdag!
Op 4 mei was de traditionele bijeenkomst in het dorpshuis, onder leiding van Alain Wey en
David Bokhorst, gevolgd door de kranslegging bij het monument met als thema: ‘Wie de
ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst’.
Op de eerste dag van de vakantie ontvingen wij van de gemeente Haarlemmermeer een brief
waarin men het formele bezwaar van de Dorpsraad tegen het aanbrengen van fietssymbolen
op de fietsstroken van de Ringvaartdijk binnen de bebouwde kom werd afgewezen. Ook de
gang naar de rechtbank werd niet gehonoreerd. Vervolgens zijn de fietssymbolen
aangebracht, waardoor er een formeel parkeerverbod op de fietsstroken is ingesteld.
Op 12 september organiseerde de Dorpsraad het BBB Dorpsfeest met Barbecue, Borrel en
Bingo o.l.v. Bert van Tol. Het was prachtig weer en het feest werd bezocht door 100 mensen.
Dinsdag 13 oktober vierde omroep MAX zijn 10 jarige bestaan in het dorp met naar
verhouding de meeste leden. De viering werd met ondersteuning van shantykoor De
Ringvaartzangers en de taart goed bezocht.
Vicky en Martin hebben koffieochtenden georganiseerd. Hier konden de inwoners van
Weteringbrug hun ideeën kwijt over de bestemming van het SVOW-terrein. Vicky Hartog en
Josine Flink hebben vervolgens een enquête georganiseerd over de toekomst van het
terrein.
Er is een WhatsApp groep opgestart voor buurtpreventie in Weteringbrug als ogen en oren
van de wijk m.b.t. sociale controle en waakzaamheid in de wijk.
3 mei 2016, Peter Snaterse, secretaris.

Het financiële jaaroverzicht: Jaarrekening en Balans
Penningmeester Trijnie Baas geeft een toelichting op de jaarrekening en de balans.
De kascontrolecommissie
Op dinsdag 16 maart 2016 hebben Stephan Arts en Joke van Buijten de gezamenlijke
boekhouding van de Stichtingen Dorpshuis De Kern en van Dorpsraad Weteringbrug van het
jaar 2015 gecontroleerd. De boekhouding is keurig verzorgd en geeft een betrouwbaar en
helder beeld van de financiële positie van de beide stichtingen. De banksaldi sluiten aan bij
de verslagleggingen en op gestelde vragen heeft de kascommissie antwoord gekregen.
Daarom stelt de kascommissie de vergadering voor het bestuur van de stichtingen decharge
te verlenen voor het door haar gevoerde financiële beleid met betrekking tot het jaar 2015.
Een compliment voor de penningmeester. Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Willy
van Ingen Schenau en Joke van Buijten.
Beheer Dorpshuis
Er waren iets minder verhuringen dan vorig jaar, maar iedereen die binnenkomt vindt dat wij
een mooi dorpshuis hebben.
Verslag spelmiddagen: Ook al doen wij dit al heel wat jaren, het blijft een succes. Er waren
dit jaar weer meer deelnemers dan vorig jaar. Er wordt gestart met koffie en wat lekkers.
Daarna wordt onder het genot van een hapje en een drankje het spel gespeeld. Rond de klok
van half vijf wordt het spel stilgelegd, dan komt de bloemenkar langs en is ieder in de
gelegenheid een bloemetje te kopen. Ook zijn er kaarten te koop van Lenie van der Star, die
zij zelf gemaakt heeft. Rond de klok van 18.00 uur wordt er gezamenlijk gegeten. Het
seizoen wordt afgesloten met een Chinees buffet.
Verslag Klaverjas- en sjoelclub De Kern: Er zijn gemiddeld 28 personen bij het klaverjassen
en 15 personen bij het sjoelen aanwezig. De opkomst is ongeveer gelijk aan vorig jaar. De
sjoelers kunnen wel wat versterking gebruiken. Iets voor U misschien? Er werden 5
klaverjas- en sjoelavonden op zaterdagavonden verzorgd die goed bezocht werden. De
kampioenen waren dit jaar Ton van Es bij het klaverjassen en Joep van Egmond bij het
sjoelen. Financieel kan de club zich goed bedruipen.
Jeugdwerk
Het verslag voor deze jaarvergadering betreft een overzicht van januari tot en met december
2015.
Dit jaar heeft onze club afscheid genomen van Nicole Hoogenboom en Anita de Jong.
Gelukkig hebben we weer nieuwe leden gevonden, te weten; Jennifer Wiebers en Marca van
Stralen. Samen met Esther, Cynthia, Saskia, Jolanda, Josine, Vicky, Margreet, Olga en Anita
S. worden de knutselmiddagen, viswedstrijd en koningsdag georganiseerd.
Januari was de kerstbomeninzameling. Er werden 25 bomen ingezameld. De kinderen
kregen iets lekkers voor de gedane arbeid.
Op18 februari was er een kookknutsel.
Vrijdag 20 maart hebben zo’n 90 kinderen verdeeld over twee groepen volop gedanst tijdens
de kinder- en jeugddisco met DJ Luke van ‘Puur Gezellig’.
Maandag 27 april Koningsdag. Deze Koningsdag werd het dorpsplein omgetoverd in 'Café
Oranje'. Na het traditionele vlag hijsen, Wilhelmus zingen en oranjebittertjes drinken
kondigden Toos en Sjaan uit de Jordaan de Accordeonisten o.l.v. Wim Loos aan. Na dit
swingende optreden werd er met elkaar Swingo (een muzikale bingo) gespeeld. Ook was er
een workshop djembe spelen, een springkussen, en er werd natuurlijk weer gesjoeld en door
dorpsgenoten meegebrachte hapjes geproefd.
Woensdag 20 mei was er een bingo- en spelletjesmiddag. Er was voor iedereen een prijsje.
Woensdag 17 juni sluiten we het seizoen af met een zomerknutsel.

De geplande viswedstrijd van september is niet doorgegaan en wordt verplaatst naar juni
2016.
November staat in het teken van Sint Maarten. Woensdag 4 november is er een lampion in
elkaar geknutseld en 11 november zijn 33 kinderen, verdeeld over vier groepjes langs de
deuren gegaan om liedjes te zingen en snoep op te halen.
Woensdag 9 december was er de Kerstknutsel. De kinderen hebben een zilverkleurige
kersttak gemaakt.
De knutselmiddagen zijn altijd woensdagmiddag 14.00 – 15.30 uur in de Kern. Entree is €
1.50.
Voor dat geld kopen we dan o.a. weer materialen.
We waarderen enorm de medewerking van de dorpsraad en Coby die altijd met ons
meedenkt en ons bijstaat.
Vredeburg
Bert van Tol heeft een gesprek gehad met Hanny van den Bosch maar daar is nog geen
terugkoppeling op gekomen. Er zijn wat kleine problemen, bijvoorbeeld de luide bel als de
brug opengaat. Die haalt de bewoners van Vredeburg al om 6 uur in de morgen uit de slaap.
Infobulletin
Sinds dit jaar wordt de copij voor het infobulletin aangeleverd in Word. Dat is een grote
verbetering en scheelt Jolanda veel werk. Op dit moment worden er 210 infobulletins
gedrukt.
S.B.O.H.
Namens dorpsraad Weteringbrug is Willy van Ingen Schenau deelnemer aan het
dorpsradenoverleg met betrekking tot de Stichting Belangenbehartiging Opstalhouders
Haarlemmermeer (SBOH). De stichting is in 2006 opgericht naar aanleiding van nieuwe
voorwaarden voor het recht van opstal dat dijkbewoners betalen aan het
Hoogheemraadschap van Rijnland. Geregeld kwam er de afgelopen tijd bericht van de
SBOH dat er een nieuwsbrief zou komen, maar dat moest helaas keer op keer worden
uitgesteld, doordat rechtszaken vertraging opliepen.
Inmiddels is het al met al een ingewikkeld verhaal geworden. Het gaat niet alleen meer om
verhoging van het opstalrecht door het Hoogheemraadschap van Rijnland, maar ook om
verkoop van oever en water gelegen vóór de opstalpercelen.
Begin april 2016:
Inmiddels heeft de gemeente Haarlemmermeer een brief gestuurd aan de dijkbewoners over
het voornemen van een aangescherpt uitgiftebeleid van omgevingsvergunningen voor
steigers. Belanghebbenden kunnen water/oever vóór hun huis van Rijnland kopen. Het gaat
dan om 4 meter water en 0,5 meter oever over de breedte van het perceel waar het huis op
staat, maal 70 euro per m2. Als er een steiger ligt die bewijsbaar ouder is dan 20 jaar gaat de
oppervlakte van de steiger hier nog van af.
En verder is nu het wachten op de eerstvolgende Nieuwsbrief van de SBOH.
Mocht u vragen hebben dan kunt u zich het beste wenden tot de secretaris van de stichting,
te weten de heer Hans Paar, Bennebroekerweg 9, 1435 CE Rijsenhout - s.b.o.h@inter.nl.net.
4. Wat verder ter tafel komt
Het gras bij de volkstuinen is nog niet gemaaid. Trijnie heeft gevraagd bij de gemeente
wanneer het gras gemaaid gaat worden. In het vervolg zal dat maar 1 à 2 maal per jaar meer
gebeuren.

5. Rondvraag
1. Vicky merkt op dat het een kwalijke zaak is dat de gemeente niets doet voor de
dijkbewoners aangaande de kwestie van de opstalrechten Hoogheemraadschap Rijnland.
2. Hans van Buijten: Is er al wat bekend over de toekomst van de voetbalvelden? De
terreinen zijn van de gemeente. Er is nog niets bekend, wij moeten afwachten.
3. Jan Kroon: De paaltjes op het trottoir voor zijn huis zijn nog steeds niet weg. Wij raden aan
om zelf melding te doen bij de gemeente.
4. Trijnie: Op 31 mei is er van 15.00 uur tot 16.30 uur een vergadering van het gebiedsteam
in het dorpshuis. Als je erbij wilt zijn graag even aanmelden bij Peter.
5. Trijnie bedankt Angeleen voor het werk wat zij gedaan heeft voor de dorpsraad op het
gebied van verkeersveiligheid. Zij is vanavond niet aanwezig dus het bloemetje voor haar
wordt thuisbezorgd. Ook Coby en Fake worden in de bloemetjes gezet voor alle gastvrijheid
en het vele werk wat zij doen voor onze dorpsraad.
De dorpsraad is verheugd dat Angela van Wijk lid wil worden van de dorpsraad en de
portefeuille verkeer en milieu voor haar rekening gaat nemen.
6. Sluiting
Om 21.30 uur sluit Trudi de vergadering.

Koningsdag in Weteringbrug
De voorbereidingen zijn gestart om voor jong en oud in
Weteringbrug een gezellig Oranjefeest te organiseren.
Een bijzondere koningsdag wordt het want Zijne
Majesteit Koning Willem-Alexander wordt dit jaar 50
jaar!
We gaan dit met elkaar vieren op Koningsdag
donderdag 27 april. Aan het programma wordt
gewerkt; het definitieve programma wordt half april
middels een extra oranjebulletin bekend gemaakt. U kunt er al wel rekening mee houden
dat het een middagprogramma betreft.
In week 15 kunt u de collectanten voor het Oranjefeest weer verwachten. Om één en ander
mogelijk te maken is uw bijdrage zeer welkom!
Parkeerterrein Dorpshuis 'De Kern'
Beste gebruiker van het parkeerterrein van Dorpshuis 'De Kern'; in verband met de
Koningsdagactiviteiten wil de organisatie u vriendelijk verzoeken om uw auto
dinsdag 25 april vanaf 17.00 uur tot donderdag 27 april 21.00 uur ergens anders te
parkeren. Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking!

Rabobank Sponsorfietstocht
Op zondag 25 juni 2017 is de jaarlijkse Rabobank Sponsorfietstocht.
De Rabobank Sponsorfietstocht werkt heel eenvoudig.
Voor iedere deelnemer die meefietst en de route uitrijdt, stort Rabobank Groene Hart Noord een
bedrag in de kas van uw vereniging of stichting.
Enthousiaste clubs die veel mensen weten te mobiliseren, kunnen dus veel geld verdienen.
U kunt weer fietsen voor Stichting Dorpshuis De Kern.
De afstanden zijn 20, 40, 60, 100 km.
De diverse afstanden brengen respectievelijk € 3, € 6, € 9, en € 12,00 op voor
Stichting Dorpshuis De Kern.
Het inschrijfnummer is; 148
Fiets mee voor Dorpshuis De Kern

FrisssssDisco in De Kern
Op 17 maart was het weer tijd voor onze jaarlijkse frisssssDisco.
Dj Glenn zorgde dit jaar voor de muziek.
Als eerste kwamen de kinderen van groep 1 t/m 4. In hun disco outfit en met een mooi fluorescerend
armbandje en een ballon kon het feest beginnen. Er werd heel wat afgedanst en het uur was dan ook
snel voorbij.
Daarna waren de kinderen uit groep 5 t/m 8 aan de beurt. Onder het genot van een drankje en chips
werd er chill gedanst op coole muziek en was het weer een geslaagde avond. We kijken al weer uit
naar volgend jaar.
Groetjes Marca, Vicky, Anita en Saskia.

DORPSRAAD WETERINGBRUG 45 JAAR
Op zaterdag 6 maart jongstleden was het 45 jaar geleden dat de
Dorpsraad Weteringbrug is opgericht.
Zaterdag 11 maart hebben we daarom een klein feestje gevierd.
Waar u allemaal voor uitgenodigd was, voor een gezellige middag om foto’s
en films van Weteringbrug te bekijken en een paar rondjes bingo te spelen.
Als u er niet bij was, heeft u wat gemist, want hoe leuk was het om al die
oude films en foto’s van ons mooie dorp en alle bekenden te bekijken.
Met dank aan mevrouw Rietdijk voor het uitlenen van de filmpjes.
Coby van der Lip

DITJES en DATJES;










Een hartelijke welkom aan een aantal nieuwe bewoners in Weteringbrug.
Op Leimuiderdijk 480 zijn Rick en Conny Vermeer komen te wonen.
De woning op Lisserweg is weer bewoond. Debbie, Zoë, en Kyra Minkes hebben hier hun
intrek genomen
Op Huigsloterdijk 87 hebben Frank Boelen en Eline van Diemen zich gevestigd.
We hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen in Weteringbrug.
Het speeltuintje in de Vuurbaak, achter woningen nr. 30 t/m 38, is nog steeds afgezet met
hekken, daar schijnt een asbest verdacht stukje materiaal gevonden te zijn en dat wordt nu
onderzocht.
De Centrale schoolexamens komen er weer aan, iedereen die examen gaat doen, we wensen
jou heel veel succes en wijsheid toe om deze examens goed te gaan maken….SUCCES !!
In week 16, ontvangt u het Oranje bulletin, waarin het gehele programma ontvangt m.b.t. de
Koningsdag viering en de 4 mei viering.
Uiterste inleverdatum voor het eerstvolgende ( maandelijkse) infobulletin is zaterdag 29 april
2017 . U kunt het Word bestand sturen naar infobulletin.weteringbrug@gmail.com.

