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

Elke woensdagavond
Elke donderdagavond

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

AGENDA NOVEMBER 2017
MAANDAG 6 NOVEMBER
WOENSDAG 08 NOVEMBER
DONDERDAG 9 NOVEMBER
VRIJDAG 10 NOVEMBER
ZATERDAG 11 NOVEMBER
MAANDAG 13 NOVEMBER
MAANDAG 20 NOVEMBER
MAANDAG 27 NOVEMBER
DONDERDAG 30 NOVEMBER

; Sjoelen om 20.00 uur
; Knutselen voor de JEUGD om 14.00 uur
; SENIOREN spelmiddag om 14.00 uur
; Ophalen oud papier door WVC,
; Sint Maarten avond om 18.00 uur
; Klaverjassen om 20.00 uur
; Sjoelen om 20.00 uur
; Klaverjassen om 20.00 uur
; SENIOREN spelmiddag om 14.00 uur

AGENDA DECEMBER 2017
VRIJDAG 1 DECEMBER
MAANDAG 04 DECEMBER

; Inleveren kopij voor infobulletin DECEMBER.
; Sjoelen om 20.00 uur

OUD PAPIER
Nu de papiercontainer weg is en de container op het brengpark snel vol is , hebben we een
probleem.
Maar nu , bij wijze van proef, wil WVC op vrijdag 10 november, hun route voor die avond uit
breiden naar Weteringbrug
Het oud papier kunt u die avond, netjes gebundeld of in dozen en niet zwaarder dan 5 kg,
brengen en neerzetten hoek Lisserweg/Leimuiderdijk.
Daarna zal bekeken worden of WVC hier mee door gaat.
Adrie de Jong en Coby van der Lip
Sint Maarten knutsel

Woensdag 8 november gaan we knutselen voor Sint Maarten. Alle kinderen die hun eigen
lampion willen maken zijn van harte welkom. We starten om 14.00 uur in dorpshuis 'de Kern'
en zijn rond 15.30 uur weer klaar. Kosten € 1.50.
Tot dan!
Josine & Danny
Sint Maarten in Weteringbrug
Zaterdag 11 november gaan de kinderen langs de deuren van
Weteringbrug om een mooi Sint Maarten-liedje voor u te zingen.
Een kleine versnapering als dank daarvoor wordt zeer
gewaardeerd! U kunt ons verwachten op de Leimuiderdijk –
Huigsloterdijk (ook over de brug t/m nr. 87) – Lisserweg (tot de
rotonde) en in de Vuurbaak.
Kinderen die mee willen lopen worden verwacht om 18.00 uur in
dorpshuis ‘de Kern’. Daar zullen we de groepjes indelen. Per
groepje wordt er dan in een deel van Weteringbrug gelopen.
Vergeet de lampionnen niet!
Josine, Danny & Esther

Jeugduitje Weteringbrug/ Vredeburg,
10 juni 2017
Op een zonnige zaterdagochtend in juni verzamelden
24 kinderen van 4 tot 12 jaar en 9 begeleiders bij
Dorpshuis de Kern. De touringcar van Doelen stond al
klaar en al snel konden we, uitgezwaaid door de
ouders, op pad.
We hadden Plaswijckpark uitgekozen als bestemming
om met elkaar een leuke dag door te brengen als
afsluiting van het knutselseizoen.
Het leek net een schoolreisje en de stemming in de bus was al snel uitgelaten en vrolijk.
Er waren allerlei versnaperingen mee en
gedurende de dag konden de kinderen in groepjes
lekker zwemmen, spelen, boottochtje maken,
dieren kijken, griezelen op de spookzolder,
waterfietsen en nog veel meer leuks! De foto’s
spreken voor zich…….
Om 17u afgesloten met een frietje, snack en wat te
drinken en iedereen moe maar voldaan weer mee
naar Weteringbrug.
We kijken terug op een heel geslaagd uitje en
willen hiervoor nog een aantal mensen
hartelijk bedanken:
De Dorpsraad (en indirect de gemeente
Haarlemmermeer) voor het financieel mogelijk
maken van het uitje;
De moeders die mee zijn geweest als
begeleiding: Cynthia, Danny, Esther,
Jacqueline, Jennifer, Saskia en Suzanne.
Marca en Josine

DITJES EN DATJES;
 We heetten alle nieuwe bewoners van Weteringbrug van harte welkom in ons dorp en
we wensen jullie heel veel woonplezier. We hopen jullie graag eens te ontmoeten bij
de activiteiten die er in het dorp worden georganiseerd !
 Er wordt gewerkt aan het herstel van de grondkwaliteit en aan het herstel van het
speeltuintje in de Vuurbaak achter de woningen nr. 30 t/m 38.
 Dhr. J. Verleg – Vuurbaak 15 – is in augustus plotseling overleden.
 Voor degene die ziek zijn of aan het herstellen zijn van een ingreep, wensen wij u
vanaf deze plek , heel veel sterkte toe.

