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Bij Ziekte en Jubilea
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Elke woensdagavond
Elke donderdagavond

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

AGENDA MAART 2018
VRIJDAG 02 MAART
MAANDAG 05 MAART
MAANDAG 12 MAART
DONDERDAG 15 MAART
MAANDAG 19 MAART
WOENSDAG 21 MAART
ZATERDAG 24 MAART
MAANDAG 26 MAART
DINSDAG 27 MAART

; Uiterste inleverdatum kopij infobulletin van Maart 2018
; Klaverjassen om 20.00 uur
; Sjoelen 20.00 uur
; Senioren spelmiddag 14.00 uur
; Klaverjassen 20.00 uur
; Stemmen voor het referendum 7.30 uur tot 21.00 uur
; Klaverjas en Sjoelavond
; Sjoelen 20.00 uur
; UITERSTE INLEVERDATUM KOPIJ INFOBULLETIN

AGENDA APRIL 2018
DINSDAG 3 APRIL
VRIJDAG 6 APRIL
MAANDAG 9 APRIL
DINSDAG 17 APRIL

; Klaverjassen 20.00 uur ( dus niet op maandag )
; Frisdisco voor de jeugd
; Sjoelen 20.00 uur
; Algemene jaarlijkse ledenvergadering 20.00 uur

Verkiezingen
In verband met de fusie van de gemeente Haarlemmermeer met Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
welke op 1 januari 2019 zal ingaan, worden de gemeenteraadsverkiezingen hier pas op
21 november 2018 gehouden.
Op 21 maart kan men wel stemmen m.b.t. het raadgevend referendum over de Wet op de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Kiezers kunnen dan hun stem uitbrengen voor
of tegen deze wet. Het betreft de z.g. 'sleepwet' (privacy-gevoelige zaken op digitaal gebied). Locatie:
Dorpshuis De Kern.
Landelijk zijn er op 21 maart wel gemeenteraadsverkiezingen.

Beste deelnemers aan de spelmiddagen, het klaverjassen en sjoelen in Dorpshuis de
Kern Weteringbrug .
Wat was het een geslaagde dag op 10 februari.
En voor herhaling vatbaar, hebben wij vernomen.
Reden voor ons, om te onderzoeken of dit mogelijk is.
Want er komt wel een kostenplaatje bij kijken.
Nu hebben wij het volgende besloten;
Zaterdag 24 maart is het een gewone klaverjas/sjoelavond.
Met veel eieren🍳
Dan willen wij op zaterdag 12 mei, als slot van het klaverjas/sjoelseizoen,
het weer overdag doen, net als 10 februari.
En de spelmiddag van donderdag 17 mei , een week opschuiven,
dus donderdag 24 mei, met als afsluiting ,een Chinees BUFFET.
U krijgt hiervoor nog een uitnodiging.
Hopende uw hier mee van dienst te zijn en elkaar steeds weer te ontmoeten
Sportieve groeten,
Nel, Coby en Fake

Valentijns knutsel;
Woensdag 14 februari hebben maar liefst 13 kinderen erg hun best gedaan om een prachtige
Valentijns dromenvanger te knutselen. De kinderen waren druk in de weer met verschillende kleuren
wol, vervolgens werd de dromenvanger voorzien van prachtige stickers en zelf geknipte vormpjes.
Onderaan de dromenvanger konden de kinderen kralen rijgen en een paar mooie veren vastknopen.
Aan alle gezichten te zien was het een hele geslaagde middag. Alle moeders die bleven om te
helpen, heel erg bedankt!
Groetjes Esther en Ilone.

Frisdisco in Weteringbrug
Er gaat weer gedanst worden in Weteringbrug!!

Wanneer:
Waar:
Wie:

Vrijdagavond 06 april 2018
Dorpshuis de Kern in Weteringbrug
De kinderen van Weteringbrug en Vredeburg en hun vriendjes en
vriendinnetjes.

Verder informatie volgt in volgende infobulletin.
Saskia Ezendam, Annelies Verheij, Ilone Pecht, Marca van Stralen & Vicky Hartog
OCHTENDKRANT IN WETERINGBRUG
Ongeveer 16 jaar geleden zijn wij, familie Bakx, begonnen met het ronddelen van de ochtendkrant.
Op 1 juni gaan we ermee stoppen.
Er wordt gezocht naar een of meerdere opvolgers, mensen die vroeg opstaan geen probleem vinden
en graag buiten zijn.
De kranten worden bij u thuis bezorgd en het kost u dagelijks ongeveer 45 minuten.
De kranten worden gedeeld van maandag t/m zaterdag.
Verdiensten zijn ongeveer 275 euro per maand.
Interesse?? Bel Marcel Bakx 06-46502535 of Ada van Schie 06-29411377

Sociaal werker/ Ouderenadvies 65+
De Sociaal Werker ouderen kan u helpen op diverse gebieden zoals wonen, zorg en welzijn maar
ook met vragen op het gebied van de WMO. Ook als u het even niet meer weet kunnen wij met u
meedenken.
Iedere donderdagochtend is er een inloopspreekuur tussen 09:00-12:00 uur waar u met vragen op
verschillende leefgebieden terecht kunt. Indien u niet in staat bent om naar het spreekuur toe te
komen kunnen we u ook thuis bezoeken.
Locatie voor het inloopspreekuur:
Ontmoetingscentrum
Elemastraat 65
2151 AJ Nieuw-Vennep
Wij bevinden ons op de 1e etage
Wanneer kunt u een beroep doen op de Sociaal Werker ouderen?
 U wilt iets weten over de mogelijkheden voor hulp, verzorging en andere
voorzieningen.
 U zoekt ondersteuning bij het vinden van bezigheden.
 U wilt informatie wilt over (aangepaste) vervoersmogelijkheden.
 U wilt hulp bij het invullen van ingewikkelde formulieren of bij het op orde brengen
– en houden – van uw administratie.
 U heeft vragen over financiële regelingen.
 U wilt graag in contact komen met andere mensen. Maar u weet niet goed hoe u
dat gaat aanpakken.
 Door het verlies van een partner, komt u ineens voor zaken te staan die uw
partner altijd regelde.
 U heeft plannen om te verhuizen omdat uw woning niet meer past (door
veranderde omstandigheden).
 U kunt door ziekte opeens behoefte hebben aan (huishoudelijke)zorg
 U heeft vragen over mantelzorg
Henriette Frielinck en Mariska Spitman ( Hoofdkantoor Meerwaarde 023-5698888 )

DITJES en DATJES
 Op 22 februari 2018 hebben wij het verdrietige nieuws ontvangen dat Wil Pecht ( Lisserweg
21 ) is overleden. Wij wensen Jaap en Bianca en Marcel / Jennifer en Marc en de
kleinkinderen en familie heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.
 5 maart 2018 reed er op het bospad een jonge knul in een zwart motorpak en zwarte helm en
een zwarte brommer over het wandelpad, hij reageerde niet op stopteken van de
fam. Verpaalen die op dat moment daar liepen. Hij reed recht op hen af, Erik kon nog net op
zij springen. Erik is niet aangereden maar heeft wel verwondingen aan zijn oog / hoofd.
 Op vrijdag 9 maart zijn Rinze en Nel Kooistra ( Lisserweg 7) 40 jaar getrouwd. Alvast van
harte gefeliciteerd !!
 Rita van Immerseel, heeft een tijd in de lappenmand gezeten, het gaat gelukkig nu weer
beter en het herstel neemt goede vormen aan.
 Welkom Heavenly ( Leimuiderdijk 488) Wij hopen dat je hier met heel veel plezier zult wonen.
 Op 22 en 23 maart van 11.00 uur tot 20.00 uur en 24 en 25 maart van 10.00 uur tot 15.30 uur
organiseert On Deck ( Leimuiderdijk 478a ) weer hun jaarlijkse sample. Zij verkopen niet
alleen zeilkleding maar ook nautische accessoires en er is een hoek met ( tweedehands)
kleding
 Half december 2017, was de bekendmaking van de winnaar van de ‘Ondernemersprijs
Haarlemmermeer 2017, Doelen Coach service, mede onder leiding van Angela van Wijk
deden goed mee in de race, maar zijn uiteindelijk 4e geworden. Alsnog van harte gefeliciteerd.
 Oud papier, gaat best goed! Af en toe zetten er nog steeds mensen bij een volle container het
weg te brengen oud papier naast de container, maar dat is niet meer zo frequent als een paar
weken geleden. Het gaat dus de goede kant op.








Kort geleden zijn de ramen van het voormalig kleedgebouw van S.V.O.W opengebroken,
waardoor de ramen niet meer dicht konden, dit is inmiddels
doorgegeven aan de gebiedsmanager.
Bushalte bij Wink, heeft stormschade opgelopen, maar dit was
binnen 2 dagen ook weer gerepareerd.
Het laantje van Wink ( pad van Weteringweg naar Leimuiderdijk) is
nu ook verlicht en wordt nog verder opgeknapt.
De bomen van het bospad zijn goed uitgedund, daardoor is op de
Leimuiderdijk het “geluidsoverlast” met bepaalde windrichtingen wel
toegenomen.
Whats app. groep - Weteringbrug Alert - wil de deelnemers graag verzoeken om deze app.
niet te gebruiken voor onderling contact of privé berichten. En mocht er een melding worden
gedaan NIET allemaal reageren met bijv. dank je wel of een emoticon.
Denkt u eraan om in de nacht van zaterdag 24 maart op zondag 25 maart de klok 1 uur
VOORuit te zetten, dan gaat de zomertijd in.

