INFOBULLETIN
WETERINGBRUG / VREDEBURG
Dorpsraad;
Voorzitter;
Vacature
Secretaris;
Peter Snaterse
Penningmeester;
Trijnie Baas – Jansen
Website; www.weteringbrug.info

Redactie;
Jolanda Straathof – van der Luit
infobulletin.weteringbrug@gmail.com

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 APRIL 2018
DINSDAG 3 APRIL
VRIJDAG 6 APRIL
ZONDAG 8 APRIL
MAANDAG 9 APRIL
DONDERDAG 12 APRIL
MAANDAG 16 APRIL
DINSDAG 17 APRIL
MAANDAG 23 APRIL
VRIJDAG 27 APRIL
MAANDAG 30 APRIL

; Klaverjassen 20.00 uur ( dus niet op maandag )
; Frisdisco voor de jeugd
; Zondagmiddagpodium om 14.00 uur
; Sjoelen 20.00 uur
; Senioren spelmiddag 14.00 uur
; Klaverjassen 20.00 uur
; Algemene jaarlijkse ledenvergadering 20.00 uur
; Sjoelen 20.00 uur
; KONINGSDAG
; klaverjassen 20.00 uur

week 15; 8 t/m 14 april

; Collecte voor het Oranjefeest ( voor Koningsdag )

AGENDA MEI 2018;
WOENSDAG 2 MEI
MAANDAG 7 MEI

; Uiterste inleverdatum infobulletin Mei 2018.
; Sjoelen 20.00 uur

Uitnodiging
voor de Algemene Ledenvergadering van de Dorpsraad Weteringbrug voor de inwoners van
Weteringbrug en Vredeburg in Dorpshuis “De Kern”.
Datum

: dinsdag 17 april 2018, aanvang 20.00 uur.

Agenda
1. Opening en mededelingen door gespreksleider.
2. Notulen vorige ALV 25 april 2017.
3. Jaaroverzichten:
 Jaarverslag secretariaat;
 Het financieel jaaroverzicht: Jaarrekening en Balans;
 De kascontrolecommissie;
 Beheer Dorpshuis;
 Jeugdwerk;
 Vredeburg;
 Infobulletin;
 S.B.O.H.
 Wat verder ter tafel komt.
 Rondvraag.
 Sluiting.

Dorpsraad Weteringbrug en Vredeburg
Notulen van de Openbare Jaarvergadering Dorpsraad Weteringbrug van
25 april 2017
1.Opening en mededelingen van de gespreksleider
Trudi Geevers opent om 20.10 uur de vergadering.
Er zijn tot teleurstelling van de dorpsraad slechts 4 mensen, buiten de dorpsraad om, aanwezig. Vindt
(bijna) niemand het wel en wee van ons dorp belangrijk?
Mededeling: Er worden drie borden geplaatst met de waarschuwing dat er een WhatsApp groep is in
Weteringbrug die bij onraad de boel in de gaten houdt. Er is een aanvraag ingediend voor twee
borden extra.
De vuurbaak is van de rotonde verdwenen. Waarschijnlijk is het voor onderhoud, maar de dorpsraad
weet van niets.
2. Notulen Openbare Jaarvergadering van 3 mei 2016
De notulen worden vastgesteld.
3. Jaaroverzichten
Jaarverslag secretariaat 2016 (Peter Snaterse)
Het afgelopen jaar was een dorpsjaar met veel activiteiten, gezelligheid en overleg. De Dorpsraad
vergaderde maandelijks waarvan een aantal openbaar. Zolang er nog geen voorzitter is zijn een paar
leden bij toerbeurt gespreksleider.
De eerste dinsdag van het jaar 2016 was voor de vrijwilligers met de Nieuwjaarsborrel en een heerlijk
buffet.
Maandag 11 januari was er een bijeenkomst in Dorpshuis De Kern georganiseerd door de gemeente
Haarlemmermeer voor de inwoners van Weteringbrug, Vredeburg en Leimuiderbrug. Het onderwerp
was kansen en kwaliteiten van Ringdijk en Ringvaart.
De Dorpsraad is verheugd met de komst van nieuwe bewoners in Weteringbrug. Het infobulletin
maakt daar regelmatig melding van. Het bulletin verschijnt maandelijks en de redactie is in goede
handen van Jolanda Straathof.
We maakten kennis met de nieuwe wijkagent Thijs Stut.
We werden geconfronteerd met de aankondiging dat de gemeente Haarlemmermeer huur gaat
vragen voor ons dorpshuis. Ondanks diverse gesprekken is het tot nu toe niet gekomen tot een
concreet plan. De Dorpsraad is faliekant tegen, tenzij in de huurovereenkomst wordt vastgelegd dat
de huursom middels gemeentelijke subsidie wordt teruggestort.
Er is vergaderd met het gebiedsteam Abbenes, Buitenkaag en Weteringbrug.
Woensdag 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, georganiseerd door Alain Wei en David
Bokhorst, gevolgd door de kranslegging bij het monument.
Op vrijdag 28 oktober organiseerde de Dorpsraad een uitgaansdag met de bus naar ‘De Weistaar’ in
Maarsbergen, mede gesponsord door de stichting Meerwind.
De toekomst van het SVOW terrein blijft ongewis, er wordt gesproken met vertegenwoordigers van
WVC en gemeente.
De WhatsApp groep voor buurtpreventie in Weteringbrug werkt goed als ogen en oren van de wijk
m.b .t sociale controle en waakzaamheid!
We hebben afscheid genomen van Hannie v.d. Bosch en kennis gemaakt met haar opvolger Jos
Bontekoe, gebiedsmanager zuid.

Er is ophef over het maaibeleid van de gemeente. Ook hier betreft het de willekeur waarmee men
bepaalde besluiten doorzet. Na een klachten van dorpsbewoners werd overleg geboden maar
nauwelijks gehoord.
Er is een nieuwe speelruimte gemaakt op het voormalige voetbalveldje achter de Vuurbaak.
Het financiële jaaroverzicht: Jaarrekening en Balans
Penningmeester Trijnie Baas geeft alle aanwezigen een jaarrekening en balans. Zij geeft daarna
toelichting op cijfers.
De kascontrolecommissie
Op donderdag 23 maart 2017 hebben Willy van Ingen Schenau en Joke van Buijten de gezamenlijke
boekhouding van de Stichtingen Dorpshuis De Kern en van Dorpsraad Weteringbrug van het jaar
2016 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 2016. Een compliment voor de penningmeester. Volgend
jaar bestaat de kascommissie uit Willy van Ingen Schenau en Angela van Wijk.
Beheer Dorpshuis
Onderhoud: Er zijn nieuwe handdoekrollen geplaatst en er moet een nieuwe verwarmingsketel
komen. De spelmiddagen, klaverjas- en sjoelavonden worden goed bezocht.
Jeugdwerk
Het verslag voor deze jaarvergadering betreft een overzicht van januari tot en met december 2016.
Dit jaar heeft onze club afscheid genomen van Jennifer Wiebers. Komend seizoen zullen er meerdere
mutaties plaatsvinden. De groep veroudert, er is contact gezocht met 5 jonge moeders.
Januari was de kerstbomeninzameling. Er werden 31 bomen ingezameld.
In februari was er met 16 kinderen een kookknutsel.
Woensdag 27 april Koningsdag met als thema ‘Raar maar waar’. Op deze koude dag was er eerst
een speurtocht voor de kinderen. Na het vlag hijsen en Wilhelmus ging het feest verder in het
Dorpshuis. Er was bingo, er werd gesjoeld, en we hebben rare foto’s gemaakt en gekke proefjes
gedaan. Ter afsluiting hebben we met elkaar hamburgers gegeten.
In mei was er Bingo en de jaarlijkse disco die door 80 kinderen werd bezocht.
Woensdag 15 juni sluiten we het seizoen af met een zomerknutsel.
Vrijdag 17 juni was er een viswedstrijd. De vissen waren blij, de organisatie was wat minder
enthousiast want er waren slechts vier vissers. Daarom zal er in 2017 geen viswedstrijd meer
georganiseerd worden.
November staat in het teken van Sint Maarten. Nadat 2 november de lampion in elkaar geknutseld is,
zijn er op 11 november maar liefst 42 kinderen op pad gegaan om snoep op te halen.
Woensdag 14 december was er de Kerstknutsel. De kinderen hebben een sneeuwbol met glitter
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.
Met dank aan Coby en de dorpsraad.
Daarna wordt de VOG, de gedragscode ondertekend door het bestuur van de dorpsraad. Op een
later tijdstip wordt deze ondertekend door de vrijwilligers. Vicky heeft hieraan veel werk gehad,
waarvoor onze dank.
Vredeburg
Geen mededelingen.

Infobulletin
Er worden per maand 220 infobulletins gedrukt door fa. KES. De samenwerking is prima. Rita brengt
de infobulletins rond.
S.B.O.H.
Verslag Stichting Belangenbehartiging Opstalhouders Haarlemmermeer
seizoen 2016- 2017
De SBOH houdt zich bezig met de drastische verhoging van het recht van opstal, dat dijkbewoners
betalen aan het Hoogheemraadschap van Rijnland (deze verhoging was ook de oorspronkelijke
reden om in 2006 deze stichting op te richten). Inmiddels houdt de stichting zich ook bezig met
verkoop door Rijnland van een deel oever en water gelegen vóór de opstalpercelen aan de
opstalhouders. Namens Dorpsraad Weteringbrug ben ik afgevaardigde naar het dorpsradenoverleg,
dat zich met genoemde problematiek bezighoudt.
Er zijn drie nieuwsbrieven verstuurd naar of bezorgd bij de opstalhouders het afgelopen jaar, en wel
in september en december 2016 en in maart 2017.
In de afgelopen jaren zijn al meerdere rechtszaken gevoerd tegen Rijnland; momenteel is weer een
rechtszaak gaande die o.a. betrekking heeft op de door Rijnland gehanteerde grondquote.
NB: Mocht u vragen hebben met betrekking tot de SBOH, dan kunt u zich het beste wenden tot de
secretaris van deze stichting, de heer Hans Paar, Bennebroekerweg 9, 1435 CE Rijsenhout,
s.b.o.h.@inter.nl.net.
4. Rondvraag
Trijnie: Er is 11 mei een bijeenkomst in het gemeentehuis
over het dijkbeheer. Willy en Joke zullen hierbij aanwezig zijn.
Er wordt gesproken over een knip (afsluiting) in Weteringbrug.
Peter zal de gemeente vragen waar de knip gepland is.
Joke: Er is subsidie aangevraagd voor de plaatsing van het
AED apparaat in een buitenkast. Joke doet een oproep in het
infobulletin om vrijwilligers te werven voor een ‘hartveilig’
Weteringbrug.
Jolanda: De grond van de nieuwe speelplaats is vervuild. Er
worden sleuven gegraven om te zien hoe ernstig de vervuiling
is, daarna komt er een plan van aanpak.
Peter: Er is een offerte aangevraagd voor de verbetering van onze website. Er komt een lichtkrant en
meer ruimte om foto’s te plaatsen.
Coby: Naar aanleiding van de filmmiddag van maart heeft Coby aan Erik gevraagd de films die hij
gemaakt heeft in het verleden van dorpsactiviteiten op dvd te zetten. Erik heeft toegezegd hiervoor te
zorgen.
Trudi: Het weggetje van Wink wordt niet bijgehouden door de gemeente. Trudi is daar nog mee bezig.
Ook het onderhoud van het schelpenpad is aangekaart bij de gemeente. Er is een brief met foto’s
naar hoofdkantoor Arriva gestuurd met situatie van de bushaltes.
Tot slot wordt Coby nog even in de bloemetjes gezet. Met een mooi boeket bedankt de dorpsraad
haar voor haar gastvrijheid. Bij bezetting van het dorpshuis mag de dorpsraad altijd in huize van der
Lip vergaderen.
5. Sluiting
Om 21.50 uur sluit Trudi de vergadering.

Binnenkort krijgen de kinderen die wel eens komen knutselen in 'de Kern'
uitnodigingen in de bus (om uit te delen aan vriendjes of vriendinnetjes).
Mocht je deze niet hebben gehad en wil je ze ook of wil je er meer dan kun
je ze per mail opvragen bij Vicky Hartog (vickmar@ziggo.nl).
Dus kinderen van Weteringbrug en Vredeburg; kom vrijdagavond 6 april met
al je vrienden en vriendinnen gezellig een avond swingen op de muziek van
'DJ GLENN' in dorpshuis 'de Kern'!
Saskia Ezendam, Annelies Verheij, Ilone Pecht, Marca van Stralen & Vicky
Hartog.

Koningsdag in Weteringbrug
Hunne Majesteiten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima vieren vrijdag 27 april 2018
Koningsdag in de stad Groningen. Wij bouwen ons eigen feestje in dit Olympische jaar!
De voorbereidingen zijn gestart om voor jong en oud in Weteringbrug een gezellig Oranjefeest te
organiseren.
We gaan dit met elkaar vieren op Koningsdag vrijdag 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!
Geluidsman voor Koningsdag gezocht
Onze al jarenlange vaste geluidsman op Koningsdag is op zoek naar opvolging en kan ook dit jaar
niet de gehele middag op het dorpsplein bij 'de Kern' aanwezig zijn.
Hij zou dit graag samen doen met en/of overdragen aan iemand anders. Het gaat om het verzorgen
van achtergrondmuziek en het in- en uitschakelen van de microfoon tijdens het middagprogramma
van Koningsdag op het dorpsplein bij 'de Kern'.
Geïnteresseerd? Verdere informatie; Vicky Hartog (vickmar@ziggo.nl of 06-22473650).

Ditjes en Datjes;





Rinze en Nel Kooistra willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en
medeleven in welke vorm dan ook die zij hebben ontvangen naar aanleiding van hun 40 jarig
huwelijksfeest. Zij zijn erg verwend. Dank daar voor !
Trijnie Baas – Jansen is gevallen tijdens een wandeling met haar man Jan, zij heeft door deze
val haar heup gebroken en is direct geopereerd ! Trijnie sterkte met het herstel !!!
En een welkom voor Frank Soselisa, hij woont tijdelijk bij de fam. Bokhorst op de Vuurbaak
38, hij blijft daar tot hij zijn woning in Roelofarendsveen kan betrekken
Via de website www.bezoekbas.nl. kunt u terecht met al uw vragen en klachten m.b.t.
Schiphol. En zeker nu i.v.m. de ontwikkelingen die gaande zijn m.b.t. de aanvliegroutes.

