INFOBULLETIN
WETERINGBRUG / VREDEBURG
Dorpsraad;
Voorzitter;
Vacature
Secretaris;
Peter Snaterse
Penningmeester;
Trijnie Baas – Jansen
Website; www.weteringbrug.info
Elke woensdagavond
Elke donderdagavond
AGENDA DECEMBER 2018;
DONDERDAG 6 DECEMBER
MAANDAG 10 DECEMBER
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WOENSDAG 19 DECEMBER
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; Shantykoor “De Ringvaartzangers”
; Meezingkoor “Eigen-Wijs”

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

; Spelmiddag voor senioren om 14.00 uur ( kosten € 4.00)
; Sjoelen om 20.00 uur
; KERST sjoelen en klaverjassen om 20.00 uur
; Klaverjassen 20.00 uur
; KERST knutsel voor de jeugd; 14.30-16.00 uur, kosten € 1,50
; LET OP;
Klaverjassen én Sjoelen om 20.00 uur
; Uiterste inleverdatum kopij infobulletin Januari 2019

; Sjoelen om 20.00 uur
; LET OP !! geen sjoelen
; Openbare Dorpsraad vergadering om 20.00 uur
; Kerstbomeninzameling van 14.30 uur tot 16.00 uur

Verkeersmaatregelen gemeente Haarlemmermeer
Alle inwoners van Weteringbrug hebben vorige week een brief
van de gemeente ontvangen waarin de verkeersmaatregelen
Ringdijk worden meegedeeld. Voor ons dorp betekent dit een
afsluiting voor gemotoriseerd verkeer ten oosten van de
Weteringweg bij de brug.
Vorig jaar toen dit plan bekend werd heeft de dorpsraad onze
inwoners gevraagd hoe men hier tegenaan keek. Op één reactie
na, waren alle mensen die gereageerd hebben tegen een afsluiting van de dijk.
De dorpsraad heeft, naar aanleiding van deze peiling, kort daarop een
raadsvergadering ingesproken en de bezwaren van de inwoners van Weteringbrug
kenbaar gemaakt. Ook is er een aantal weken geleden nog een overleg geweest tussen
dorpsraad en enkele medewerkers van de gemeente waarin nogmaals nadrukkelijk
gesproken is over de bezwaren die de inwoners tegen een knip op de dijk aangedragen
hebben.
In de brief van de gemeente lijkt het erop dat de plannen van de gemeente al
vaststaan. Waaruit blijkt dat de gemeente niet naar ons luistert.
Tevens bevat de brief een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst op 10 december in
Dorpshuis Marijke te Burgerveen.
De dorpsraad doet een oproep aan u allen: Kom naar Burgerveen en laat de
gemeente weten dat wij ons niet zomaar bij hun besluiten neerleggen.

Data klaverjas en sjoelclub
In het programma van de klaverjas en sjoelclub voor de maand december, staat een verkeerde dag
aanduiding
Het moet VRIJDAG 28 DECEMBER zijn, deze avond kan er zowel gekaart, als gesjoeld worden.
En in januari 2019 is het woensdag 2 JANUARI sjoelen, in plaats van maandag 7 januari.
In februari 2019 bestaat de klaverjas en sjoelclub 45 jaar , op 16 februari is er dan weer een hele dag
klaverjassen en sjoelen .
Informatie hierover volgt; Fake van der Lip
Uitnodiging
voor de Openbare vergadering van de Dorpsraad Weteringbrug voor de inwoners van Weteringbrug
en Vredeburg.
Datum
: dinsdag 8 januari 2019
Plaats
: Dorpshuis ‘De Kern’
Aanvang
: 20.00 uur
Agenda
1. Opening en welkom door gespreksleider.
2. Notulen vorige vergadering (oktober 2018).
3. Ingekomen en verzonden stukken.
4. Financiën.
5. Beheer Dorpshuis.

6. Projecten Dorpsraad
a. Jeugdwerk
b. Verkeer
c. Vredeburg
d. Infobulletin
e. S.B.O.H.
f. Toekomst S.V.O.W terrein
g. Overige activiteiten

7. Rondvraag.
8. Sluiting.
Aansluitend Nieuwjaarsborrel!

Kerst knutsel
Op woensdagmiddag 19 december is het weer tijd voor
de jaarlijkse Kerst knutsel. We beginnen om 14.30 en het duurt
tot ongeveer 16.00.
Het is, zoals altijd, in ons Dorpshuis ‘de Kern’.
Kosten € 1.50 p.p. Tot dan.
Jessica & Saskia

Aan alle Weteringbruggers
De opbrengst van de collecte voor Alzheimer
352,42 euro geworden.
Heel hartelijk dank,
David & Rita namens
Stichting Alzheimer Nederland

Nederland is

Kerstbomeninzameling 2019

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 09 januari 2019
Tussen 14.30 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 09 januari om
14.30 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- en Vreemd geld en Douwe Egberts punten;
Lions Club Haarlemmermeer – Host start 2 grote acties in de Haarlemmermeer e.o.
Douwe Egberts punten voor koffie voor de voedselbank.
Oud en Vreemd geld voor oogoperaties in arme wereldlanden.
Doneer DE punten en oud/vreemd geld in de inzamel bus .
In Dorpshuis “De Kern” staan de inzamel bus voor u klaar.
Inleveren kan tot 12 januari 2019
Hartelijk dank

Wat nu ook nog te zake doet;
 In het Witte Weekblad Nieuw-Vennep plaatst de gemeente Haarlemmermeer
haar publicaties en bekendmakingen. Aangevraagde en verleende
omgevingsvergunningen bouw (de vroegere bouwaanvragen/-vergunningen).
Ook staan weg opbrekingen vermeld en overige informatie die wij als burgers
willen weten.
Veelal wordt het Witte Weekblad niet bezorgd, alleen de mensen die klagen dat
ze hem niet ontvangen hebben, krijgen het weekblad wel.
Klagen kan op de volgende manieren:
- per internet: in de zoekbalk Witte Weekblad Nieuw-Vennep typen en dan
enteren.
Je ziet dan het klachtformulier die je dan kan invullen en digitaal versturen;
- per telefoon: 0342-494911.
Hoe meer mensen klagen, hoe groter de druk op de verspreider.
 De eigenaren van de auto’s die doordeweeks op het Dorpshuisplein geparkeerd
staan, worden vriendelijk verzorgd om in het weekend de auto op het
parkeerterrein van het voormalig S.V.O.W terrein te parkeren dit i.v.m. de
activiteiten in het Dorpshuis.
 Het is niet de bedoeling om uw tuinafval naast het bospad te deponeren, daar
kunt u de GFT rolemmer voor gebruiken.
 De notulen Openbare Dorpsraadvergadering van 9 oktober zijn gepubliceerd in
het infobulletin van November 2018, deze kunt mee nemen/ inlezen voor de
Openbare Dorpsraad vergadering van 8 Januari 2019. Mocht u deze niet meer in
bezit hebben dan zijn er enkele inkijk exemplaren in het Dorpshuis aanwezig.
 Fijne kerstdagen en een gezellige jaarwisseling !!

