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Bij Ziekte en Jubilea
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Elke woensdagavond
Elke donderdagavond

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

AGENDA JANUARI 2018
MAANDAG 8 JANUARI
DINSDAG 9 JANUARI
DINSDAG 9 JANUARI
WOENSDAG 10 JANUARI
DONDERDAG 11 JANUARI
MAANDAG 15 JANUARI
MAANDAG 22 JANUARI
MAANDAG 29 JANUARI

; Klaverjassen om 20.00 uur
; Vrijwilligersavond ( op uitnodiging )
; Openbare dorpsraadvergadering om 20.00 uur
; Kerstbomen inzameling om 13.00 uur
; Senioren spelmiddag om 14.00 uur
; Sjoelen om 20.00 uur
; Klaverjassen om 20.00 uur
; Sjoelen om 20.00 uur

AGENDA FEBRUARI 2018
DONDERDAG 01 FEBRUARI
MAANDAG 05 FEBRUARI

; Uiterste inleverdatum kopij infobulletin naar redactie
; Klaverjassen om 20.00 uur

Uitnodiging
voor de Openbare vergadering van de Dorpsraad Weteringbrug voor de inwoners van Weteringbrug
en Vredeburg.
Datum
Plaats
Aanvang
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
a.
b.

: dinsdag 9 januari 2018
: Dorpshuis ‘De Kern’
: 20.00 uur
: Opening en mededelingen door gespreksleider.

Notulen vorige vergadering.
Ingekomen en verzonden stukken.
Financiën.
Beheer Dorpshuis.
Projecten Dorpsraad:
Jeugdwerk
Verkeer.

6. Vredeburg.
7. Infobulletin.
8. S.B.O.H.
9. toekomst S.V.O.W terrein.
10. Rondvraag.
11. Sluiting

Notulen Openbare vergadering van Dorpsraad Weteringbrug en
Vredeburg op dinsdag 3 oktober 2017 in dorpshuis De Kern.
Aanwezig: 12 personen, er waren 5 afmeldingen.

1. Opening: Trudi Geevers zit deze vergadering voor. We zijn blij met twee nieuwe belangstellenden
uit het dorp, Ans en Conny. Jammer dat er 5 leden van de dorpsraad niet aanwezig kunnen zijn
vanavond, maar samenloop van omstandigheden.
2. Notulen vorige openbare dorpsraadvergadering, d.d. 7 maart 2017: zonder commentaar
vastgesteld.
3. Ingekomen en verzonden stukken: er is o.a. een brief binnengekomen van de gemeente m.b.t.
het hijsen van een 'regenboogvlag' op 11 oktober a.s. vanwege 'Coming Out Day'. De dorpsraad gaat
daarmee akkoord, Coby gaat de vlag aanvragen en zorgt ervoor dat deze op 11 oktober gehesen
wordt.
Er is een herinnering ontvangen voor betaling van € 50 van Vereniging Dorpswerk Noord Holland
(vroeger PDNH): hier doen we niks (meer) mee, Trijnie heeft lidmaatschap opgezegd.
Verder zijn geen stukken gemeld.

4. Financiën: Coby overhandigt aan de penningmeester (i.c. Trijnie) een overzicht van de bruto
opbrengst van het dorpshuis in september: het loopt goed!
In het Infobulletin (dat vandaag in de bus kwam) is een oproep gedaan om de vrijwillige bijdrage voor
het komend jaar over te maken.
5. Beheer Dorpshuis: dit loopt ook goed! Door fa. Vink is een nieuwe cv ketel geplaatst - de nota
hiervan kan worden doorgestuurd aan Gemeente Haarlemmermeer. Verder heeft Vink de roosters
t.b.v. de circulatie in de zaal aangepast.
Over eventuele huur die we voor het dorpshuis zouden moeten betalen aan de gemeente is niets
meer vernomen.
6. Projecten Dorpsraad:
a. Jeugdwerk: Vicky heeft het volgende laten weten.
- VOG aanvragen zijn toegekend
- Eerste overleg van de jeugdclub gaat half oktober plaatsvinden. 5 'nieuwe' vrouwen zijn hiervoor
(i.c. leiding) uitgenodigd. Hopende op opvolging, want er zullen komend jaar ook een aantal vrouwen
gaan stoppen in deze groep.
- De eerste activiteit zal Sint Maarten zijn op 11 november.
b. Verkeer: komt later aan de orde.
c. Vredeburg: Bert heeft laten weten dat er niets te melden valt.
d. Infobulletin: is net uitgekomen en ziet er weer goed uit.
Adrie meldt n.a.v. overlast door hondenpoep op de strook gras naast haar hek aan de Lisserweg dat
er nog steeds hopen poep liggen. Toegezegd wordt dat Coby en Trijnie op de vergadering volgende
week van Gebiedsteam Abbenes - Buitenkaag - Weteringbrug zullen vragen of er speciale bordjes
'verboden voor honden om te poepen' geplaatst kunnen worden. (NB: overigens mag er door geen
dier dan wel mens daar of elders in het openbaar gepoept worden!)
e. S.B.O.H.: er is niets te melden.
f. Toekomst SVOW-terrein: niemand weet hier iets over te melden. SVOW heeft er niets meer mee te
maken, gemeente is eigenaar. Mogelijk komt er een cricket-club die het kunstgrasveld gaat bespelen.
Coby en Trijnie zullen op de gebiedsvergadering volgende week dit onderwerp op de agenda zetten.
Jos Bontekoe kan hier misschien e.e.a. over melden.
Punt b. wordt nu behandeld:
- Bushalte-probleem nog niet opgelost. Ter hoogte van Immink/Wink zou een abri met verlichting
moeten komen, 't is er pikdonker 's avonds. Trudi is er mee bezig. M.b.t. het pad dat daar naar de dijk
loopt en waar allerlei troep wordt neergegooid: de gebiedsmanager moet er achteraan.
- Met het schelpenpad doen we niets meer nu we de herfst/winter ingaan.
- Op de gebiedsteamvergadering zal ook gevraagd worden hoe het zit met de Weteringweg waar
enige tijd geleden 60 km is ingesteld vanwege de slechte staat van de weg, zonder dat de dorpsraad
hierover is ingelicht; verder is er een paal met een al dan niet blij gezichtje, afhankelijk van de
snelheid waarmee je komt aanrijden, geplaatst (dichtbij de rotonde, komend van Leimuiderbrug).
Angela wil zich hier wel over buigen. Ook de dienst Melding Openbare Buitenruimte (MOB) zal
geïnformeerd worden.
- Het fietspad langs de Lisserweg is 'een drama', veel losse tegels: melden op komende
gebiedsteamvergadering, ook bij MOB en Angela houdt het in de gaten.
- De bocht vanaf de Kaagweg naar de Lisserweg heeft een onduidelijke voorrangsregeling, er gaat
vaak iets bijna verkeerd: eveneens melden bij genoemde vergadering.
7. Uit de Rondvraag:
- N.a.v. een mogelijke 'knip' onder de Leimuiderbrug die in de praktijk best lastig zou kunnen worden
voor doorgaand verkeer: dit valt niet onder Weteringbrug. Het is afwachten wat er gaat gebeuren, dat
geldt ook voor een mogelijke 'knip' aan de Huigsloterdijk (afslag vanaf de brug richting Leimuiden). Er
is toegezegd (gemeente) dat, alvorens welke werkzaamheden dan ook begonnen worden, er overleg
zal plaatsvinden met de dorpsraden.
- Gemeld wordt dat de gebiedsteamvergadering plaatsvindt op 12 oktober a.s. in dorpshuis De
Ontmoeting Buitenkaag. Eventuele belangstellenden zijn welkom! Coby en Trijnie gaan er naartoe.
Gevraagd wordt of ook op die vergadering gemeld kan worden dat de bomen bij de volkstuinen
gesnoeid moeten worden.
- Er was een brief binnengekomen via Trudi van Hans Overdijk (gemeente) over een voorstel om 6
bomen te planten bij de ingang van Weteringbrug vanaf de rotonde langs de Lisserweg. Aan
weerskanten 3 stuks. Er zou (oorspronkelijk) 1 boom geplant worden, maar de door ons aangegeven
plaats hiervoor was niet heel handig (langs het wandelpad), omdat daar al veel bomen staan. Nu
komt het voorstel voor 6 bomen. Hierover wordt nog even gesproken maar 't lijkt ons wel erg veel.
Bovendien is ook het soort boom van belang; denk bijv. aan wortelvorming en onderhoud! De
voorgestelde bomen lijken ons aan de grote kant. Trudi gaat er achteraan.

- Het pad t/o Immink is van het waterschap. Cock zal een stukje plaatsen in het Infobulletin m.b.t. de
troep die daar wordt neergegooid. We willen graag dat het pad wordt opgeknapt.
- Er is geen container meer voor oud papier (stond bij SVOW). Er is nu alleen nog een eenvoudige
(kleine) ondergrondse papierbak in het brengparkje. Dit is niet bedoeld voor grote kartonnen
dozen/verpakkingen, maar die staan er wel vaak naast, wat natuurlijk niet de bedoeling is. Het zou fijn
zijn als er weer een grote container geplaatst zou worden, maar om iemand te vinden die de
container steeds zo inruimt dat er meer bij kan valt niet mee - Fake van der Lip deed dat de laatste
jaren en gaat dat zeker niet meer doen. In elk geval is er ter vergadering niemand die zich hiervoor
aanmeldt......
- Gemeld wordt dat er stoeptegels los liggen langs de Huigsloterdijk en losse stenen bij + Lisserweg
50. Trudi gaat er kijken (en foto maken), eventueel vraagt Rita bewoners van nr. 50 van wie de grond
is - verdere stappen kunnen daarna volgen.
8. Sluiting: ieder wordt door Trudi hartelijk bedankt voor aanwezigheid en inbreng!

Bericht van het bestuur – de penningmeester
Hartelijk dank voor uw vrijwillige bijdrage voor het jaar 2017.
Wij kunnen uw bijdrage gebruiken voor onze activiteiten zowel voor Dorpshuis als Dorpsraad.
Omdat we Stichtingen zijn werken we niet met leden dus:
Iedereen is altijd welkom op deze activiteiten, datum en tijd worden in het Infobulletin
bekendgemaakt.
Wilt u alsnog iets bijdragen dat kan altijd, door € 7,50 of wat u kunt missen, via de bankrekening van
Stichting dorpshuis De Kern over te maken,
Bankrekeningnummer NL53 RABO 0352 4013 62.
Bedankt, namens het bestuur
Trijnie Baas

NL doet 2018 op 9 en 10 maart
Meld uw klus aan voor NLdoet 2018!
NL doet is dé kans om een klus te klaren. Het Oranje Fonds zet de schijnwerpers op vrijwilligerswerk
en ondersteunt ons graag hierbij!
Weten jullie een klus of zijn er ideeën wat we met de dorpen Weteringbrug en Vredeburg kunnen
gaan doen?
Het afval in het dorp opruimen, speeltoestellen schoonmaken, het plekje rond het Vrijheidsbeeld
opknappen……..
Kom maar op met jullie klussen.
Laat het ons zo spoedig mogelijk weten.
We moeten onze klus, maximaal € 400, = per locatie, voor 30 januari aanvragen.
Aanmelden kan bij Trijnie Baas, telefoon 071-3314251, Lisserweg 31 of
Email penningmeester.weteringbrug@gmail.com

Kerstknutsel;
Op woensdag 20 december was het weer tijd voor de jaarlijkse kerst knutsel. We hebben deze keer
een mooie kerstmobile gemaakt. Er was voor iedereen een kerstkrans waar allemaal zelfgemaakte
kerst knutsels, kerstballen, kerstklokjes en zuurstokjes aangehangen konden worden. Het resultaat
mocht er wezen. We wensen iedereen hele fijne kerstdagen en een
Gelukkig nieuwjaar toe en hopen in het nieuwe jaar op weer veel
gezellige en creatieve knutselmiddagen. Suzanne en Saskia.

Hondenpoep
Er is gebleken dat er vnl. op de grasstrook naast het hek van Adrie de Jong nog steeds hondenpoep
blijft liggen. Een vriendelijk verzoek van de omwonende om de hondenbezitters toch vriendelijk te
verzoeken om ook daar de hoop poep op te ruimen door middel van het meegenomen plastic zakje
en deze thuis of in de daarvoor bestemde afvalbakken weg te gooien !!
Mocht u uw hond even lekker laten rennen en dollen op het kunstgrasveld van S.V.O.W. werpt u dan
ook even een blik over het terrein voordat u deze verlaat of de hond daar geen poep heeft achter
gelaten !

Brengparkje Weteringbrug
Hoe erg is het gesteld met het plastic en het oud papier
afval ?
De laatste tijd wordt Weteringbrug gezien als één grote
afval stortplaats. En dit ws. mede door het afval
probleem in de gemeente Kaag en Braassem.
Is de container van papier of plastic vol dan zijn er
mensen die het nodig vinden om de plastic zak aan de
container te hangen en het papier naast de container te
zetten.
De foto hiernaast laat zien hoe het aanzicht dan wordt.
Wilt u zo vriendelijk zijn om;
Als de papier- en plastic bak vol zit, dan het nummer van
de Meerlanden te bellen, dat staat vermeld op de
containers, daar kunt u een melding doen dat de container vol zit.
En zijn de containers vol, neem het vuil weer mee naar huis of breng het naar de vuilstort van de
gemeente.
Maar laat het niet buiten de containers liggen.

Ditjes en Datjes


Voor de familie van der Lip, is het jaar 2018 verdrietig begonnen. Zij hebben afscheid moeten
nemen van Mevr. E. van der Lip ,( woonde jarenlang op Vuurbaak 9 en de laatste jaren in
zc. Woudsoord in Woubrugge) zij heeft 100 jaar en 60 dagen mogen worden. Wij wensen de
familie heel veel sterkte de komende tijd.



Wij verwelkomen de inwoners van Lisserweg 15, we wensen jullie heel veel woonplezier in
Weteringbrug en kom gerust eens naar de activiteiten die in ons Dorpshuis worden
georganiseerd.
Welkom ook voor Els van Tol, zij heeft haar intrek genomen in het huis op Vuurbaak 15.
Jolanda en Pieter Straathof, Vuurbaak 8, zijn op 15 januari a.s. 25 jaar getrouwd. Van harte
gefeliciteerd met dit zilveren huwelijks jubileum.
Wist u dat de openbare dorpsraad vergaderingen openbaar zijn? Dus Weteringbruggers en
Vredeburgers, toon jullie belangstelling voor het werk van de dorpsraad en kom eens
meepraten.
De dorpsraad is nog steeds op zoek naar een VOORZITTER. Wie wil ons bestuur komen
versterken!
Er liggen een aantal afvalkalenders in het Dorpshuis. U kunt ook de afvalkalender opvragen
via de website van de gemeente Haarlemmermeer; Afval, Afvalkalender, Wijk 9, dan kunt u
deze uitprinten en op de koelkast deur hangen.
Het speelveld Vuurbaak, wordt pas voorjaar 2018 ingezaaid van gras. Dit vanwege de
weersomstandigheden in het najaar 2017. ( Overvloedige regenval en te lage temperaturen ).
Het exacte tijdstip is dan afhankelijk van de weersomstandigheden. Als de graszoden
beloopbaar zijn, wordt het speelveld weer opengesteld.








