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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 OKTOBER 2018;
MAANDAG 8 OKTOBER
DINSDAG 09 OKTOBER
MAANDAG 15 OKTOBER
ZATERDAG 20 OKTOBER
MAANDAG 22 OKTOBER
MAANDAG 29 OKTOBER

; Klaverjassen om 20.00 uur
; Openbare Dorpsraadvergadering om 20.00 uur
; Sjoelen om 20.00 uur
; Herfst klaverjassen en Sjoelen om 20.00 uur
; Klaverjassen om 20.00 uur
; Sjoelen om 20.00 uur

AGENDA NOVEMBER 2018;
DONDERDAG 1 NOVEMBER
MAANDAG 5 NOVEMBER

; Senioren spelmiddag om 14.00 uur ( € 4,00)
; Klaverjassen om 20.00 uur

Uitnodiging
voor de Openbare vergadering van de Dorpsraad Weteringbrug voor de inwoners van
Weteringbrug en Vredeburg.
Datum
: dinsdag 9 oktober 2018
Plaats
: Dorpshuis ‘De Kern’
Aanvang
: 20.00 uur
Agenda
:
1. Opening en mededelingen door
gespreksleider
2. Notulen vorige vergadering
3. Ingekomen en verzonden stukken
4. 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
5. Rondvraag
6. Sluiting

Vrijwillige bijdrage (donatie) 2018
Het nieuwe seizoen is weer begonnen met de activiteiten.
Hiervoor vragen wij van u, zoals ieder jaar, een vrijwillige bijdrage voor het werk van
Dorpsraad Weteringbrug en Dorpshuis De Kern.
Speciaal voor de nieuwe inwoners van de dorpen een uitleg van de activiteiten.
De activiteiten die wij organiseren zijn o.a.
 De wekelijkse kaartavonden en sjoelavonden.
 De donderdagmiddag bijeenkomsten voor de senioren.
 Voor de jeugd: de knutselmiddagen, Discoavond en jaarlijks uitstapje.
 Openbare Dorpsraadvergaderingen.
 Viering van Koningsdag.
 4 mei herdenking.
En nog veel meer……..
Jullie zijn als inwoner van Weteringbrug en Vredeburg altijd welkom bij deze activiteiten.
De data en tijden voor de verschillende activiteiten zijn te lezen in ons maandelijkse
INFOBULLETIN die gratis bij iedereen in de brievenbus komt.

Vredeburg let op!!!
U bent al jaren gewend dat Bert van Tol persoonlijk bij u aan de deur komt om uw bijdrage te
innen.
Bert stopt hiermee, hij vond het altijd heel gezellig maar er gaan ook aardig wat uurtjes in
zitten.
Wij vragen u vriendelijk uw bijdrage over te maken op onze bankrekening.(zie hieronder)
Het mag per jaar maar u mag natuurlijk ook voor 2 jaar tegelijk betalen.
Vermeld deze s.v.p. bij uw betaling.
Bedankt bij voorbaat.
Graag een vriendelijk verzoek om uw vrijwillige bijdrage over het jaar 2018, € 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, penningmeester.
Wat u nog meer moet weten;
 De collectanten van KWF Weteringbrug wil iedereen bedanken voor de
donaties. De opbrengst van deze collecte was € 373,93. GEWELDIG !!!
Bedankt namens Trudy Bos en Janneke Boelen.
 De dorpsraad is nog steeds op zoek naar een voorzitter, Wie wil ons bestuur
komen versterken ??
 Op zondag 24 juni was de RABO sponsor fietstocht, Dank aan de deelnemers,
er is €43,00 bij elkaar gefietst.
 Op 9 augustus 2018 is op Lisserweg 29 geboren; Jayden de Jong, zoon van
Debbie en Danny en broertje van Zoë en Kyra. Van harte gefeliciteerd!!
 Er is nog één volkstuin die gehuurd kan worden. Wie wil graag zijn eigen
aardappelen en groente telen? Voor de prijs ( ± € 14,00 per jaar ) hoef je het
niet te laten. Informatie over deze tuin bij Marcel Jansen, Vuurbaak 39.
 Dhr. K. Pecht ( Vuurbaak 46) is verhuisd naar Remmersteinpark 3 2151 KE
Nieuw – Vennep.
 Uiterste inleverdatum kopij infobulletin NOVEMBER op vrijdag 02 november
2018

