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Bij Ziekte en Jubilea
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Elke woensdagavond
Elke donderdagavond

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

AGENDA SEPTEMBER 2018;
MAANDAG 03 SEPTEMBER
MAANDAG 10 SEPTEMBER
MAANDAG 17 SEPTEMBER
MAANDAG 24 SEPTEMBER
DONDERDAG 27 SEPTEMBER
VRIJDAG 28 SEPTEMBER

; Sjoelen om 20.00 uur
; Klaverjassen om 20.00 uur
; Sjoelen om 20.00 uur
; Klaverjassen om 20.00 uur
; Senioren Spelmiddag 14.00 uur ( € 4,00)
; uiterste inleverdatum kopij voor het infobulletin

AGENDA OKTOBER 2018;
MAANDAG 01 OKTOBER
DINSDAG 09 OKTOBER

; Sjoelen om 20.00 uur
; Openbare Dorpsraadvergadering 20.00 uur

Voor u ligt het eerste infobulletin van het seizoen 2018 – 2019.
Dat betekent dat de vakantie voor de meeste voorbij is en dat de kinderen weer naar
school gaan. Heel veel werkplezier en doe je best op school!!
En wat Weteringbrug en Vredeburg betreft, hopen wij u weer van alle
ontwikkelingen op de hoogte te houden.
UITJE AVIFAUNA
Op 23 juni was het zover en vertrokken we vanaf de Kern met 6 auto’s richting Avifauna. Aangekomen bij
Avifauna verzamelden we bij de ingang waar de kinderen en begeleiders de nodige informatie kregen en de
groepjes werden gemaakt. Ook kreeg iedereen een rugtasje met plattegrond, drinken, een snoepje, koekje,
appeltje en een klein cadeautje. Daarna kon het uitje beginnen. Er was van alles te zien. Uiteraard hebben we
heel veel verschillende vogels gezien: pelikanen, ooievaars met hun schattige jongen, uilen, struisvogels,
flamingo’s en nog veel meer.
De pinguïns waren nog nieuwsgieriger naar ons dan wij naar hen.
Om 12.00 verzamelden we bij de speeltuin, op het terras, voor de lunch.

Daarna waren de kids niet meer te houden en werd er volop gespeeld in de speeltuin. ‘s Middags werden er
twee prachtige vogelshows bezocht, ook werd er nog meer gegeten en gedronken en in de speeltuin gespeeld.
En wat hadden we een geluk met het weer. Na nog een laatste groepsfoto vertrokken we weer richting de Kern.

Daar aangekomen waren de tafels mooi gedekt en hebben we genoten van heerlijke pannenkoeken.
Bedankt rijders/ begeleiders en pannenkoekenbakkers voor jullie hulp!!!!
Mede dankzij jullie hebben we een geweldige dag gehad.

Namens de knutselclub wensen we iedereen alvast een hele fijne vakantie toe en we zien elkaar
weer na de vakantie in het nieuwe knutselseizoen.
Groeten Annelies en Saskia.

DITJES EN DATJES;
 Afgelopen week kregen wij het verdrietig nieuws te horen
dat Veronika – partner van Peter Knibbe – Vuurbaak 130
Wij wensen Peter en Phoebee en overige familie heel veel
sterkte toe met het dragen van dit verlies.
 Het SPEELtuintje in de Vuurbaak, ( achter nummer 38 ) is
vrijgegeven. Het grasland ligt er goed bij en de
speeltoestellen kunnen in gebruik genomen worden.
 Bent u begaan met onze dorpen, kom eens een kijkje
nemen bij een Dorpsraadvergadering. ( Data’s staan vermeld in de agenda op de eerste
pagina) Nieuwe ideeën zijn altijd van harte welkom.
 Haarlemmermeer zoekt bemiddelaars ! Kun jij goed luisteren, samenvatten en doorvragen.
Heb je interesse in de medemens… Dan kun je aan de slag als buurtbemiddelaar. Voordat je
deze functie aan gaat, ga je een training volgen. Deze starten in oktober en voor de vrijwilliger
zijn er aan deze opleiding geen kosten verbonden. Heb je interesse kun je buurtbemiddeling
Haarlemmermeer bellen. 023-5698883 of buurtbemiddeling@meerwaarde.nl
 Uiterste inleverdatum voor kopij vrijdag 28 september. Kopij kunt u sturen naar
infobulletin.weteringbrug@gmail.com

