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Elke woensdagavond
Elke donderdagavond

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

AGENDA FEBRUARI 2017
ZATERDAG 11 FEBRUARI
MAANDAG 13 FEBRUARI
WOENSDAG 15 FEBRUARI
DONDERDAG 16 FEBRUARI
MAANDAG 20 FEBRUARI
MAANDAG 27 FEBRUARI
MAANDAG 27 FEBRUARI

; Voorjaars Klaverjas en Sjoel avond 20.00 uur
; Sjoelen 20.00 uur
; Creaknutsel voor de jeugd 14.00-15.30 uur
; Spelmiddag voor senioren 14.00 uur
; Klaverjassen 20.00 uur
; Sjoelen 20.00 uur
; UITERSTE inleverdatum kopij infobulletin maart editie

AGENDA MAART 2017
MAANDAG 6 MAART
DINSDAG 7 MAART

; Klaverjassen 20.00 uur
; Dorpsraadvergadering 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.
c.

: dinsdag 7 maart 2017
: Dorpshuis ‘De Kern’
: 20.00 uur
: Opening en mededelingen door gespreksleider.

Notulen vorige vergadering 10 januari 2017.
Ingekomen en verzonden stukken.
Financiën.
Beheer Dorpshuis.
Projecten Dorpsraad:
Jeugdwerk.
Verkeer.
Vredeburg.

d. Infobulletin
e. S.B.O.H.
f. Toekomst S.V.O.W. terrein
6. Rondvraag
7. Sluiting

Dorpsraad Weteringbrug en Vredeburg
Notulen van de Dorpsraadvergadering van dinsdag 10 januari 2017
Opening en mededelingen door de gespreksleider.
Trudi is vanavond de gespreksleider en opent de vergadering om 20.10 uur. Zij heet alle aanwezigen
welkom. Dat zijn deze avond 21 mensen.
1. Notulen vorige vergadering.
De notulen van de vergadering van 1 november 2016 worden vastgesteld.
2. Ingekomen stukken
1. Mail Rob Durieux en Martin Sulman gemeente Haarlemmermeer met het doel om te komen tot
overeenstemming over het afsluiten van een gemeentelijk huurcontract voor De Kern.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Verzoek van de Stichting Seniorenraad Haarlemmermeer om iemand als Ambassadeur van de
Seniorenraad te benoemen, die signalen van positieve en negatieve ontwikkelingen betreffende
de leefbaarheid voor ouderen in ons dorp zou willen rapporteren aan de Seniorenraad.
Concept verslag bijeenkomst van dorpshuisbesturen en dorpsraden, 16 november 2016 te
Obdam. Concept-fusie VvKkNH en PDNH (platform dorpshuizen) per 1-1-2017.
Brief 17 nov. 2016 Provincie Noord-Holland betr. Nationale Bevrijding Noord-Holland 2017. De
provincie organiseert in samenwerking met het Nationaal comité 4 en 5 mei de viering van 2017.
De provincie biedt een digitaal platform voor lokale comités voor hert delen van verhalen
afkomstig uit de regio, e.e.a. moet wel gebeuren voor 1 januari 2017. Doorgegeven aan Alain.
Bedank- en wenskaart voor kerstdagen en Nieuwjaar van Willy van Ingen Schenau.
Mail Linda van der Gragt Secretaresse Beheer en Onderhoud m.b.t. het MAAIBELEID 2017.
uitnodiging voor 24 januari a.s. in Hoofddorp. (zie mail)
Datum reservering Gebiedsteam-zuid: Abbenes, Kaag-dorp en Weteringbrug donderdag 9
februari a.s. in De Kern.
Diverse uitnodigingen voor een nieuwjaarsreceptie 2017.
Bedankje van Cees en Elly Zandvliet voor de azalea voor hun 50 jarig huwelijksjubileum.

verzonden stukken: geen.
3. Financiën.
Het jaar 2016 wordt afgesloten met een positief saldo. Ook het saldo van de donaties is iets hoger
dan het jaar daarvoor.
Er is in 2016 een leuk dorpsuitje georganiseerd wat gesponsord werd door Stichting Meerwind.
4. Beheer Dorpshuis.
De gemeente gaat met ieder dorpshuis een huurcontract afsluiten. Er heeft hierover op 29 november
een overleg plaatsgevonden met enkele dorpsraadleden. Er is nog veel onduidelijkheid over een
huurovereenkomst. Wij wachten verdere ontwikkelingen af.
5.Projecten Dorpsraad
A. Jeugdwerk
Het jaarplan is bekend. Er wordt gezocht naar nieuwe medewerkers.
Er is een offerte binnen voor een jeugduitje in juni.
B. Verkeer
De haaientanden bij de ingang van de Vuurbaak moeten verwijderd worden omdat dit een
gelijkwaardige kruising is geworden.
Als auto’s van de Kaagweg de Lisserweg opkomen, weten ze vaak niet dat daar voorrang verleend
moet worden. Daardoor ontstaat een gevaarlijke situatie. Angela zal hier foto’s van maken en dit aan
de gemeente melden.
Er zijn nieuwe bushaltes geplaatst door Arriva. Er is (nog) geen stoplicht aanwezig.
C. Vredeburg
In Vredeburg wordt nog steeds veel te hard gereden. De verkeersremmende drempel ligt veel te ver
buiten het dorp. Bert zal dit probleem bij de gebiedsmanager aankaarten.
D. Infobulletin
Geen mededelingen.
E. S.B.O.H
Er is 10 december een nieuwsbrief rondgedeeld.
In de Hoofddorpse Courant is een artikel geplaatst, waarin gemeld wordt dat er een rechtszaak over
de opstalrechten komt.
F. Toekomst S.V.O.W. terrein
Ondanks toezeggingen is er nog steeds geen gesprek geweest tussen WVC en de gemeente. Vicky
zal informeren bij onze gebiedsmanager of er al iets bekend is over de plannen met de voetbalvelden.
6. Rondvraag
Joop Kroon: Hij is 10 jaar bezig geweest om de paaltjes voor zijn huis verwijderd te krijgen. Na een
belletje naar de gemeente is het heel snel voor elkaar gekomen. Dit soort zaken kan ook altijd gemeld
worden op de website van de gemeente, melding openbare buitenruimte (MOB).
Josine Flink: De enquête over de nieuwe speeltuin is goed verlopen. We hebben er een prachtig
speelveld bij gekregen.
Coby: De brandweer heeft het dorpshuis gecontroleerd op brandveiligheid. Alles is in orde bevonden.

Woensdag 15 maart is er geen koor, dan is het dorpshuis in gebruik voor de verkiezingen.
De ketel van de CV is afgelopen maand drie keer uitgevallen en aan vervanging toe. Er zullen offertes
aangevraagd worden voor een nieuwe ketel.
In de week van 6 t/m 12 maart bestaat de dorpsraad 45 jaar (6 maart) en is het tevens de dag van
NLdoet (11+12 maart). NLdoet voor eind januari aanvragen!
Willy: Complimenten voor Vicky die Weteringbrug mooi op de kaart gezet heeft met een interview in
de Hoofddorpse Courant.
De jaarvergadering is op dinsdag 25 april 2017.
7. Sluiting
Trudi bedankt Coby en Martine voor de geslaagde vrijwilligersavond waarbij 30 mensen aanwezig
waren. Het was gezellig en we hebben lekker gegeten. Zij sluit de vergadering om 21.10 uur.
De volgende vergadering is op 7 maart 2017.

Knutselen voor de jeugd 15 februari 2017
Woensdagmiddag 15 februari van 14.00 - 15.30u is er weer een
van 4 -12 jaar.
We gaan weer gezellig en creatief aan de slag!
De kosten voor de knutselmiddag zijn 1,50 (incl.
wat drinken en lekkers).
Margreet en Josine

Kerstknutsel 9 december 2016
Woensdagmiddag 9 december hebben de kinderen een
leuke kerstknutsel gemaakt:
sneeuwbollen en schudbollen met glitter.
Sommige kinderen hadden een eigen fotootje
meegenomen en anderen gingen aan de slag om een
klein kerstlandschapje te maken om in een jampot te
plakken.
Gevuld met een laagje sneeuw of met water en glitter
erin, zag het er heel feestelijk uit.
Saskia, Esther, Cynthia en Josine

knutselmiddag voor de jeugd

Kerstbomeninzameling in Weteringbrug
Woensdagmiddag 11 januari hebben we met een aantal kinderen kerstbomen ingezameld. Het was
fris maar droog weer dus dat was fijn. Meerlanden had de container, waarin we de kerstbomen
verzamelden, op het plein voor dorpshuis
'de Kern' gezet.
De kerstbomenopbrengst was welgeteld 36 kerstbomen. Dat zijn 5 bomen meer dan vorig jaar! We
hebben een stijgende lijn te pakken.. De welkome vergoeding die we hiervoor van de gemeente
krijgen komt ten goede aan de jeugdactiviteiten van Weteringbrug.

De kinderen (en moeders) van de creaclub hebben de bomen bij u opgehaald.
Na het slepen en sjouwen met de kerstbomen kregen de kinderen nog en lekker zakje snoep als
dank voor hun hulp.
Inwoners van Weteringbrug; bedankt voor uw medewerking!
Vicky

Ditjes en Datjes.









Lynn was haar tasje kwijt geraakt op het pleintje van de Vuurbaak voor de senioren woningen,
nu na een maandje is hij gelukkig weer terug gevonden op het veldje. Met alles er nog in.
Teun en Nely Snaterse zijn inmiddels verhuisd, van de Lisserweg naar Middenoever 60, 2371
JG in Roelofarendsveen. Veel woonplezier.
Per 1 maart betrekken de nieuwe bewoners het huis op de Lisserweg 14. Alvast van harte
welkom en we hopen dat jullie hier met plezier zullen wonen.
Ook zijn er nieuwe bewoners gesignaleerd in het huis van de heer en mevr. van Amsterdam
op de Huigsloterdijk. Ook jullie van harte welkom.
De afvalkalenders van de Meerlanden, lagen in het Dorpshuis, maar deze zijn op. U kunt deze
kalender wel opzoeken op afvalkalender.meerlanden.nl

Valentijnsdag !!!!
Fijne maand en mocht u iets te melden hebben of ons deelgenoot van iets willen maken
of is er iemand ziek of zoveel jaar getrouwd, of nieuw heir komen wonen,
veranderingen in de buurt, schroom niet om te mailen naar
info.weteringbrug@gmail.com

