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Trijnie Baas – Jansen
Website; www.weteringbrug.info

Redactie;
Jolanda Straathof – van der Luit
infobulletin.weteringbrug@gmail.com

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 DECEMBER
MAANDAG 5 DECEMBER
ZONDAG 11 DECEMBER
MAANDAG 12 DECEMBER
WOENSDAG 14 DECEMBER
DONDERDAG 15 DECEMBER
ZATERDAG 17 DECEMBER
MAANDAG 19 DECEMBER
DINSDAG 27 DECEMBER

; Sjoelen, aanvang 20.00 uur.
; Zondagmiddagpodium, aanvang 14.00 uur.
; Klaverjassen aanvang 20.00 uur.
; KERST KNUTSELMIDDAG voor de JEUGD 14.00 – 15.30.
; Senioren Spelmiddag , aanvang 14.00 uur.
; KERST KLAVERJAS- EN SJOELAVOND, 20.00 uur.
; Sjoelen, aanvang 20.00 uur.
; Klaverjassen, ( let op; dinsdag i.p.v. maandag ) aanv. 20.00 uur.

AGENDA JANUARI 2017
MAANDAG 2 JANUARI
VRIJDAG 6 JANUARI
MAANDAG 9 JANUARI
DINSDAG 10 JANUARI
DINSDAG 10 JANUARI

; Sjoelen aanvang 20.00 uur.
; Uiterste inleverdatum kopij infobulletin Januari
; Klaverjassen aanvang 20.00 uur
; Vrijwilligers avond ( op uitnodiging) aanvang 17.30 uur.
; Openbare Dorpsraad vergadering aanvang 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.

: Dinsdag 10 januari 2017
: Dorpshuis ‘De Kern’
: 20.00 uur
: Opening en mededelingen door gespreksleider.

Notulen vorige vergadering 1 november 2016.
Ingekomen en verzonden stukken.
Financiën.
Beheer Dorpshuis, huurcontract?
6. Rondvraag
Projecten Dorpsraad:
7. Sluiting
a. Jeugdwerk.
b. Verkeer.
c. Vredeburg.
d. Infobulletin.
e. S.B.O.H.
f. Toekomst S.V.O.W. terrein.

Dorpsraad Weteringbrug en Vredeburg
Notulen van de Dorpsraadvergadering van dinsdag 1 november 2016
Opening en mededelingen door de gespreksleider.
Trudi is vanavond de gespreksleider en opent de vergadering. Zij heet alle aanwezigen
welkom. Er zijn deze avond 11 mensen aanwezig.

1. Notulen vorige vergadering.
De notulen van de vergadering van 6 september 2016 worden vastgesteld.
2. ingekomen stukken
a. Conceptverslag Kernenoverleg 3 oktober 2016 en vastgesteld verslag 15 februari 2016.
b. Mail Beheer en Onderhoud gemeente m.b.t. Maaibeleid 2017.
c. Datum reservering Gebiedsteam-zuid: Abbenes, Kaag-dorp en Weteringbrug op 15
november vanaf 15.00 uur in de St. Willibrordusschool, Hoofdweg 2034, 2158 MC
Buitenkaag.
verzonden stukken:
# mail n.a.v. maaibeleid 2017. verzoek om helderheid.
# uitnodiging aan Jos Bontekoe (opvolger Hannie v.d. Bosch) voor 6 december a.s.
3. Financiën.
Trijnie meldt dat er goed gereageerd wordt op haar oproep voor de betaling van de vrijwillige
bijdrage. Verder zijn er geen bijzonderheden.
4. Beheer Dorpshuis.
De CV is nagekeken. De monteur is ook op het dak van het dorpshuis geweest. Er groeien
veel takken over het dak. Dit is aan de gemeente doorgegeven.
5.Projecten Dorpsraad
A. Jeugdwerk
Het programma voor volgend jaar is rond. Enkele personen van de jeugdgroep stoppen met
hun werkzaamheden. Men is op zoek naar nieuwe leden.
B. Verkeer
Bij de drie bushaltes die ons dorp rijk is, ontbreken verlichting knoppen om de chauffeur te
waarschuwen dat hij moet stoppen. Dit is aan Arriva gemeld.
Een bewoner van de Lisserweg heeft aangegeven dat er in de Vuurbaak nog steeds (vaag)
haaientanden zichtbaar zijn. Nu de Lisserweg 30 km zone is geworden zijn de kruisingen
gelijkwaardig. Omdat niet iedereen dit weet ontstaat er een gevaarlijke situatie. Ook heeft hij
gevraagd of er een verkeersdrempel kan komen omdat er nog steeds te hard gereden wordt.
Angela zal deze problemen oppakken.
C. Vredeburg
Geen mededelingen.
D. infobulletin
Geen mededelingen.
E. S.B.O.H
Geen mededelingen
F. Toekomst S.V.O.W. terrein
Er is nog niets bekend over de toekomst van het S.V.O.W. terrein.
6. Wat verder ter tafel komt
Vrijdag 28 oktober was er een uitgaansdag voor de inwoners van Weteringbrug. Het was een
heel geslaagde dag die perfect georganiseerd was door Coby. We bedanken Coby voor al
het werk wat ze hiervoor heeft gedaan.
Trijnie en Coby gaan naar de bijeenkomst van het gebiedsteam op 15 november.
7. Rondvraag
Rita vraagt of er tijdstippen vermeld kunnen worden bij de algemene agenda van het
infobulletin. De aanvangsuren zijn wel op de website te lezen, maar niet iedereen heeft een
computer.
Rita vraagt ook of er verkeersmaatjes op de dijk geplaatst kunnen worden. Ook op de dijk
rijdt men nog steeds veel te hard. Wij zullen hier op een later tijdstip op terugkomen.
Adrie de Jong: Zij heeft, ondanks een eerdere oproep aan hondenbezitters, nog steeds heel
veel last van hondenpoep op het grasstrookje aan de stoepkant op haar terrein. Daarom een
dringend verzoek aan hondenbezitters om de uitwerpselen van uw hond zelf op te ruimen! Of
laat uw hond voortaan uit bij de grasstroken die daarvoor bestemd zijn. Daar staan ook gele

bakken waar de uitwerpselen in gedeponeerd kunnen worden. We zullen aan de gemeente
vragen of er zakjes bij de bakken kunnen komen.
Trudi: Het laantje t.o. Wink is eigendom van Hoogheemraadschap Rijnland. Het verkeert in
slechte staat. Angela zal hierover contact opnemen met HH.
Het schelpenpaadje is gerenoveerd. Het oude gruis is naar de kant geschept op hoopjes.
Trudi heeft dit aan de gemeente gemeld en het zal opgeruimd worden.
8. Sluiting
Trudi sluit de vergadering om 21.20 uur.
De volgende vergadering zal, in verband met de Kerstvakantie, een week later plaatsvinden
dan gebruikelijk, en wel op dinsdag 10 januari 2017.
HERINNERING DONATIE
Denkt u nog aan de “Vrijwillige bijdrage 2016” voor
het werk van Dorpsraad Weteringbrug en Dorpshuis De Kern.
Velen van u gaven er al gehoor aan.
Uw bijdrage over het jaar 2016, € 7,50 of wat u kunt missen, kunt u overmaken op de
bankrekening van Stichting Dorpshuis De Kern.
Bankrekeningnummer NL53 RABO 0352 4013 62.
Bedankt, namens het bestuur
Trijnie Baas, penningmeester
Kerst knutsel
Woensdag 14 december van 14.00 uur tot 15.30 uur gaan we weer gezellig knutselen met de
(klein) kinderen van Weteringbrug. Dit keer hebben we een leuke kerst knutsel voor jullie.
Voor deze knutsel kun je eventueel een FOTO van jezelf gebruiken. Het mooiste is dan een
foto waar je helemaal op staat en waarbij je ( uitgeknipt ) niet hoger bent en in de breedte
niet breder bent dan 6 cm.
Voor de knutsel vragen we een kleine bijdrage van € 1,50.
Groetjes Saskia Ezendam en Josine Flink.
Sint Maarten
Op woensdag 2 november kwamen er 24 kinderen knutselen. Van een melkpak werd een
mooie lampion gemaakt, versierd met veertjes, glitters en tekeningen. Aan het eind van de
middag had iedereen zijn / haar lampion klaar. Op naar 11 november !!
Wat een opkomst hadden we op vrijdag 11 november !! De wijk is altijd in
4 groepen verdeeld met ongeveer 10 kinderen. Nu kwamen er totaal 42
kinderen. Na een snelle herindeling gingen de groepen op pad. Margreet
en Jolanda brachten de Huigsloterdijk – groep met de auto weg. Alle
groepen kwamen weer ongeveer tegelijk terug. De zakken vol met snoep
en fruit. De laatste zakken werden nog verdeeld onder het genot van
koffie, thee of Limonade door Coby klaargezet.
Iedereen bedankt voor weer een geslaagde Sint Maarten.
Cynthia en Esther
Alzheimer Nederland
De opbrengst van de collecte voor Alzheimer Nederland was dit jaar € 316,71
Weteringbrug bedankt voor de gulle bijdragen
David Bokhorst en Rita van Immerseel.

Zondagmiddagpodium;
Op zondagmiddag 11 december om 14.00 uur, komt het zondagmiddagpodium in de Kern.
Met de voorstelling “liedjes van vroeger” door Ernst de Corte, zoon van Jules de Corte. Hierin
zingt hij samen met gitarist Guus Westdorp, liedjes van zijn blinde vader.
Deze liedjes mogen niet vergeten worden.
De entreeprijs is € 4,50 en is inclusief een kopje koffie of thee.
Wilt u zeker zijn van een plaats deze middag, kunt u vooraf reserveren op vrijdag 9
december van 9.30 uur tot 11.30 uur.
Bij Meerwaarde, telefoonnummer; 023-5698873
Het kan natuurlijk ook gewoon op zondag 11 december in de Kern.
U bent van harte welkom.
Buurtbemiddelaars gezocht uit Haarlemmermeer.
Kun je goed luisteren, samenvatten en doorvragen? Heb je interesse en respect voor de
mening van anderen? Kun je omgaan met weerstand? Meld je dan aan! Gezien de
samenstelling van het team vragen we mannen nadrukkelijk te reageren.
Voordat je als bemiddelaar aan de slag gaat volg je een training. De eerstvolgende
trainingsdagen vinden plaats begin maart 2017. Aan de opleiding zijn voor de vrijwilliger geen
kosten verbonden.
Heb je interesse en/of wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met Nelleke van
Wonderen, coördinator buurtbemiddeling Haarlemmermeer via telefoonnummer 0235698883 of buurtbemiddeling@meerwaarde.nl.
Stichting Seniorenraad Haarlemmermeer ( S.S.H.)
De Stichting Seniorenraad Haarlemmermeer wil fungeren als advies en klankbordgroep met
betrekking tot de beleidsterreinen van de W.m.o, met als aandachtsgebieden;
 kwetsbare ouderen
 sociale samenhang
 informele zorg en cliënten ondersteuning
 wonen zorg en welzijn
Het is een overkoepelend orgaan dat de belangen van ouderen behartigt
Daarom is de S.S.H. gestart met het werven van ambassadeurs die een bepaalde woonkern
wil vertegenwoordigen.
Iets voor u ?
U kunt reageren via het contactformulier op de website www.seniorenraad.net.
of een email naar secretariaat@seniorenraad.net.

Ditjes en Datjes;
 Dhr. Jan Smit, Leimuiderdijk 480, is verhuisd naar Leimuiderdijk 479 en woont nu op
de begane grond. Ook daar heel veel woonplezier Jan !!
 Let u nog steeds op uw snelheid als u door Weteringbrug rijdt, ondanks de
straatmaatjes wordt er ook in de Vuurbaak nog te hard gereden.
 Dinsdag 10 januari 2017 voor de Openbare Dorpsraad vergadering wordt de jaarlijkse
vrijwilligers avond weer georganiseerd. Bent u vrijwilliger dan ontvangt u daar een
persoonlijke uitnodiging voor.
 Er is een tijdje geleden een enquête gehouden onder de bewoners van de Vuurbaak,
deze enquête had betrekking op de te realiseren speeltuin op het grasveldje achter
Vuurbaak 38. De bewoners hadden keuze uit 3 soorten. De uitkomst van deze keuze
wordt terwijl ik dit schrijf geplaatst. Nu maar hopen dat de kinderen van Weteringbrug
deze plek veel gaan gebruiken.

Fijne Kerstdagen en een gezellige jaarwisseling!!!

