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Elke woensdagavond
Elke donderdagavond

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

AGENDA NOVEMBER;
WOENSDAG 2 NOVEMBER
MAANDAG 7 NOVEMBER
VRIJDAG 11 NOVEMBER
MAANDAG 14 NOVEMBER
MAANDAG 21 NOVEMBER
VRIJDAG 25 NOVEMBER
MAANDAG 28 NOVEMBER

; Sint Maarten knutsel 14.00 uur
; Sjoelen
; SINT MAARTEN
; Klaverjassen
; Sjoelen
; uiterste inleverdatum kopij infobulletin
; Klaverjassen

AGENDA DECEMBER
MAANDAG 5 DECEMBER

; Sjoelen

Bij Ziekte en Jubilea
kunt u bellen met
Dhr. J. Smit;
tel; 071-3312279

Sint Maarten knutsel
Woensdag 2 november gaan we knutselen voor Sint Maarten. Alle kinderen die hun eigen
lampion willen maken zijn van harte welkom. We starten om 14.00 in dorpshuis ‘de Kern’ en
zijn rond 15.30 uur weer klaar. Kosten € 1.50.
Tot dan!
Cynthia & Esther.
Sint Maarten in Weteringbrug
Vrijdag 11 november gaan de kinderen langs de deuren van
Weteringbrug om een mooi Sint Maarten-liedje voor u te
zingen. Een kleine versnapering als dank daarvoor wordt zeer
gewaardeerd! U kunt ons verwachten op de Leimuiderdijk –
Huigsloterdijk (ook over de brug t/m nr. 87) – Lisserweg (tot de
rotonde) en in de Vuurbaak.
Kinderen die mee willen lopen worden om 18.00 uur verwacht
in dorpshuis ‘de Kern’. Daar zullen we de groepjes indelen. Per
groepje wordt er een gedeelte van Weteringbrug gelopen.
Vergeet de lampionnen niet!
Cynthia & Esther.
Maaibeleid
Er zijn vele signalen binnen gekomen bij de gemeente omtrent het nieuwe maaien. Daarom
is de gemeente bezig met een verfijning van het maaien.
Met de meeste dorps- en wijkraden is er overleg geweest en dat heeft een aantal
aanpassingen als gevolg.
Er wordt momenteel een planning gemaakt voor 2017.
En de gemeente wil graag met de dorpsraden in overleg m.b.t. het omzetten van schraal en
kruidenrijk gras naar recreatief gras. Recreatief gras is gras dat veel vaker gemaaid moet
worden dan schraal en kruidenrijk gras. Maar weer minder wordt gemaaid dan een gazon.

Dagtocht naar de Weistaar in Maarsbergen.
Vrijdag 28 oktober om half 10 vertrokken we met 38
personen, richting Maarsbergen.
Na een mooie rit, kwamen we aan bij de Weistaar.
Waar de koffie met gebak al voor ons klaarstond.
Na een filmpje over het maken van kaas en karnemelk,
konden we 2 soorten kaas proeven.
In het kaasmuseum was van alles van vroeger te zien en
te doen , zoals een rebus oplossen.
Dit deden we door middel van een lijst met allerlei
gezegdes ,
en de poppen beelden dat uit en hadden op hun kleding dan ,
een aantal letters, welke je op de lijst moest schrijven.
De spreuk die er uit kwam luidde;
WIE HIER ALS VRIEND NAAR BINNEN GAAT, KOMT NOOIT TE
VROEG, MAAR STEEDS TE LAAT.
Na een consumptie gekregen te hebben, was het tijd voor de lunch.
Smaakte heerlijk en zag er keurig uit.
De landwinkel werd goed bezocht en lekkere kaas en andere dingen
gekocht.
Hierna gingen we weer naar de bus, waarna de chauffeur ons via een hele
mooie route, ons terugbracht naar Weteringbrug
Dorpsraad Weteringbrug en Stichting Meerwind bedankt voor het mede
mogelijk maken van deze dag.
Ook dank aan Ron, onze chauffeur en Riet van Doelen Coach Service.
Ditjes en Datjes;
 Vorige maand al aangekondigd, maar nu zijn er namen bekend. Marcella en Kees.
Nieuwe bewoners van het huis van K. Schijf. Nogmaals welkom.
 En ook de namen van de nieuwe bewoners van Lisserweg 27 zijn bekend, dit zijn Ben,
Bianca en hun dochtertje Noella Goudberg. Nogmaals Welkom.
 De bushaltes aan de Weteringweg, blijken heel moeilijk zichtbaar te zijn in het donker,
hier is contact met Arriva voor gezocht.
 De papiercontainer op het voormalige SVOW terrein wordt steeds vaker als
afvalcontainer voor huisvuil gebruikt. Is NIET de bedoeling. Deze container is alleen
voor papier en karton.
 Er staat op Vuurbaak 8 ( fam. Straathof) een bak buiten, waarin bier en
frisdrankdoppen ( van de flesjes van 33 cc ) in gedaan kunnen worden, deze doppen
worden gespaard voor het Diabetesfonds, zodat er met het inleveren van deze
doppen geld wordt overgemaakt naar het Diabetesfonds voor extra onderzoeken. Alle
kleine beetjes helpen. Alvast bedankt !! Geven heeft echt zin….!!
 We wensen Eric Jan Immink ( Vuurbaak 19 )heel veel sterkte en
geduld, want hij heeft een lange weg te gaan - met het
revalideren voor een goed herstel van zijn knie
 Ook Nely Snaterse ( Lisserweg 14) is herstellende van een knieoperatie, fijn dat u nu van de pijn af bent.
 Mark Snaterse ( Vuurbaak 6 ) is geopereerd en is ook
herstellende van een knie- operatie. Sterkte Mark !

