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Bij Ziekte en Jubilea
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Elke woensdagavond
Elke donderdagavond

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

AGENDA JANUARI 2017
DINSDAG 10 JANUARI
DINSDAG 10 JANUARI
WOENSDAG 11 JANUARI
MAANDAG 16 JANUARI
DONDERDAG 19 JANUARI
MAANDAG 23 JANUARI
MAANDAG 30 JANUARI

; Vrijwilligers avond ( op uitnodiging) aanvang 17.30 uur.
; Openbare Dorpsraad vergadering aanvang 20.00 uur.
; KERSTBOMEN INZAMELING ( 13.00 – 16.00 )
; Sjoelen
; Senioren Spelmiddag
; Klaverjassen
; Sjoelen

AGENDA FEBRUARI 2017
VRIJDAG 3 FEBRUARI
MAANDAG 6 FEBRUARI

; Uiterste inleverdatum kopij infobulletin
; Klaverjassen

AGENDA voor de openbare Dorpsraadvergadering dinsdag 10 januari 2017 om 20.00 uur
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.
Notulen vorige Dorpsraadvergadering is in infobulletin van December 2016 gepubliceerd en
anders na te lezen op de website www.weteringbrug.info

Kerstbomeninzameling 2017
Na het succes van afgelopen jaren zullen we ook dit jaar met de
kinderen van Weteringbrug uw kerstboom komen ophalen.
De dorps- en wijkraden in de Haarlemmermeer houden een
inzamelingsactie en daar doen we aan mee.
De jeugd van Weteringbrug gaat dit keer in januari dus niet
knutselen maar zij komen uw kerstboom ophalen, en wel,
Woensdag 11 januari 2017
Tussen 13.00 en 16.00 uur
Wij verzoeken u de kerstboom dichtbij- of op de stoep neer te leggen zodat de kinderen de boom niet
over het hoofd zien.
U kunt ons verwachten in Weteringbrug op de Leimuiderdijk – Huigsloterdijk (tot aan de brug) –
Lisserweg (tot de rotonde) en in de Vuurbaak. De opbrengst die wij van de gemeente hiervoor krijgen
zal ten goede komen aan onze jeugdactiviteiten!
Bij voorbaat dank…

Oproep aan alle kinderen van Weteringbrug
Zoals jullie hierboven kunnen lezen gaan we in
januari niet knutselen maar kerstbomen inzamelen.
Zorg dat je woensdag 11 januari om 13.00 uur bij ‘de
Kern’ bent waar we afspreken wie waar gaat
inzamelen. Van het geld dat we voor het inzameling
van de kerstbomen van de gemeente krijgen kunnen
we weer leuke dingen voor jullie organiseren; dus
kom ook helpen!

DITJES en DATJES
 Dhr. en Mevr. van Leeuwen ( Leimuiderdijk ) van harte gefeliciteerd met uw 50 jarig
huwelijk. 22 december 2016 was de dag. Uw huis was feestelijk versierd met de
gouden 50 en mooie gouden slingers.
 En Dhr en Mevr Zandvliet ( Leimuiderdijk ) waren op 30 november 2016 50 jaar
getrouwd, ook u van harte gefeliciteerd !
 Dhr. en Mevr. Snaterse – Lisserweg 14, wensen wij heel veel succes met de
verhuizing die er aan zit te komen.( 20 januari ) Het zal wel vreemd zijn om na al die
jaren Weteringbrug te gaan verlaten, maar wensen jullie veel woonplezier in
Roelofarendsveen.

