INFOBULLETIN
WETERINGBRUG / VREDEBURG
Dorpsraad;
Voorzitter;
Vacature
Secretaris;
Peter Snaterse
Penningmeester;
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 MAART 2017
MAANDAG 13 MAART
WOENSDAG 15 MAART
DONDERDAG 16 MAART
VRIJDAG 17 MAART
MAANDAG 20 MAART
MAANDAG 27 MAART
VRIJDA 31 MAART

; Sjoelen om 20.00 uur.
; Tweede kamer verkiezingen 2017- 7.30 uur tot 21.00 uur
; Senioren Spelmiddag 14.00 uur.
; FRIS DISCO ( zie verder in infobulletin ).
; Klaverjassen om 20.00 uur.
; Sjoelen om 20.00 uur.
; Uiterste inleverdatum kopij infobulletin APRIL 2017

AGENDA APRIL 2017
MAANDAG 03 APRIL
ZATERDAG 08 APRIL
week 15

; Klaverjassen om 20.00 uur.
; PAAS – klaverjassen en sjoelen om 20.00 uur.
; Collecte voor Koningsdag.

Beste dorpsgenoten,
Op 6 maart aanstaande is het 45 jaar geleden dat de Dorpsraad is opgericht.
Dit willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Dus wel weer reden voor een klein feestje.
Daarom nodigen wij u uit voor een gezellige middag in Dorpshuis ‘De Kern‘.
Om onder het genot van een drankje en een hapje, elkaar te ontmoeten, films over Weteringbrug te
bekijken en een paar rondjes bingo te spelen.
Noteer het dus in uw agenda !!
Datum;
zaterdag 11 maart 2017
Tijd;
14.30 uur tot 17.30 uur
U bent van harte welkom.
Dorpsraad Weteringbrug – Vredeburg.

Knutselmiddag jeugd 15-02-2017
Nu de ergste kou weer uit de lucht is en de lente in aantocht, vonden we het tijd voor een
voorjaarsknutsel. En om dat nog eens te onderstrepen, kwam zelfs de zon tevoorschijn!
Maar liefst 20 kinderen kregen ook de lentekriebels en kwamen gezellig knutselen.
Van de onderkanten van melkpakken en frisdrankflessen werden plantenbakjes geknutseld.
Sommigen hadden amper tijd om iets te drinken tussendoor!
Wat een vrolijk en bont geheel werd het: van dinosaurus tot varken, van bling bling tot uil, ieder heeft
er weer wat leuks van gemaakt.
Toen het plantenbakje af was, was er voor ieder ook een fleurige hyacinth om het compleet te maken.
Na nog wat buitenspelen op de parkeerplaats door de kinderen en opruimen door alle moeders was
het al weer tijd om huiswaarts te gaan. Tot de volgende keer!
Margreet en Josine

Frisssssdisco inWeteringbrug
Jaja, er gaat weer gedanst worden in Weteringbrug!!
Wanneer: Vrijdagavond 17 maart 2017
Waar:
Dorpshuis de Kern in Weteringbrug
Kosten:
€ 2,50 p.p. (= toegang + 2 x fris en 1 x chips)
€ 0,50 voor extra consumpties
Kinderen t/m groep 4, aanvang 18.30 tot 19.30 uur
Jeugd van groep 5 t/m 8, aanvang 20.00 tot 22.00 uur
Binnenkort krijgen kinderen die wel eens komen knutselen in ‘De Kern’ uitnodigingen in de
bus (om uit te delen aan vriendjes of vriendinnetjes). Mocht je deze niet gehad hebben
en wil je ze ook of wil je er nog meer dan kun je ze per mail opvragen bij Vicky Hartog
(vickmar@ziggo.nl) .
Dus kinderen van Weteringbrug en
Vredebrug; kom op vrijdagavond
17 maart met al je vrienden en
vriendinnen gezellig een avond
swingen op de muziek van 'PUUR
GEZELLIG' in Dorpshuis ‘De Kern’.
Saskia Ezendam, Anita Snaterse, Marca van Stralen en Vicky Hartog.
Ditjes en Datjes;






We ontvingen een bedankje met de geschreven tekst; “Bedankt voor de orchidee voor ons 50
jaar huwelijks jubileum. En de vele bloemen die we hebben ontvangen, Co en Riet van
Leeuwen.
Auke Koops en Ilse Verspui zijn eigenaar geworden van Lisserweg 14. Voorlopig zijn zij druk
bezig met de verbouwing, dit gaan zij samen doen met de firma van Stefan Brug. Zij hebben
gekozen voor een bedrijf in Weteringbrug - dat is goed voor onze plaatselijke economie.
Medio Juli hopen ze te kunnen verhuizen naar ons dorp. Succes met de verbouwing !!
Denkt u eraan om op woensdag 15 maart naar de stembus te gaan !!!
En alvast een datum om ook in de agenda te plaatsen is; 25 april 2017. Dan vindt de
Openbare Jaarvergadering Dorpsraad Weteringbrug – Vredeburg plaats. Om 20.00 uur in ‘De
Kern.’

