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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 SEPTEMBER 2017
MAANDAG 4 SEPTEMEBER
DINSDAG 5 SEPTEMBER
MAANDAG 11 SEPTEMBER
DONDERDAG 14 SEPTEMBER
MAANDAG 18 SEPTEMBER
MAANDAG 25 SEPTEMBER
VRIJDAG 29 SEPTEMBER

; Klaverjassen om 20.00 uur
; AED en reanimatiecursus om 19.30 uur
; Sjoelen om 20.00 uur
; Senioren spelmiddag 14.00 uur
; Klaverjassen om 20.00 uur
; Sjoelen om 20.00 uur
; inleveren kopij infobulletin oktober 2017

AGENDA OKTOBER 2017
MAANDAG 2 OKTOBER
DINSDAG 3 OKTOBER
DONDERDAG 5 OKTOBER

; Klaverjassen om 20.00 uur
; Openbare Dorpsraadvergadering om 20.00 uur
; Senioren Spelmiddag om 14.00 uur

Nieuws uit Vredeburg
Na een lange zomerstop weer achter de computer om de
wetenswaardigheden vanuit Vredeburg aan u door te geven.
Bij de fam. Knibbe en Roos-Houdijk is de tarwe weer van het
land en wordt voorzichtig begonnen om de aardappels op een
goede manier te rooien. Het voorjaar was in verhouding tot de
zomer zonniger, maar het lijkt erop dat de nazomer een goede
start maakt terwijl ik dit schrijf. Druk op het water en druk op
de weg. Het is natuurlijk prachtig om onze parel van de
Haarlemmermeer te doorkruisen. Jammer blijft het dat de
snelheid, 30 km opgelegd door de gemeente, door zgn.
toerfietsers aan de wielerschoen gelapt wordt. Van auto`s
waren we dit wel gewend, maar dat de racende fietsers niet
alleen u en ik, maar ook zichzelf in gevaar brengen is een
aantal keren gebleken.
De brug blijft bellen, maar tegenwoordig kan je ook
meegenieten van de vermanende stem van de brugwachter
die via de luidsprekers van zich laat horen. Soms noodzakelijk, omdat hij alles via de camera`s in de
gaten moet houden, maar soms ook totaal overbodig gezwets !
Het mooiste nieuws dat ik u kan vertellen is dat we tegenwoordig een Wereldkampioen in Vredeburg
hebben. Aad Bervoets is in het Poolse Jawor Wereldkampioen ``Radiografisch bestuurbaar model
speedbootvaren``.
Een fantastische prestatie om niet allen zich staande te houden tussen vooral Russische en Poolse
racers, maar om die achter zich te laten. In de 1e week legde hij al beslag op de 2e plaats in de 15 cc
klasse, waarbij snelheden met de modelboot van 80-90 km per uur worden gehaald, in de super
klasse werd hij na een 4 zeer spannende manches (topsnelheden van ca 130 km) 1e in het
eindklassement !
De huldiging was op het plein van het gemeentehuis van Jawor in Polen en de gouden medaille werd
Aad omgehangen door de burgemeester onder de mooie klanken van het Wilhelmus. Een superprestatie waar we als Vredeburgers enorm trots op zijn !! Bert

Buurtpreventie
In de \haarlemmermeer zijn er nu al 253 whatsapp groepen actief. De gemeente is daar heel trots op.
Dit geeft aan dat er veel bewoners actief bijdragen aan een veilige buurt.De gemeente heeft een
prioriteit om het aantal woninginbraken hierdoor naar beneden te kunnen halen. Het zijn er nog
steeds teveel, maar al de cijfers erop na worden geslagen dan werden er in 2013, 755
woninginbraken gepleegd en in 2014 daalde dat naar 576 en in 2015 waren het er 550 en in 2016
daalde het verder naar 473. En dit jaar zijn er t/m juli 276 woninginbraken gepleegd incl. pogingen.
Nu wil de gemeente graag van u als inwoner weten waar de politie en handhavers zich bezig mee
moeten houden, zodat uw buurt veilig en leefbaar is ?
Wilt u dit kenbaar maken door een poll in te vullen op de dite
https:haarlemmermeergemeente.nl/handhaving-in-mijn-buurt/formulier
Deze poll staat open tot en met september.
Alvast bedankt voor uw medewerking !

Fietsen voor Duchenne Spierdystrofie;
Beste buurtgenoten,
Afgelopen jaar heb ik hard getraind om mee te doen aan een
mountaikbike tocht van 700 km in 7 dagen. We fietsen om
geld op te halen voor onderzoek naar Duchenne.
Duchenne Spierdystrofie is een spierziekte. Als je met
Duchenne Spierdystrofie wordt geboren, breken je spieren
langzaam af en word je steeds minder sterk.
Ik doe samen met mijn broer en 3 vrienden mee onder de
naam Team Bokkie en Co en hebben inmiddels al een aardig
sponsorbedrag opgehaald.
Mocht u mij en mijn team financieel willen ondersteunen dan
zou dat natuurlijk prachtig zijn.
Ga naar de site www.duchenneheroes.nl en zoek op team Bokkie & Co. Ga naar sponsor nu en de
rest wijst voor zichzelf. ( bedrijven krijgen keurig een factuur voor in de boekhouding ).
Team Bokkie en Co, gaat van 17 t/m 23 september mountainbiken. Mede dankzij de sponsoring van
Duchenne Heroes is er hoop op een medicijn tegen Duchenne. Samen trappen we Duchenne de
wereld UIT !!!! Groeten, David Bokhorst.

DITJES EN DATJES;






Dinsdag 5 september is er een AED en reanimatiecursus, dit
is een herinnering voor de deelnemers die zich eerder dit
jaar hebben aangemeld.
Op 10 augustus heeft Jan Baas een meerval gevangen ( op
zich niet heel bijzonder ) maar deze kwam uit de Ringvaart
en was 1.72 lang en woog ruim 40 kilo.
Onlangs is in het water tegenover het café op 40 cm zijn er
diverse sieraden gevonden, ws in het water gegooid na een
inbraak, politie is ook al ingeschakeld en komen er even voor
langs. Herkent u 1 van de sieraden of weet u van wie het
zou kunnen zijn, mail even naar infobulletin.weteringbrug
@gmail.com .

