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Bij Ziekte en Jubilea
kunt u bellen met
Dhr. J. Smit;
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Elke woensdagavond
Elke donderdagavond

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

AGENDA FEBRUARI 2018
DONDERDAG 01 FEBRUARI
MAANDAG 05 FEBRUARI
ZATERDAG 10 FEBRUARI
MAANDAG 12 FEBRUARI
WOENSDAG 14 FEBRUARI
MAANDAG 19 FEBRUARI
MAANDAG 26 FEBRUARI

; Uiterste inleverdatum kopij infobulletin naar redactie
; Klaverjassen om 20.00 uur
; Klaverjas- / Sjoeldag ( helaas al volgeboekt )
; Sjoelen om 20.00 uur
; Kinderknutselmiddag 14.00 uur tot 15.30 uur
; Klaverjassen om 20.00 uur
; Sjoelen om 20.00 uur

AGENDA MAART 2018
VRIJDAG 02 MAART
MAANDAG 05 MAART

; Uiterste inleverdatum kopij infobulletin van Maart 2018
; Klaverjassen om 20.00 uur

Kerstbomeninzameling in Weteringbrug
Woensdagmiddag 10 januari hebben we kerstbomen ingezameld. Het was fris maar redelijk
droog weer dus dat was fijn. Meerlanden had de container, waarin we de kerstbomen
verzamelden, op het plein voor dorpshuis 'de Kern' gezet.
De kerstbomenopbrengst was welgeteld 33 kerstbomen. Dat zijn 3 bomen minder dan vorig
jaar maar dat mag de pret niet drukken. De welkome vergoeding die we hiervoor van de
gemeente krijgen komt ten goede aan de jeugdactiviteiten van Weteringbrug.
Het verliep allemaal prima. Het enige
minpuntje was dat er meer moeders van de
creaclub aan het kerstbomenslepen waren
dan kinderen. Dat moet volgend jaar anders
hoor! Na het slepen en sjouwen met de
kerstbomen kregen de kinderen (en dit jaar
dus de moeders) nog een lekker zakje snoep
als dank voor hun hulp.
Inwoners van Weteringbrug; bedankt voor uw
medewerking!
Vicky Hartog

Knutselmiddag

Woensdagmiddag 14 februari gaan we weer knutselen met de
kinderen!
Natuurlijk mogen de kinderen ook een vriendje of vriendinnetje
meenemen.
We beginnen om 14.00 tot ongeveer 15.30 uur.
Het is, zoals altijd, in dorpshuis ‘de Kern’. Kosten € 1.50. Tot dan!
Esther & Ilone

Knutselhulp gezocht
De groep kinderen die komt knutselen in
Weteringbrug wordt wat leeftijd betreft steeds
jonger. De moeders die deze knutsel organiseren
zouden het fijn vinden als er wat extra hulp komt
om de allerkleinsten te helpen knippen, prikken,
plakken, enz..
Welke knutseloma, knutselopa of andere
geïnteresseerde zou het leuk vinden om een keer
te helpen? U hoeft niets te verzinnen; het gaat
alleen om de kinderen te helpen met de betreffende knutsel. Lijkt het u leuk; graag even een
mailtje of belletje naar onderstaand contactpersoon.
Vicky Hartog (vickmar@ziggo.nl of tel.nr.: 06-22473650)

KLAVERJAS/SJOELDAG
Op zaterdag 10 februari is er een klaverjas/sjoeldag .
Dit is deze maand in plaats van een spelmiddag en voorjaars klaverjas/sjoelavond.
Inmiddels is deze dag volgeboekt.
Wij hopen op een leuke, sportieve dag.
Fake en Coby

DITJES en DATJES
 BABY NIEUWS; Gefeliciteerd Fam. S. Arts ( Vuurbaak 25 )
met de geboorte van jullie zoon en broertje Xander.
 BABY NIEUWS; Gefeliciteerd Fam. M. Roodenburg
( Huigsloterdijk 107 ) met de geboorte van jullie zoon en
broertje Daniël.


Van deze plaats willen wij de Familie Klomp condoleren met het overlijden van
Geert Klomp.



De nieuwsbrief van januari 2018 van de S.B.O.H is inmiddels uitgekomen en alle
dijkbewoners hebben deze uitgedeeld gekregen.
De werkzaamheden nabij Lisserweg 50 zijn op 15 januari gestart. Het wordt grondig
aangepakt. Er is beloofd dat de bestrating en de tuintje na de werkzaamheden in
goede staat wordt afgeleverd. De werkzaamheden zullen ongeveer 3 weken in beslag
nemen
Er zijn 5 nieuwe wilgen geplant langs het water naast de volkstuinen in de Vuurbaak.





