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Elke woensdagavond
Elke donderdagavond

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

AGENDA NOVEMBER 2018;
MAANDAG 5 NOVEMBER
WOENSDAG 7 NOVEMBER
ZONDAG 11 NOVEMBER
MAANDAG 12 NOVEMBER
MAANDAG 19 NOVEMBER
WOENSDAG 21 NOVEMBER
MAANDAG 26 NOVEMBER
VRIJDAG 30 NOVEMBER

; Klaverjassen om 20.00 uur
; Sint Maarten knutsel om 14.30 uur ( €1,50)
; SINT MAARTEN om 18.00 uur
; Sjoelen om 20.00 uur
; Klaverjassen om 20.00 uur
; Gemeente raadsverkiezingen
; Sjoelen om 20.00 uur
; Inleveren kopij INFOBULLETIN December 2018

AGENDA DECEMBER 2018;
ZATERDAG 01 DECEMBER
MAANDAG 3 DECEMBER
DONDERDAG 6 DECEMBER

; Filmmiddag om 15.00 uur
; Klaverjassen om 20.00 uur
; Spelmiddag voor senioren om 14.00 uur ( kosten € 4.00)

Notulen openbare vergadering van Dorpsraad Weteringbrug
dinsdag 9 oktober 2018
Er waren 14 mensen aanwezig.
Afwezig met kennisgeving Joke van Buijten en Vicky Hartog
1. Opening
De gespreksleider Trudi Geevers opent de vergadering om 20.03 uur.
De heer Jeroen Westerbrink wordt welkom geheten. Hij is met zijn gezin komen wonen op
Leimuiderdijk 500. De aanwezigen stellen zich voor. Er wordt uitleg gegeven over openbare- en
stichtingsvergaderingen.
2. Notulen
De notulen van de vergadering van dinsdag 9 januari worden vastgesteld.
3. Ingekomen en verzonden stukken
Er is een uitnodiging binnen gekomen van de Gemeente Haarlemmermeer.
Zij wensen een gesprek met de Dorpsraad Weteringbrug over de voorstellen die er liggen vanuit de
Visie Ringdijk en Ringvaart om de dijk leefbaarder en verkeersveiliger te maken.
Willy heeft al eerder op een vergadering ingesproken over dit onderwerp. Joke was hier ook
aanwezig.
De Gemeente wil een gezamenlijke inloopavond organiseren voor de kernen Burgerveen,
Leimuiderbrug, Weteringbrug en Vredeburg.
4. Projecten Dorpsraad
a. Jeugdwerk:
De eerste vergadering is de volgende week. (week 41). Twee leidsters zijn gestopt.
b. Verkeer:
Er wordt te hard gereden in ons dorp. Iedereen kan op de website van de Gemeente reageren met
een zgn MOB melding, Melding Openbare Buitenruimte.

c. Vredeburg:
Ook daar wordt te hard gereden en zijn meer ongelukken met fietsers.
Er staan verkeers-verbods borden langs de Weteringweg en op de Huigsloterdijk van 30 ton. Dit bord
slaat op het aquaduct op de Huigsloterdijk.
d. Infobulletin:
Jolanda heeft geen mededelingen.
e. S.B.O.H.:
Willy geeft korte uitleg voor nieuwe bewoner en de nieuwsbrief is nog even uitgesteld.
f. Toekomst SVOW-terrein:
Niets bekend.
g. Overige activiteiten:
Uitleg over de buurtapp en deze wordt goed gebruikt.
Erik Verpaalen heeft oude films weer toonbaar laten maken.
Wij willen deze films op zaterdag 1 december aan een ieder laten zien.
5. Financiën
We hebben bij de Gemeente Haarlemmermeer een verzoek ingediend om de kosten te betalen voor
het vervangen van de dak ventilator.
Op de oproep om een vrijwillige bijdrage voor het werk van Dorpsraad Weteringbrug en Dorpshuis De
Kern is al goed gereageerd.
Er is nog geen uitspraak binnen van de Gemeente Haarlemmermeer over het bezwaarschrift WOZ.
6. Beheer Dorpshuis
Het vervangen van de dak ventilator zal door de firma Vink uitgevoerd worden.
7. Rondvraag
Willy: heeft een kopie van een foto van de weegbrug. De weegbrug stond op de hoek Lisserweg en
Leimuiderdijk.
Trijnie: de volgende gebiedsteam bijeenkomst is op donderdagmiddag 22 november in Abbenes.
Joop: Er wordt veel te hard gereden door de Lisserweg. Misschien meer onderbrekingen laten
plaatsen aan beide kanten van de weg.
8. Sluiting
Om 21.15 uur sluit Trudi de vergadering.

Sint Maarten knutsel
Omdat dit infobulletin waarschijnlijk te laat in uw brievenbus valt, hebben we u al eerder op de hoogte
gebracht middels een briefje door uw brievenbus met de aankondiging van Sint Maarten. Woensdag
07 november gaan we knutselen voor Sint Maarten. Alle kinderen die hun eigen lampion willen
maken zijn van harte welkom. We starten om 14.30 uur in dorpshuis 'de Kern' en zijn rond 16.00 uur
weer klaar. Kosten € 1,50.
Tot dan!
Karin & Ilone

Sint Maarten in Weteringbrug
Zondag 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 verwacht om 18.00 uur in
dorpshuis ‘de Kern’. Daar zullen we de groepjes indelen. Per groepje
wordt er dan in een deel van Weteringbrug gelopen.
Vergeet de lampionnen niet!

Filmmiddag Zaterdag 1 december
Een tijdje geleden hebben we al een keer “Oude” films van Weteringbrug gekeken in de Kern.
Wat zeker een succes was.
Deze films waren afkomstig van Mevrouw Tinie Rietdijk.
Nu zijn er vast nog wel meer mensen , die films van vroeger in hun
bezit hebben.
Wij houden ons aanbevolen om ook die eens te vertonen.
Onlangs zijn er een aantal “oude “ films op een stick gezet en deze
willen we graag aan alle Weteringbruggers laten zien, zeker aan de
ouderen onder ons.
Deze films gaan over de periode 1975 tot en met 1978
Wij willen dit doen op zaterdagmiddag 1 december.
Aanvang 15.00 uur
Wij hopen u te ontmoeten.
Coby van der Lip

Omgevingsraad Schiphol.
Omgevingsraad Schiphol is het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de
ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn, overheden, de
luchtvaart sector, bewoners en branche organisaties. Deze omgevingsraad vraagt of de bewoners
van Weteringbrug / Vredeburg een formulier willen invullen op
https://www.omgevingsraadschiphol.nl/formulier/
Door het invullen van deze vragenlijst kan je je mening geven over de toekomst van Schiphol.
Invullen kan tot 20 november 2018.
Verdere informatie kan je vinden op de website ; https://www.omgevingsraadschiphol.nl

Weteringbrug Whats app Alert groep.
De Weteringbrug Whats app Alert groep is een whats app groep
die we gebruiken als er onraad aan de gang is.
Diverse keren is deze app al gebruikt.
En hebben we gezien dat de sociale controle groot is. En dat er
mensen vanuit Weteringbrug gehoor geven om toch ook even een
extra oogje in het zeil te houden.
Fijn…..! Laten we zo door gaan.
Soms wordt de app. ook weleens gebruikt om zaken die niets te
maken hebben met onraad / inbraak/ verdachte personen etc.
Lees daarom de tekst die hiernaast is beschreven onder het
plaatje STOP. En laten we de app. groep hiervoor blijven
gebruiken!! Dank daarvoor.

Wat u verder nog moet weten;






Er wordt bij u aangebeld voor een goed doel, op de website www.cbf.nl/collecterooster kunt u
zien welke organisatie bij u langs kan komen. zowel landelijke als gemeentelijke organisaties.
Het bestuur Weteringbrug / Vredeburg is in overleg geweest met de gemeente over de visie
Ringdijk en dan met name de beruchte “knippen” De locaties van de knippen in onze
omgeving zijn, bij de brug naar Oude Wetering en onder de brug naar Leimuiden. Het bestuur
heeft aan de gemeente een aantal standpunten kenbaar gemaakt en hopen daar in de
toekomst meer over te horen. Standpunten zullen w.s. tijdens de openbare vergaderingen
worden besproken.
Tijdens dit gesprek is er ook gesproken over de toekomstplannen van het voormalig S.V.O.W
terrein. Ruimtelijke ordening heeft het heel druk met allerlei projecten dus is er nog niets
gepland in Weteringbrug. Er is wel een voorstel gedaan door bewoner van Weteringbrug en
het bestuur ziet daar zeker een positief initiatief in, dus bestuur hoopt van de gemeente wel
een toezegging te krijgen dat er geen andere plannen op het terrein zal worden uitgevoerd.
Zodat het voorstel eerst uitgewerkt kan worden.

HERFST
Herfst schildert voor ons een prachtig schilderij,
met elke dag een verschillend aangezicht erbij.
Wind stuurt de meeste blaadjes vrolijk in het rond,
zodat er toen een pracht van schilderij ontstond.
De mooiste kleuren van helder geel, bruin en wat groen,
zijn de kleuren die gebruikt worden voor dit mooie tafereel.
Zij zijn blij dat zij met dit nieuwe schilderij mee mogen doen,
Moeder natuur geeft ook aan deze schilderijen haar eigen deel

