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Elke woensdagavond
Elke donderdagavond

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

AGENDA FEBRUARI 2019;
MAANDAG 11 FEBRUARI
DONDERDAG 14 FEBRUARI
ZATERDAG 16 FEBRUARI
MAANDAG 18 FEBRUARI
DONDERDAG 21 FEBRUARI
MAANDAG 25 FEBRUARI

; Klaverjassen om 20.00 uur
; Knutselmiddag voor de Jeugd om 14.30 uur
; VOORJAARS Klaverjassen en Sjoelen on 13.30 uur
; Sjoelen om 20.00 uur
; SENIOREN spelmiddag om 14.00 uur
; Klaverjassen om 20.00 uur

AGENDA MAART 2019;
MAANDAG 04 MAART
MAANDAG 11 MAART

; Sjoelen om 20.00 uur
; Klaverjassen om 20.00 uur

Valentijn knutsel
Het is weer bijna tijd voor de knutselmiddag, LET OP want deze keer is het op
een DONDERDAG en wel een hele speciale. Namelijk donderdag 14 februari,
oftewel Valentijnsdag!!
Wil je je liefste vriend, vriendin, papa, mama of geheime liefde verassen met
een mooi cadeau? Dan kun je bij ons een prachtige verassing maken! We
beginnen weer om 14.30 uur en het duurt tot ongeveer 16.00uur. Het is zoals
altijd in ons Dorpshuis “de Kern”. De kosten zijn €1,50 p.p.
Als je het leuk vindt mag je een fotootje van jezelf meenemen om in de knutsel
te gebruiken. Het is handig om niet je nieuwste kleding aan te trekken want er
kan geverfd worden!
Tot dan!
Groetjes, Saskia en Annelies

Kerstbomeninzameling in Weteringbrug
Woensdagmiddag 09 januari hebben we kerstbomen ingezameld.
Meerlanden had de container, waarin we de kerstbomen verzamelden, op het plein voor dorpshuis 'de Kern'
gezet.
De kerstbomenopbrengst was welgeteld 52
kerstbomen. Dat zijn 19 bomen meer dan vorig jaar.
Een recordaantal! De welkome vergoeding die we
hiervoor van de gemeente krijgen komt ten goede aan
de jeugdactiviteiten van Weteringbrug.
Het verliep allemaal prima. Met een klein groepje
kinderen, moeders en een vader hebben we het toch
maar weer gefikst! Na het slepen en sjouwen met de
kerstbomen was er voor iedereen nog en lekker zakje
snoep als dank voor de hulp.
Inwoners van Weteringbrug; bedankt voor uw
medewerking!
Arda, Siemon, Faye en Lily voor de stapel opgehaalde kerstbomen
Vicky Hartog

KLAVERJAS & SJOELCLUB DE KERN
Zaterdag 16 februari vieren we dat de klaverjas en sjoelclub 45 jaar bestaat.
De deelnemers hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.
We beginnen om 13.30 uur en sluiten de middag af met een Chinees buffet.
Mocht u zich nog niet aangemeld hebben, doe dit dan voor 9 februari.
Er wordt een bijdrage gevraagd van 15,00 euro per persoon.
Hiervoor krijgt u koffie/thee, 2 consumpties en deelname aan het buffet.
Deze middag zal er ook een verloting plaatsvinden.
De clubleiding wenst de deelnemers een gezellige en sportieve middag en smakelijk eten.

NIEUWS uit VREDEBURG en WETERINGBRUG
Alweer een tijd geleden dat ik deze rubriek geschreven heb, maar er staan gebeurtenissen op stapel waar ik
toch even de aandacht op wil vestigen.
Het 1e item wat ik aan U allen wil laten weten is dat de gemeente Haarlemmermeer weer in staat is om het
woord participatie de nek om te draaien. Na voorafgaande gesprekken over verkeersmaatregelen op de
Ringdijk, ( iets wat al een aantal jaren speelt ) is er besloten om van de Huigsloterdijk een soort fietspad te
maken en in Weteringbrug een knip aan te leggen, waardoor het autoverkeer komende vanaf Vredeburg via de
Lisserweg de Leimuiderdijk en restant Huigsloterdijk kan bereiken. Over de knip in Weteringbrug is zelfs al
ingesproken bij de gemeenteraad om dit niet te doen omdat niemand daarop zit te wachten. Maar uit de huidige
plannen blijkt dat dit niet veel indruk gemaakt heeft en daar is de dorpsraad erg teleurgesteld over. Er komt nog
wel een bezwaarprocedure aan, maar dan moet het Witte Weekblad van Nieuw Vennep wel bezorgd worden
anders missen we de boot en gaat het gewoon zoals ``Hoofddorp`` wil. De rest van de ringdijk wordt
omgetoverd in een zgn. Fietsstraat met brede fietsstroken en daar bent u als automobilist in de toekomst -- te
gast-- . Dus als u niet op de informatieavond in Burgerveen geweest bent zou ik toch proberen om via de site
van de gemeente en het witte weekblad op de hoogte te blijven !
Wordt vervolgd,
Het 2e item is dat er op 29 januari een avond geweest is waarin u een zienswijze kon indienen over de Mirtverkenning A4 Burgerveen tot N14 bij Leidschendam. De dorpsraad Weteringbrug-Vredeburg zal zeker op een
kritisch geluid laten horen m.b.t. de bereikbaarheid van zowel Oude Wetering - Nieuwe Wetering en Vredeburg Weteringbrug! Het blijft altijd maar weer opletten wat de overheid ons nu weer aan gaat doen! Nog weer een
verbreding van de A4, een nieuw Aquaduct
(hadden ze dat niet gelijk kunnen doen?), we houden de boel
in de gaten en zullen proberen om u op de hoogte te houden van de vorderingen. U kunt uw zienswijze indienen
via de site www.a4burgerveen-n14.nl
Als Vredeburgers zijn wij toch verbonden met Nieuwe Wetering, ondanks dat de school niet meer bestaat.
Lopend over de Achterweg valt het mij op dat het oude Centrum bijna gesloopt is en dat de grote bomen naast
de Regenboogschool gekapt zijn ten behoeve van nieuwbouw van 4 woningen. Wat geweest is komt niet meer,
zegt men dan, maar ik ben blij dat de Regenboogschool toch een nieuwe bestemming krijgt. In de
wandelgangen gehoord dat er voor de zomer begonnen gaat worden met de bouw van Hospice Amandi. Een
liefdevolle plek, waar terminaal zieke mensen, indien dat thuis niet mogelijk is, op een waardige manier kunnen
sterven. De school zal veranderen in een huis met een liefdevolle sfeer, waar de kwaliteit van het leven bij het
sterven voorop staat ! Ook mensen die tijdelijk zorg nodig hebben kunnen dan verblijven in het huis. Wat een
fijne gedachte dat er straks een plek in onze buurt is. Het wordt gebouwd in de gemeente Kaag en Braassem,
maar ook wij als inwoners van Vredeburg en Weteringbrug, Haarlemmermeerders, kunnen altijd een beroep
doen, indien nodig, op de zorg van Hospice Armandi. Maar om dit huis draaiende te houden is er geld nodig.
Hospice Amandi is blij met elke gift, eenmalig of door u aan te melden als Vriend van Amandi door jaarlijks €
36.50 over te maken. Uw gift levert een bijdrage aan de liefdevolle en professionele zorg voor uw medemens in
de laatste fase van zijn/haar leven ! Meer informatie kunt u vinden op de site : www.hospiceamandi.nl of een
mail te sturen naar : vriendenvan@hospiceamandi.nl
bankrekening NL20 RABO 0128 151 730 Stichting Hospice Amandi, heeft een ANBI status .
Bert

Wat ook ter zake doet;
•

•

•

Op 84 jarige leeftijd is op 15 januari 2019 overleden Jan Smit, ons ook
wel bekend als Jan Zalmpie. Zijn afscheid heeft in besloten kring plaats
gevonden. Mocht u de familie nog een kaartje willen sturen dan is het
correspondentie adres; Mevr. F. Dompeling – Smit, Dr. Stapenseastraat
3, 2451 AC in Leimuiden. Wij wensen de familie en nabestaanden heel
veel sterkte toe.
Op Leimuiderdijk 275 B zijn nieuwe bewoners gekomen.
Het zijn Wilbert, Jessica, Nathan, Yelmer en Tyler Groenewoud.
WELKOM!
Uiterste inleverdatum kopij infobulletin MAART 2019 is, vrijdag 1 maart
2019.

