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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 JANUARI 2019;
MAANDAG 07 JANUARI
DINSDAG 08 JANUARI
WOENSDAG 09 JANUARI
MAANDAG 14 JANUARI
DONDERDAG 17 JANUARI
MAANDAG 21 JANUARI
DINSDAG 22 JANUARI
MAANDAG 28 JANUARI

; LET OP !! geen sjoelen
; Openbare Dorpsraad vergadering om 20.00 uur
; Kerstbomeninzameling van 14.30 uur tot 16.00 uur
; Klaverjassen om 20.00 uur
; Senioren spelmiddag om 14.00 uur, kosten € 4,00
; Sjoelen om 20.00 uur
; Vrijwilligersavond ( op uitnodiging )
; Klaverjassen om 20.00 uur

AGENDA FEBRUARI 2019
MAANDAG 4 FEBRUARI

; Sjoelen om 20.00 uur

Uitnodiging
voor de Openbare vergadering van de Dorpsraad Weteringbrug voor de inwoners van Weteringbrug
en Vredeburg.
Datum
: dinsdag 8 januari 2019
Plaats
: Dorpshuis ‘De Kern’
Aanvang
: 20.00 uur
Agenda
1. Opening en welkom door gespreksleider.
2. Notulen vorige vergadering (oktober 2018).
3. Ingekomen en verzonden stukken.
4. Financiën.
5. Beheer Dorpshuis.

7. Rondvraag.
8. Sluiting.
Aansluitend Nieuwjaarsborrel!

6. Projecten Dorpsraad
a. Jeugdwerk
b. Verkeer
c. Vredeburg
d. Infobulletin
e. S.B.O.H.
f. Toekomst S.V.O.W terrein
g. Overige activiteiten

Oproep aan alle kinderen van Weteringbrug
In januari gaan we niet knutselen maar we gaan kerstbomen inzamelen. Zorg dat je
woensdag 09 januari om 14.30 uur bij ‘de Kern’ bent waar we afspreken wie waar
gaat inzamelen. Van het geld dat we voor het inzameling van de kerstbomen van
de gemeente krijgen kunnen we weer leuke dingen voor jullie organiseren; dus
kom ook helpen! Vicky Hartog

Sint Maarten 2018
Op woensdag 7 november kwamen maar liefst 21 kinderen een prachtige lampion
maken tijdens de Sint Maarten – knutselmiddag. Jeetje wat een grote opkomst!
Gelukkig waren een aantal ouders die bleven om te helpen, want die hulp was hard
nodig. Iedereen heeft ontzettend hard zijn best gedaan en de resultaten waren echt
prachtig. Super leuk dat jullie er allemaal waren.
Op zondag 11 november zijn 32 kinderen naar de Kern gekomen om deel te nemen aan
Sint Maarten. Helaas kwam de regen met bakken uit de lucht… We hebben iedereen
verdeeld over 4 groepen en zijn toen de regen in gegaan om bij u langs de deur te gaan.
Gelukkig stopte de regen na 5 minuten al, dus daar hadden we geluk mee. Uit volle
borst werd het “Sint Maarten lied” ten gehore gebracht en werden de kinderen
beloond met
(ontzettend veel) lekkere versnaperingen. Het is zó ontzettend leuk om te zien wat een
werk veel inwoners van de traktatie maken. Namens alle kinderen heel erg bedankt.
Dank zij jullie is deze avond voor 32 kinderen weer een TOP avond geweest.
Karin de Jongste en Ilone Pecht.

Kerstknutsel
Op woensdag 19 december was het weer tijd voor onze
jaarlijkse kerstknutsel. Het is elk jaar een drukke periode en
dat konden we deze keer merken omdat de opkomst niet zo
groot was. Gelukkig werd er volop en vol enthousiasme
geknutseld door de kinderen
die waren gekomen.
De kinderen konden kiezen uit twee knutsels.....een
zelfgemaakte kaars met lampje erin of een bordje versierd
met een sneeuwpop. De tijd vloog voorbij. Aan het einde van
de knutsel was er voor alle kinderen nog een zakje met een
kerstverrassing. Wij wensen jullie allemaal een heel gelukkig
2019 en hopen op weer veel leuke, creatieve maar vooral gezellige knutselmiddagen.
Jessica & Saskia

Wat ook nog ter zake doet;
•
•
•
•

Mevr. Meulblok uit de Vuurbaak is in december overleden, wij wensen familie en ook de
buurtbewoners die haar altijd zo goed hebben geholpen, veel sterkte toe.
Fake van der Lip, bedankt voor het bezorgen van de azalea’s, dit wordt weer zeer gewaardeerd.
Mevr. Willy van Ingen Schenau ( Leimuiderdijk 498) is per 29 december verhuisd naar de Kerkstraat in
Oude Wetering, maar zij blijft zich wel inzetten voor de belangen van Weteringbrug. Veel woonplezier
aldaar.
Uiterste inleverdatum kopij voor het eerstvolgende infobulletin….woensdag 30 januari 2019.

