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Beste bewoners, 
Ja, u leest het goed. DORPSNIEUWS is nieuw leven in geblazen. De laatste editie dateerde alweer uit 2007. Dus 
12 jaar geleden. Waar blijft de tijd!!! 
We willen iedereen weer zo goed mogelijk op de hoogte houden van wat er speelt en leeft binnen onze dorpen. In 
de hedendaagse tijd spelen natuurlijk social media een belangrijke rol maar we merken ook dat een eenvoudig, 
hand getypt, briefje nog altijd gewaardeerd wordt. Mochten jullie tips hebben dan horen we dat graag. 
 

 
Redactie dorpsnieuws 
Zoals het nu lijkt, willen we elk 
kwartaal een editie van het 
Dorpsnieuws uitgeven. We 
zouden graag willen werken 
met een soort van “redactie”. 
Een paar mensen die de info 
willen verzamelen voor het 
DORPSNIEUWS en deze in 
elkaar wil zetten. We willen het 
blaadje extern laten drukken en 
voor de bezorging heeft zich al 
iemand aangemeld. Wie durft? 
Meld je aan bij één van de 
bestuursleden van de Weme te 
vinden onderaan deze 
DORPSNIEUWS. 
 
Oud papier 
Elke laatste zaterdag van de 
maand wordt er oud papier 
ingezameld. Dit is een 
gezamenlijke activiteit van 
korfbalvereniging NKC en 
dorpshuis De Weme. De 
opbrengst wordt gedeeld en 
levert jaarlijks tussen de 1000 
en 1500 euro per vereniging 
op. De opbrengst van De 
Weme besteden we o.a. voor 
de kerstpakketten die we elk 
jaar uitdelen. Verderop meer 
hierover. Dagen waarop het 
oud papier wordt opgehaald: 
- 30 november 2019 
- 28 december 2019 
- 25 januari 2020 
- 29 februari 2020 
 
Kaarten 
In het seizoen 2019/2020 
organiseren we weer 
klaverjassen in het dorpshuis. 
De competitie is inmiddels 
gestart. De aanvang van de 
avonden is 19.45 uur. De inleg 
bedraagt .€7,00 en wordt 
besteed aan vleesprijzen. 
Iedereen heeft prijs. De datums 
zijn: 
- 15 november 2019 
- 13 december 2019 

- 17 januari 2020 
- 14 februari 2020 
- 28 februari 2020 
- 13 maart 2020 
 
Verzorging kerstpakket 
Heel vroeger werden er vanuit 
de kerk rond de kerstdagen 
kerstpakketten verzorgd voor 
de minder bedeelden in onze 
samenleving. Tegenwoordig 
bezorgen we nog 
kerstpakketten aan onze 
inwoners die de respectabele 
leeftijd hebben bereikt van 70 
jaar en ouder. Momenteel ligt 
dit aantal op ongeveer 35 
huishoudens. Al enige jaren 
wordt het niet alleen vanuit de 
kerk georganiseerd maar doen 
ook Plaatselijk Belang, 
dorpshuis De Weme en de 
lokale Friesland Campina 
vestiging mee. De pakketten 
worden vlak voor de 
kerstdagen thuis afgeleverd. 
Gezien de strenge privacy 
regels krijgen we geen 
gegevens over iemands leeftijd. 
We zijn dus afhankelijk van 
jullie. Ben je 70+ en woon je 
binnen het verspreidingsgebied 
van DORPSNIEUWS en 
ontvang je nog geen 
kerstpakket meld je dan even 
aan bij een van de 
bestuursleden van het 
dorpshuis. 
 
Oud-en-nieuw viering 
Vanaf 00.30 uur tot 04.00 uur is 
het dorpshuis geopend om 
elkaar een gelukkig nieuwjaar 
te wensen onder het genot van 
een hapje en een drankje. 
 
Kerstkaarten 
Op vrijdagavond 27 december 
organiseren we weer de 
jaarlijkse (kerst)klaverjasavond. 
De avond begint om 19.45 uur. 
De inleg is €7,50. Iedereen 

heeft prijs. Zorg dat je op tijd 
bent. 
 
Vrijwilligersavond 
De jaarlijkse vrijwilligersavond 
staat gepland voor 23 
november. Alle vrijwilligers 
ontvangen persoonlijk bericht. 
 
St. Maarten 
Op 11-11 is het dorpshuis open 
tussen 17.00 en 19.00 uur. 
Kinderen kunnen dan hun lied 
laten horen en worden dan 
beloond met snoep. 
 
Activiteitencommissie 
Het bestuur van dorpshuis De 
Weme is naarstig op zoek naar 
mensen die zitting willen 
nemen in de 
activiteitencommissie. Lijkt het 
je leuk om ook activiteiten te 
organiseren voor jong en oud 
binnen het dorp, meld je dan nu 
aan bij het bestuur. 
 
75 jaar bevrijding 
In 2020 is het 75 jaar geleden 
dat de Tweede Wereldoorlog 
ten einde kwam. Dit willen we 
niet ongemerkt voorbij laten 
gaan. Zoals in een huis-aan-
huisflyer al is aangekondigd 
willen we graag een optocht 
organiseren in samenwerking 
met Kornhorn. Dit wordt elke 5 
jaar georganiseerd. De 
besturen van Plaatselijk Belang 
en De Weme zullen kijken wat 
we gedurende deze periode 
nog meer gaan organiseren. 
 
Uitzendingen NEP FM 
Tussen 24 december en 1 
januari verzorgen de 
medewerkers van NEP FM 
weer radio-uitzendingen vanuit 
dorpshuis De Weme. Rondom 
deze uitzendingen worden 
diverse activiteiten 
georganiseerd. Zie verderop in 
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deze uitgave. Gedurende de 
uitzending kun je het dorpshuis 
binnenlopen om de mannen 
van NEP FM live te kunnen 
ontmoeten en natuurlijk een 
drankje te drinken. 
Verzoekplaatjes kunnen weer 
aangevraagd worden op 
nummer: 
06-20120182 
 
Vrijwilligers gezocht 
Dorpshuis De Weme draait 
volledig op vrijwilligers. Het 
bestuur is naarstig op zoek 
naar vrijwilligers die zijn of haar 
steentje willen bijdragen aan de 
instandhouding van het 
dorpshuis. Voor onze 
schoonmaakploeg zoeken we 
nog een aantal mensen die 
circa eens per maand 
(afhankelijk van het aantal 
ploegen) het dorpshuis willen 
schoonmaken. Ook voor onze 
bakploeg, die elke zaterdag 
actief is en menigeen voorziet 
van patat en snacks, zoeken 
we vrijwilligers. Je hoeft geen 
bakervaring te hebben want die 
brengen we jullie wel bij. Ook 
hebben we een barploeg 
waaruit we kunnen putten als er 
een activiteit is waarbij we een 
barploeg moeten inzetten zoals 
een toneelavond, een 
kaartavond of een andere 
activiteit. Wil je meer info over 
het vrijwilligerswerk binnen het 
dorpshuis neem dan contact op 
met het bestuur. 
 
Succes biljarters bij toernooi 
Kornhorn 
Begin oktober werd in het 
dorpshuis van Kornhorn het 
jaarlijkse libre biljarttoernooi 
gehouden. Van biljartvereniging 
DNPP uit Noordwijk deden 5 
leden mee. De nummers één 
en twee, Willy Brandsema en 

Freddy v.d. Heide, zijn beide lid 
van onze vereniging. Heren, 
van harte! 
 
Kegel biljarten 
Gedurende de uitzendingen 
van NEP FM kun je deelnemen 
aan het kegelbiljarten. Voor de 
winnaar ligt er een leuke prijs te 
wachten. 
 
Muziekavond 
Op zaterdag 28 december 
organiseert NEP FM een 
gezellige muziekavond in De 
Weme. Diverse artiesten treden 
live op. Voor meer informatie 
en kaartverkoop kun je 
gedurende de uitzendingen van 
NEP FM contact opnemen via 
het eerder genoemde 
telefoonnummer of houd de 
website en andere wijzen van 
communicatie in de gaten. 
 
De slimste mens van 
Noordwijk 
Wie wordt de slimste mens van 
Noordwijk. Deze, op het 
programma “De slimste mens” 
gebaseerde quiz spelen we op 
zondagmiddag 29 december. 
Uit een drietal voorrondes, met 
de categorieën sport, 
geschiedenis en algemeen, 
komen 3 winnaars die op 
woensdagmiddag 1 januari 
zullen strijden om deze 
felbegeerde titel. Iedereen mag 
meedoen aan de voorrondes. 
Houd de website van NEP FM 
en de flyers in de gaten. “Wie 
gaat 2020 in als de slimste 
mens van Noordwijk!!” 
 
Sinterklaas viering 
Op zaterdag 30 november zal 
Sinterklaas met zijn Pieten 
weer een bezoek brengen aan 
Noordwijk. We verwachten ze 
om 15.00 uur. De kinderen t/m 

8 jaar krijgen nog persoonlijk 
bericht. Als je geen bericht hebt 
ontvangen meld je dan even bij 
het bestuur. 
 
Jeu de Boules-Club ‘t 
MIKPUNT 
Wisten jullie dat het team uit 
Noordwijk het afgelopen 
seizoen kampioen is geworden 
binnen hun klasse in het 
Westerkwartier. Proficiat. Ook 
zin om mee te doen. Kom eens 
op donderdagmiddag naar de 
baan achter het dorpshuis. 
 
CREA BEA club 
Voor alle creatievelingen: op 
woensdagochtend vanaf 09.00 
uur is het dorpshuis open om 
samen te werken aan je eigen 
creaties. Gezelligheid staat bij 
ons voorop. Kom gerust eens 
langs en zie met eigen ogen 
hoe de mooiste creaties op 
verschillende gebieden tot 
stand komen. De koffie staat 
klaar. 
 
Schoonmaakochtend 
Op zaterdag 7 december staat 
een schoonmaakochtend 
gepland. We willen dan diverse 
zaken in en om het dorpshuis 
schoonmaken. Heb je zin om 
mee te helpen kom dan om 
09.00 uur naar het dorpshuis. 
 
Volgende editie 
We zijn voornemens om de 
volgende uitgave medio 
februari te verspreiden. Wil je 
iets kwijt in DORPSNIEUWS 
meld dit dan voor 18 januari. En 
als de ruimte het toelaat, zullen 
we ook een soort van puzzel 
plaatsen waarmee een leuke 
prijs is te winnen. 
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