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Beste bewoners, 

Hallo allemaal, bij deze weer een uitgave van ons Dorpsnieuws. Het is weer gelukt om een A4’tje vol te krijgen 
inclusief een puzzel. We hopen jullie te zien bij een van de activiteiten in ons dorp. Veel leesplezier. 
 
Toneeluitvoeringen 

Toneelvereniging GRIMAS 
oefent druk voor hun jaarlijkse 
uitvoeringen in het dorpshuis. 
Deze vinden plaats op 28 en 29 
februari. Ze spelen het blijspel 
“Bruidzilla”. Aanvang is 19.30 
uur. Zaal open om 19.00 uur. 
Kaarten kosten 6 euro en zijn te 
verkrijgen aan de kassa of 
telefonisch op nummer 0594-
515405. 
 
Oud papier 

Elke laatste zaterdag van de 
maand wordt er oud papier 
ingezameld. Dagen waarop het 
oud papier wordt opgehaald: 
- 29 februari 2020 
- 28 maart 2020 
- 25 april 2020 
- 30 mei 2020 
 
Kaarten 

De competitie loopt op zijn 
einde. De kaartavond van 28-
02 komt te vervallen omdat er 
dan een toneeluitvoering is 
gepland. De laatste avond is op 
13 maart. 
 
De slimste mens 

Tijdens de uitzendingen van 
NEP FM hebben we de slimste 
mens van Noordwijk gespeeld. 
Na de voorronden op 29-12 
bleven er drie finalisten over. 
Dat waren José Smid, Anne 
Auke Oedzes en Martijn Ras. 
Op 1 januari werd de finale 
gespeeld en bleek dat Martijn 
als slimste mens uit de bus 
kwam gevolgd door Anne Auke 
en José.  
 
Vinyl avond 

Op zaterdagavond 18 april 
wordt er weer een zogeheten 
Vinyl avond georganiseerd. 
Geen digitale muziek maar 
plaatjes draaien. Via de 
ouderwetse pick-up wordt 
muziek gedraaid, voor elk wat 
wils. Een avond die een boel 
gezelligheid met zich 
meebrengt. Vanaf 20.30 uur is 

eenieder welkom. Entree is 
gratis. 
 
Activiteitencommissie 

Voor de activiteitencommissie 
heeft zich een aantal 
vrijwilligers aangemeld. De 
komende tijd zullen ze weer 
zorgen voor een leuk 
programma met activiteiten. 
Vanuit het bestuur van De 
Weme willen we deze mensen 
bedanken dat ze zich willen 
inzetten voor de gezelligheid 
binnen ons dorp. 
 
Kerstboom Willy Dobbe 
plantsoen 

Ook de afgelopen kerstperiode 
hebben we weer kunnen 
genieten van de verlichte 
kerstboom die door Plaatselijk 
Belang was geplaatst. De boom 
wordt al jaren achtereen gratis 
geschonken door dhr. J. de 
Boer van de Leidijk. Waarvoor 
dank. 
 
NL Doet 

Op 14 maart staat Nederland in 
het teken van NL Doet. Ook 
vanuit het dorpshuis hebben we 
ons aangemeld. We zijn van 
plan een aantal 
schoonmaakactiviteiten uit te 
voeren en een picknickbank te 
maken. We hebben vanuit NL 
doet hiervoor een subsidie 
ontvangen van 625 euro. We 
starten om 09.00 uur en 
stoppen rond 14:00 uur. 
Vrijwilligers die mee willen 
helpen zijn van harte welkom 
op 14 maart. Tevens zijn de 
haakdames van Hartedeken 
weer actief in het dorpshuis. 
Voor eten en drinken wordt 
gezorgd en is geheel gratis. 
 
Crea club 

Elke woensdagochtend kun je 
terecht bij de Crea club. Een 
gezellige club die zich op deze 
ochtend bezighoudt met allerlei 
creatieve activiteiten. Kom 
vrijblijvend langs en maak 

kennis met deze club. Ook al 
ben je niet creatief, ook voor 
een praatje en een kop koffie 
ben je welkom. 
 
Jaarvergaderingen 

De tijd van de 
jaarvergaderingen voor 
Plaatselijk Belang en De Weme 
komt er weer aan. De 
uitnodiging hiervoor wordt 
tegelijk met de inning van de 
contributie verstrekt. Noteer 
alvast: 
Dorpshuis De Weme: 08-04. 
Plaatselijk Belang: 14-04. 
 
Uitzendingen NEP FM 

Tijdens het paasweekend gaan 
de dj’s van NEP FM weer een 
marathon organiseren. Ze 
starten op vrijdag 10-04. 
Verzoekplaatjes kunnen weer 
aangevraagd worden op 
nummer: 06-20120182 
 
Vrijwilligers gezocht 

Vrijwilligers blijven belangrijk 
om het dorpshuis draaiende te 
houden. Na onze oproep in de 
vorige uitgave van 
Dorpsnieuws heeft zich een 
aantal nieuwe vrijwilligers 
aangemeld, maar we kunnen er 
altijd meer gebruiken. Voor 
onze schoonmaak en bar- en 
bak activiteiten zoeken we nog 
een aantal mensen. Wil je meer 
info over het vrijwilligerswerk 
binnen het dorpshuis neem dan 
contact op met het bestuur. 
 
Biljarters actief bij de Top 8 
Masters 

Binnen onze vereniging zijn 
een aantal leden die toernooien 
spelen welke vallen onder de 
Top 8 Masters. Dit zijn acht 
wedstrijden op verschillende 
plaatsen alwaar je punten kunt 
verdienen. De best 
geklasseerde spelers gaan 
naar een finale. Daarnaast 
bezoeken vele leden de lokale 
toernooien in de omliggende 
plaatsen. Ook belangstelling 
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voor de biljartsport? Kom 
gerust langs op 
donderdagavond. 
 
Samen eten met de buurt 

Samen eten met de buurt is 
een activiteit waarbij er in het 
dorpshuis gezamenlijk een 
warme maaltijd wordt genuttigd. 
Momenteel maken circa 15 
mensen gebruik van deze 
mogelijkheid. Wil je ook mee-
eten neem dan contact op met 
Corine Klop of Arrie Veldman. 
Samen eten vindt plaats op de 
eerste vrijdag van de maand. 
De volgende datums staan 
hiervoor gepland: 
6 maart, 3 april, 1 mei, 5 juni, 3 
juli, 4 september, 2 oktober, 6 
november en 4 december. 
Vanwege vakanties is er geen 
Samen eten in augustus. 
 
Sfeeravond 

Op zaterdag 11 april 
organiseert NEP FM een 
gezellige muziekavond in De 
Weme. Op deze avond komt de 
welbekende, lokale zanger 
Peter van Dekken. Garantie 
voor een zeer gezellige avond. 
De entree is gratis. 
 
Euroknallers en snack van de 
maand 

Vanaf 1 januari werken we op 
de zaterdag met euroknallers 
en snacks van de maand. Op 
drie van de vier zaterdagen 
hebben we bepaalde snacks in 
de aanbieding. En dat scheelt 
toch maar weer in de beurs. 
 
Dauwtrappen 

Op Hemelvaartsdag 21-05 
gaan we weer dauwtrappen. 
Om 07.00 starten we de 
wandeling door het prachtige 
landschap rondom ons dorp.  
Trek wel goed schoeisel aan 
want we gaan niet alleen over 
verharde wegen. De tocht duurt 
ongeveer 1½ uur. Na afloop 
kun je genieten van een heerlijk 
ontbijt. Alles geheel gratis. 
 
Snackspaarkaart 

In januari hebben we de 
snackspaarkaart uitgegeven 
waarmee je kunt sparen voor 
een gratis snack. Voor elke 5 
euro die je besteedt krijg je een 
stempel. Met 15 stempels heb 
je een volle kaart. 
 
Mailadres en website 

Het dorpshuis had twee 
internetadressen. De ene 
eindigde op .com en de andere 
op .nl. Vanaf heden is het .com 

internetadres komen te 
vervallen. 
Bekijk ook eens onze website 
dorpshuisdeweme.nl. Hier vind 
je allerlei wetenswaardigheden 
en natuurlijk een overzicht van 
alle activiteiten. 
 
Viswedstrijden 

Alhoewel het nog koud is staan 
de vissers al weer te popelen 
om naar het water te gaan. Ook 
dit jaar kun je weer meedoen 
op zaterdagochtend en/of op 
dinsdagavond. Hieronder de 
data (nog onder voorbehoud): 
Zaterdag: 11-04, 25-04, 15-05, 
23-05, 06-06, 20-06, 04-07, 22-
08, 05-09,19-09, 03-10. Voor 
vertrektijden Whatsapp naar 
0618751645. 
Dinsdag: 19-05, 26-05, 02-06, 
09-06, 16-06, 23-06, 30-06, 07-
07, 14-07. Inschrijven vanaf 
17:30 uur. Vertrek om 18:00 
uur. 
Kampioenschap van Noordwijk: 
01-08. Inschrijven 05:00 uur. 
Vertrek 05:30 uur. 
 
Eieren gooien/zoeken/verven 
Op 1e Paasdag, 12-04, staat 
het traditionele eieren gooien 
weer op het programma. De 
allerkleinsten kunnen meedoen 
met eieren zoeken en eieren 
verven. Dit alles in en rondom 
De Weme. Iedereen is vanaf 
13:30 uur welkom. We starten 
om 14:00 uur. 
 
Muzikale avond 

Misschien hebben jullie het al 
gemerkt maar de Wulpkapel uit 
De Wilp heeft ons dorpshuis als 

oefenlocatie in gebruik. Elke 
woensdagavond spelen ze naar 
hartenlust op hun instrumenten. 
Zij organiseren op zaterdag 4 
april een concert in De Weme. 
Tevens zal de muziekgroep 
Deddies en de Mammas die 
avond optreden. De entree is 2 
euro. Zaal open vanaf 19:00 
uur. Aanvang 19:30 uur. Houdt 
Facebook in de gaten voor 
nadere info. 
 
Puzzel 

Welke Nederlandse 
plaatsnamen staan hieronder 
cryptisch omschreven? Stuur 
de oplossing naar 
albertenjose@ziggo.nl. 
Diegene die als eerste de 
goede oplossing stuurt, kan 
een gratis snack naar keuze 
afhalen op zaterdagmiddag. Je 
krijgt bericht als je wint. 
 
1 Schietterrein in Gelderland. 
2 Eerste plaats in Groningen. 
3 Geen nat vlees in Friesland. 
4 “Dag” in Noord Holland. 
5 Geen nep in Limburg. 
6 Slaan in Drenthe. 
7 Aardappel in Noord Holland. 
8 Paarden in Drenthe. 
9 Plassen in Drenthe. 
10 Gedrocht in Zuid Holland. 

 
Plaatselijk Belang 

Plaatselijk Belang is op zoek 
naar twee nieuwe 
bestuursleden. Belangstelling: 
info via Wil Klop. 
Binnenkort wil Plaatselijk 
Belang starten met het 
herschrijven van de 
uitgangspunten voor een 
nieuwe dorpsvisie. Middels een 
flyer zal een oproep gedaan 
worden om mee te denken over 
deze nieuwe dorpsvisie.  
 
Volgende editie 

De volgende editie zal eind mei 
verschijnen. 
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