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Beste bewoners, 
Wat een tijd momenteel. Corona beheerst ook ons dorpsleven. Toch hebben we gemeend de komende tijd een 
paar activiteiten te organiseren. Alhoewel het dorpshuis gesloten is als horecagelegenheid mogen we toch 
gebruik maken van het dorpshuis voor verenigingen. Veel leesplezier en we hopen jullie te mogen begroeten bij 
één van de zaken die hieronder nader beschreven zijn. 
 
Activiteitencommissie 
Begin 2020 hebben we nieuwe 
mensen gevonden die in de 
activiteitencommissie wilden. 
Momenteel bestaat deze 
commissie uit Jitske Veenema, 
José Smid, Jochem Koop, Jitse 
Veenema en Albert Smid. 
Yvette van der Heide 
ondersteund de commissie. Bij 
deze willen we de vorige 
activiteitencommissie nog 
bedanken voor de vele 
activiteiten die ze 
georganiseerd hebben. 
 
Oud papier 
Doordat het inleveren van oud 
papier niet meer kan op de 
laatste zaterdag van de week 
hebben we besloten om het 
oud papier in te zamelen op de 
eerste zaterdag van de maand. 
Dagen waarop het oud papier 
wordt opgehaald: 
- 07 november 2020 
- 05 december 2020 
- 02 januari 2021 
- 06 februari 2021 
- 06 maart 2021 
 
Klaverjassen 
We waren alweer gestart met 
de competitie maar de huidige 
maatregelen hebben ons 
genoodzaakt om het kaarten tot 
nader bericht stil te leggen. 
 
Contributie inning 
We zijn dit jaar niet fysiek bij 
jullie aan de deur geweest voor 
het ophalen van de contributie 
voor De Weme en Plaatselijk 
Belang. Via een brief hebben 
we jullie gevraagd om de 
contributie over te maken. 
Inmiddels hebben al velen dit 
gedaan. Bij deze even een 
herinnering voor diegene die de 
contributie nog niet heeft 
overgemaakt. We zouden het 
fijn vinden als we dit voor het 
einde van het jaar kunnen 
afsluiten. 

 
Auto puzzel tocht 
Op zondag 8 november 
organiseert de 
activiteitencommissie i.s.m. 
Jaap de Wit een auto puzzel 
tocht. Geheel Coronaproof. 
Inschrijven voor de tocht kan op 
het parkeerterrein bij het 
dorpshuis en kan tussen 12:45 
en 13:30 uur. De inleg is €5,00 
per auto. Onderweg wordt je 
voorzien van een natje en een 
droogje. Bij binnenkomst geef 
je de papieren af. De uitslag 
wordt bekend gemaakt via de 
website en winnaars krijgen 
persoonlijk bericht. De keuken 
is open voor het afhalen en 
meenemen van patat en 
snacks. Bij bestelling van meer 
dan 5 euro ontvang je een 
gratis snack ter waarde van 
1,60. 
 
St. Maarten viering 
Voor de kinderen die op 11-11 
op pad gaan is het dorpshuis 
geopend. We maken een 
speciale looproute zodat je er 
via de voordeur in kan en via 
de zaal het dorpshuis kunt 
verlaten. Natuurlijk zullen we de 
tassen van de kinderen goed 
vullen na het zingen van een 
St. Maarten lied. 
 
Sinterklaasfeest 
Sinterklaas komt dit jaar wel in 
Noordwijk. Alle kinderen tot en 
met acht jaar ontvangen een 
uitnodiging. Het wordt geen 
grote bijeenkomst maar we 
creëren de mogelijkheid om 
Sinterklaas te zien en een 
cadeau in ontvangst te nemen. 
Let op de brievenbus de 
komende tijd want we zullen 
jullie informeren over het hoe 
en wat. 
 
Wulpkapel 
Als je op woensdagavond langs 
het dorpshuis loopt hoor je 

waarschijnlijk prachtige, 
muzikale klanken. Deze zijn 
afkomstig van de Wulpkapel uit 
De Wilp. Zij hebben ons 
dorpshuis uitgekozen om te 
repeteren. 
 
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 ben je welkom. 
En...in deze tijd ook volgens de 
Corona richtlijnen 
 
Jaarvergadering De Weme 
Op 06-10 vond de 
jaarvergadering van het 
dorpshuis plaats. Meerdere 
leden hadden de moeite 
genomen om in deze lastige tijd 
de vergadering te bezoeken. 
Financieel zijn we nog een 
gezonde vereniging. Verderop 
in deze nieuwsbrief een aantal 
items die besproken zijn. 
 
Uitzendingen NEP FM 
Het is nog even afhankelijk of 
de vergunning afgegeven wordt 
voor de uitzendingen 
gedurende kerst en oud/nieuw. 
Zoals het nu lijkt zal er 
gezonden worden vanaf 24-12 
tot en met 01-01. Omdat het op 
dit moment niet duidelijk is wat 
er de komende tijd wel en niet 
mag in het dorpshuis is het dus 
ook nog onduidelijk wat er te 
doen is tijdens het zenden. 
Verzoekplaatjes kunnen wel 
aangevraagd worden op 
nummer: 06-20120182 
 
Vrijwilligers gezocht 
Vrijwilligers blijven belangrijk 
om het dorpshuis draaiende te 
houden. Dit is ook ter sprake 
gekomen tijdens de 
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jaarvergadering. Het wordt 
steeds lastiger om teams bij 
elkaar te krijgen en dat houdt in 
dat de huidige teams voor de 
bar, keuken en schoonmaak 
vaker gevraagd worden. Maar 
ook deze groep vrijwilligers 
wordt kleiner (en ouder). 
Tijdens de gedeeltelijke 
lockdown in het voorjaar heeft 
het bestuur, met af en toe hulp 
van een vrijwilliger, de keuken 
opengehouden voor het afhalen 
van patat en snacks. Voor onze 
schoonmaak en bar- en bak 
activiteiten zoeken we nog een 
aantal mensen. Ook al heb je 
geen ervaring; we helpen je om 
voldoende ervaring op te doen. 
Wil je meer info over het 
vrijwilligerswerk binnen het 
dorpshuis neem dan contact op 
met het bestuur. Zonder 
vrijwilligers geen dorpshuis! 
 
"Open keuken" 
Elke zaterdag is het dorpshuis 
geopend voor het afhalen van 
patat en snacks. Je kunt 
bestellingen plaatsen tussen 
17:00 en 19:30 uur. We hebben 
een groot assortiment. De 
laatste jaren is deze activiteit 
explosief gegroeid. We staan 
dan ook met 3 vrijwilligers klaar 
om een ieder te voorzien van 
heerlijk eten. We werken ook 
met de snack van de maand, 
de euroknaller en een 
spaarkaart. Bij besteding van 5 
euro ontvang je een stempel. 
Een volle kaart geeft recht op 
een gratis snack naar keuze. 
Het "mooie" van het 
openstellen van de keuken is 
dat we hiermee wel de vaste 
lasten kunnen betalen nu we 
geen of beperkt horeca 
activiteiten mogen organiseren. 
Zo houden we de balans toch 
nog aan de positieve kant. Het 

kan soms voorkomen dat het 
eten niet geheel naar wens is. 
Schroom niet om het te 
melden. Het is altijd vervelend 
om het via anderen te moeten 
horen. We zijn allemaal 
vrijwilligers die zo goed 
mogelijk hun best doen. 
 
Samen eten met de buurt 
Samen eten met de buurt is 
een activiteit waarbij er in het 
dorpshuis gezamenlijk een 
warme maaltijd wordt genuttigd. 
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. 
 
Verbouwing De Weme 
Tijdens de jaarvergadering 
hebben we kenbaar gemaakt 
dat we het dorpshuis willen 
verbouwen. De bedoeling is dat 
we dit in 3 fasen doen. In de 
eerste fase willen we de 
kantine opknappen. Nieuwe 
vloeren, de bar een 
metamorfose geven, een 
serredeur plaatsen, een 
overkapping maken en het 
interieur vervagen. In de 
tweede fase willen we de 
keuken aanpakken en meer 
vries- en koelruimte creëren. 
De derde fase zal bestaan uit 
het uitbreiden van de biljartzaal. 
We hebben nog geen 
definitieve startdatums voor de 
verbouwingen. Momenteel zijn 
we bezig om de plannen op 
papier te zetten en offertes aan 
te vragen. Heb je zin om mee 
te helpen, we kunnen wel wat 
vrijwilligers gebruiken, meld je 
dan aan bij het bestuur. 
 
Uitslag puzzel vorige keer 
We waren op zoek naar 
plaatsnamen. 

Hieronder de oplossing: 
1 Wapenveld 
2 Adorp 
3 Drogeham 
4 Groet 
5 Echt 
6 Meppen 
7 Opperdoes 
8 Ruinen 
9 Wateren 
10. Monster 
Er waren 5 goede oplossingen 
ingediend. Winnaar is de 
familie Geijteman geworden. 
 
Kerstpakketten 
Ook dit jaar verzorgen we , in 
samenwerking met Plaatselijk 
Belang en de Ned. Herv. Kerk, 
de kerstpakketten voor onze 
70+ inwoners. Rond de 
kerstdagen worden de 
pakketten bezorgd. In verband 
met de wet op de privacy 
krijgen we van instanties geen 
inzicht in geboortedata van 
inwoners. Mocht je geen pakket 
hebben ontvangen maar wel tot 
de doelgroep behoort, meld dit 
dan even bij Albert Smid. 
 
Puzzel 
Wat is de uitkomst van 
onderstaande berekeningen: 
1. 4x7+2x3 = 
2. 24-6x4 = 
3. 160:20-7+7x3 = 
4. 48+8:4x2-1 = 
5. 2400+2400-1200x2 = 
6. -5x-2+5x2 = 
7. 4-2x7+48 = 
8. 4567-7654+1500:2x10 = 
Mail de oplossing naar 
albertenjose@ziggo.nl 
 
Volgende editie 
De volgende editie zal in 
februari 2021 verschijnen. 
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