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Beste bewoners, 
Onlangs heeft de regering de eerste versoepelingen gepresenteerd. Dit betekent ook voor ons dat we iets meer 
kunnen en mogen. Hopelijk dat we binnenkort ook als dorpshuis weer de deuren kunnen openen voor een 
drankje. 
 
Activiteitencommissie 
De activiteitencommissie heeft 
haar taken ook weer opgepakt 
en voor de komende maanden 
staan er weer een aantal 
activiteiten op het programma. 
Verderop in de nieuwsbrief 
meer info hierover. 
 
Oud papier 
Met de opbrengst van het oud 
papier kunnen we allerlei leuke 
activiteiten organiseren. Wist u 
trouwens dat de wagen voor 
oud papier permanent op het 
parkeerterrein bij het dorpshuis 
staat. Je kunt dus dagelijks het 
oud papier kwijt. 
Dagen waarop het oud papier 
wordt opgehaald: 
- 05 juni 
- 03 juli 
- 07 augustus 
- 04 september 
 
Bericht FrieslandCampina 
Binnenkort zullen er 
werkzaamheden uitgevoerd 
worden bij FrieslandCampina. 
Hieronder de informatie. 
"Bij deze willen we jullie 
informeren over een aantal 
werkzaamheden die binnenkort 
uitgevoerd gaan worden bij 
FrieslandCampina Noordwijk, 
waarbij u als inwoner van 
Noordwijk enige hinder kunt 
ondervinden.  
Maandag 21 juni en dinsdag 22 
juni zal een gedeelte van de 
rijstrook aan de kant van de 
Noorderweg afgesloten worden 
i.v.m. hijswerkzaamheden. De 
werkzaamheden zullen 
gedurende de gehele dag, van 
07:30 uur tot ca 17:00 uur, 
plaatsvinden. Het verkeer zal 
begeleid gaan worden met 
behulp van verkeersregelaars 
om de hinder tot een minimum 
te beperken. Deze 
wegafzetting is nodig i.v.m. het 
opstellen van een 
telescoopkraan welke ingezet 

gaat worden om een aantal 
tanks te vervangen." 
Voor nadere info kun je contact 
opnemen met Annet Hiemstra, 
Plantmanager of Peter de Best, 
Projectmanager. 
 

 
 
Dauwtrappen 
Op 13 mei, Hemelvaartsdag, 
organiseren we het traditionele 
dauwtrappen. Vroeg in de 
ochtend op pad om te genieten 
van de rust en de natuur. De 
wandeltocht duurt ongeveer 1½ 
uur. Trek goed schoeisel aan 
want we lopen over onverharde 
paden. Afhankelijk van wat 
mogelijk is wordt er óf na afloop 
óf tijdens de tocht zelf, gezorgd 
voor koffie en broodjes. We 
starten om 07:00 uur met de 
tocht bij het dorpshuis. Graag 
even aanmelden als je mee wilt 
doen i.v.m. het bestellen van de 
broodjes. Aanmelden kan via 
mail@dorpshuisdeweme.nl of 
doe een belletje naar 06-
10560421. De inleg bedraagt 
€2,50 pp. 
 
Vergaderdata 
De jaarvergadering van De 
Weme is verplaatst naar 21 
september. 
 
Klussen dag 
De klussen dag staat gepland 
op zaterdag 29 mei. Vanaf 
09:00 uur starten we. De koffie 
staat klaar en rond het 

middaguur wordt er gezorgd 
voor de inwendige mens. Wil je 
meehelpen, meld je dan aan bij 
één van de bestuursleden. Ook 
al heb je twee linker handen: 
we hebben altijd wel een klusje 
voor je. Verzoek vanuit het 
bestuur: Wil iedere vrijwilliger 
die meedoet aan de klussen 
dag zich aanmelden op de 
website van NLDoet. Alvast 
bedankt. 
 
Vrijwilligers gezocht 
We blijven het maar herhalen: 
Vrijwilligers blijven belangrijk 
om het dorpshuis draaiende te 
houden. 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). 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! 
 
Fietstocht 
Ook dit jaar organiseren we 
weer een fietspuzzeltocht. 
Deze is vastgesteld op vrijdag 9 
juli. Bij slecht weer wijken we 
uit naar 16 juli. Inschrijven per 
koppel kan tussen 17:30 en 
19:00 uur. De kosten zijn €2,50 
pp. Onderweg wordt u weer 
voorzien van een hapje en een 
drankje. Het eerste koppel start 
om 18:00 uur. 
 
"Open keuken" 
Op 20 april hebben we overleg 
gehad met onze vrijwilligers 
(tuin-, schoonmaak- en 
barploeg). Tijdens dit overleg is 
besloten, dat we ook na het 
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Corona tijdperk, de 
openingstijden van de keuken 
op zaterdagen aanhouden 
zoals ze nu gelden. Dus van 
17:00 tot 19:30 uur. 
 
Nieuwe dorpsvisie 
Voor het opzetten van een 
nieuwe dorpsvisie circuleren er 
momenteel mappen door het 
dorp waarin een ieder zijn of 
haar wensen, ideeën, dromen 
kenbaar kan maken om van 
Noordwijk een nog mooier, 
leuker, gezelliger dorp te 
maken. Op basis van de  
ideeën zal een nieuwe 
dorpsvisie opgesteld worden 
waar de komende jaren aan 
gewerkt wordt. 
 
Vissen voor vroege vogels 
Ook dit jaar kun je weer 
meedoen met de viswedstrijden 
op zaterdagochtend. Op de 
volgende data staat een 
wedstrijd gepland: 
- 15 mei 
- 29 mei 
- 12 juni 
- 26 juni 
- 10 juli 
- 24 juli (in overleg) 
- 28 augustus 
- 11 september 
- 25 september 
- 09 oktober (in overleg) 
Vertrek bij het dorpshuis om 
05:30 uur. Voor informatie kun 
je contact opnemen met Frans 
Lagerwaard. 
 
Uitslag puzzel vorige keer 
Hieronder de oplossing van de 
rekenpuzzel: 
1 Vergiet 
2 Messenblok 
3 Hapjespan 
4 Tosti-ijzer 
5 Magnetron 
6 Afdruiprek 
7 Ontbijtbord 
8 Theeservies 

9 Botervloot 
10 Waterkoker 
Er zijn 6 goede oplossingen 
binnengekomen. Winnaar is 
Anita Boonstra geworden. 
 
Opritmarkt 
Op zaterdag 19 juni 
organiseren we in en om het 
dorp een opritmarkt. Iedereen 
kent natuurlijk het fenomeen 
rommelmarkt. Het verschil is 
dat je niet met de spullen 
ergens naar toe hoeft, maar dat 
de bezoekers bij jou komen. Je 
kunt je spullen verkopen op je 
eigen terrein. Dit kan zijn de 
garage, de oprit of in de tuin. 
Een leuke manier om je huis op 
te ruimen en de overbodige 
spullen aan de man te brengen. 
Zo kun je ook nog een 
zakcentje verdienen. Zorg er in 
ieder geval voor dat er geen 
spullen op de stoep of 
openbare weg staan. Dit is 
verboden. De verkoop van eten 
en drinken is niet toegestaan 
tenzij je ingeschreven staat bij 
de KvK en een vergunning voor 
"To Go" hebt. De verkoop loopt 
tussen 09:00 en 14:00 uur. Wil 
je meedoen aan deze 
opritmarkt, meld je dan aan via 
het mailadres van De Weme,  
mail@dorpshuisdeweme.nl of 
doe een belletje naar 06-
10560421. We zullen dan een 
route maken die bezoekers 
mee kunnen nemen als ze een 
rondje willen maken. In de 
regionale bladen zullen we 
uitgebreid aandacht besteden 
aan deze activiteit. 
 
Puzzel 
Hoe goed kent u Noordwijk en 
omgeving. 10 vragen hierover. 
1. Welke straat bevat geen 
woningen? 
2. Uit welke eeuw dateert de 
kerk in Noordwijk? 

3. Welke functie had de woning 
aan de Noorderweg nr. 4? 
4. Wat voor zaak zat er vroeger 
in het pand aan Westerweg 34? 
5. Wat is de naam van de 
hoofdonderwijzer van de lagere 
school die jarenlang op 
Westerweg 3 heeft gewoond? 
6. Hoeveel inwoners telde 
Noordwijk op 01-01-2020? 
7. Wie stichtten in de 16e eeuw 
een klooster met kapel in 
Lucaswolde? 
8. Wat is de naam van het 
heidegebied nabij Noordwijk? 
9. In welk jaar is het dorpshuis 
De Weme officieel geopend? 
10. Wat is de naam van het 
wandelpad welke start bij het 
lijkhuisje achter de kerk? 
Mail de oplossing naar 
albertenjose@ziggo.nl 
 
Omdat er best wel reacties 
komen op de puzzel hebben we 
besloten om er vanaf augustus 
een competitie van te maken. 
In elke editie van het 
dorpsnieuws komt een puzzel 
te staan. Je kunt punten 
verdienen per goed antwoord. 
Aan het eind, dus na 4 
puzzelrondes, maken we de 
balans op. Voor de winnaar(s) 
stellen we een leuke prijs 
beschikbaar. 
 
Verbouwing 
Op het moment van schrijven 
van deze nieuwsbrief kregen 
we de melding dat het 
Oranjefonds €4000,00 subsidie 
verstrekt voor de 
bouwactiviteiten. 
 
Volgende editie 
De volgende editie zal in 
augustus 2021 verschijnen. 
Heb je zaken die je kwijt wilt in 
het dorpsnieuws, lever dit dan 
aan bij de redactie. 
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