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Beste bewoners, 
Hierbij weer een nieuwe uitgave van ons dorpsnieuws. Op het moment van uitgifte is het nog onduidelijk wat in de 
horeca wel en niet mag. Momenteel is de sluitingstijd 24.00 uur. In deze uitgave staan een aantal activiteiten 
genoemd maar ze zijn wel onder voorbehoud. 
 
Oud papier 
Het oud papier wordt op de 1e 
zaterdag van de maand 
opgehaald. De oud papier 
wagen staat permanent op het 
parkeerterrein bij het dorpshuis. 
Mocht je hier oud papier in 
doen, stapel het dan wel netjes 
op anders wordt het een chaos. 
Dagen waarop het oud papier 
wordt opgehaald: 
- 02 oktober 
- 06 november 
- 04 december 
- 08 januari 
- 05 februari 
Let op: 8 januari is de tweede 
zaterdag van de maand! 
 
St. Maarten 
Op 11-11 is het dorpshuis 
geopend van 17:00 tot 18:30 
uur voor de kinderen en 
begeleiders. We zullen er voor 
zorgen dat de tasjes weer goed 
gevuld worden met wat lekkers 
na het zingen van een St. 
Maarten lied. 
 
Jaarvergadering De Weme 
Op 21-09 staat de 
jaarvergadering van het 
dorpshuis gepland. Leden 
krijgen hiervoor een 
uitnodiging. We hopen op een 
grote opkomst. Eén van de 
zaken die we aan de leden 
willen voorleggen is de 
inrichting van de kantine.  
 
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. Als je dit jaar 70 bent 
geworden, meld dit dan even. 
Ook als je al 70 bent en nog 
geen pakket hebt ontvangen dit 

graag even doorgeven aan 
Albert Smid. 
 
Klaverjascompetitie 
Binnenkort starten we weer met 
de klaverjascompetitie op 
vrijdagavond. Er zijn voor het 
komende winterseizoen 8 
avonden waarop gekaart kan 
worden. We starten stipt om 
20.00 uur. De inleg is €7,00. 
Iedereen heeft prijs. Op 
onderstaande data ben je 
welkom: 
- 24 september 
- 22 oktober 
- 19 november 
- 10 december 
- 07 januari 
- 11 februari 
- 25 februari 
- 11 maart 
 
Kerstklaverjassen 
Op maandag 27-12 houden we 
het kerstklaverjassen. We 
starten om 20.00 uur. Inleg is 
€7,50. Iedereen heeft prijs. 
 
Uitslag puzzel vorige keer 
Hieronder de oplossing van de 
puzzel over Noordwijk: 
1 Verkavelingsweg 
2 14e eeuw 
3 Pastorie 
4 Fietsenzaak 
5 Meester Toonstra 
6 Ca. 400 
7 Susteren van Reyde 
8 Jilt Dijksheide 
9 1989 
10 Leedaanzeggerspad 
Ingrid Veenema had alle 
antwoorden goed. 
 
Puzzelcompetitie 
We starten een nieuwe 
puzzelcompetitie. In de 
komende 4 uitgaven van het 
dorpsnieuws komt een puzzel. 
Degene die na 4 puzzels de 
meeste punten heeft verzameld 
is winnaar van deze competitie. 
Voor elk goed antwoord krijg je 

2 punten. De antwoorden kun 
je mailen naar: 
albertenjose@ziggo nl 
Je mag ze ook op papier 
inleveren op Oosterweg 9A. 
 
Deze keer een puzzel over 
Europese steden. De letters 
staan door elkaar. Welke 
steden worden hieronder 
weergegeven? 
1. HENK GOEPAN 
2. VERI LOPOL 
3. MART TROED 
4. TRAN WEPEN 
5. BAS NOSIL 
6. GRAT STTUT 
7. ANI LAM 
8. CLARA BOEN 
9. LESLIE ARM 
10. HINKE LIS 
11. KOERT BASE 
12. GRAD LOEB 
13. LISA BOTEN 
14. THEA EN 
15. JOE VRAAS 
 
Doe mee en win een 
waardebon t.w.v. 15 euro. 
 
Vinyl avond 
Op 16 oktober organiseert het 
Vinylteam Noordwijk weer een 
vinyl avond. Op deze avond 
draaien ze plaatjes op de 
ouderwetse manier. Van pop 
tot rock en Nederlandstalig. 
Voor elk wat wils dus. 
Gezelligheid staat voorop op 
deze avond. Verzoekjes 
kunnen aangevraagd worden. 
Zaal open vanaf 20.30 uur. Het 
doorgaan van deze avond is 
wel afhankelijk van wat er mag 
in deze, nog onzekere tijd, voor 
de horeca.  
 
Sinterklaas 
Op zaterdag 4 december 
brengt Sinterklaas weer een 
bezoek aan Noordwijk. Alle 
kinderen tot en met 8 jaar 
krijgen een persoonlijke 
uitnodiging. Waarschijnlijk 
wordt het weer een 
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gezamenlijke bijeenkomst in 
het dorshuis. In ieder geval 
starten we om 15:00 uur. 
 
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! 
 
Uitzendingen NEP FM 
Zoals het er nu uitziet zal 
gedurende de week tussen 
kerst en nieuwjaar NEP FM 
weer uitzendingen verzorgen 
vanuit het dorpshuis. 24 uur per 
dag non stop de leukste 
muziek. Welke activiteiten er 
plaatsvinden is op dit moment 
nog niet bekend maar houd de 
social media in de gaten. 
Gezien de huidige maatregelen 
is het wel mogelijk om 's 
avonds in het dorpshuis een 
borrel te komen drinken. 
Verzoekplaatjes kunnen weer 
aangevraagd worden op 
nummer: 06-20120182. 
 
De snackbar 
Op zaterdag kun je patat en 
snacks bestellen tussen 17:00 
en 19:30 uur. Natuurlijk ben je 
ook welkom voor een borrel. 

 
Nieuwe dorpsvisie 
Op dit moment circuleren de 
dorpsdagboeken nog door het 
dorp. Mocht je een 
dorpsdagboek in huis hebben 
lever deze dan in bij één van de 
routeverantwoordelijken. We 
kunnen dan een inventarisatie 
maken van de ingediende 
ideeën. tevens kunnen we dan 
zien wie het dagboek nog niet 
heeft gehad en kunnen we 
deze mensen alsnog vragen 
naar ideeën. Gezien de 
ontvangen subsidie moeten we 
dit jaar een plan opstellen. 
Daarom is het belangrijk dat we 
de boeken terugkrijgen. In de 
boeken staat een e-mail adres 
en staan er telefoonnummers 
in. Of lever het boek in bij één 
van onderstaande personen: 
Albert Smid, Wil Klop, Steven 
v.d. Veen, John v.d. Berg of 
Arjan Veenstra. 
 
Cursus reanimatie en AED 
vanuit het dorpshuis willen we 
weer een cursus reanimatie en 
AED gebruik organiseren. 
Indien je mee wilt doen, meld je 
dan aan bij één van de 
bestuursleden. Bij het 
dorpshuis hangt een AED en 
het is belangrijk dat we in het 
dorp zoveel mogelijk mensen 
opgeleid hebben zodat we bij 
een incident snel inzetbaar zijn. 
 
Prijsaanpassingen 
Het bestuur ziet zich 
genoodzaakt om per 01-01-
2022 de prijzen iets aan te 
passen. Het zijn kleine 
verhogingen veroorzaakt door 
hogere inkoopprijzen en de 
overgang van plastic 
verpakkingsmaterialen naar 
papieren verpakkingsmateriaal 
voor snacks. Tijdens de 

jaarvergadering zullen de 
nieuwe prijzen kenbaar 
gemaakt worden. 
 
Wet WBTR 
Per 1 juli is de wet WBTR in 
werking getreden. Dit is een 
wet die geldt voor besturen van 
verenigingen. Deze wet is in 
het leven geroepen n.a.v. 
voorvallen m.b.t. geldelijke 
zaken (verduistering) en 
belangenverstrengeling bij 
aanbesteding van bv. 
projecten. In de jaarvergadering 
van het dorpshuis zullen we 
hier verdere uitleg over geven. 
 
Bingo avond 
Zoals het er nu uitziet zullen we 
op zaterdag 20 november een 
Bingo avond organiseren. 
Hiervoor dienen we wel een 
vergunning aan te vragen. We 
starten dan om 20:00 uur. Er 
zijn leuke prijzen te winnen. 
Noteer deze datum alvast in de 
agenda. Zodra het definitief is 
zullen we via social media 
verder communiceren. 
 
Bestuursleden dorpshuis 
Volgens de statuten dient het 
bestuur uit minimaal 7 
personen te bestaan. 
Momenteel zijn we met 5 
personen. Heb je zin om in het 
bestuur zitting te nemen, meld 
je dan aan bij het bestuur. Het 
is mogelijk om een snuffelstage 
te lopen binnen het bestuur. Na 
afloop bepaal je dan of je 
bestuurslid wilt worden. 
 
Volgende editie 
De volgende editie zal in 
januari 2022 verschijnen. Heb 
je zaken die je kwijt wilt in het 
dorpsnieuws, lever dit dan aan 
bij de redactie. 
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