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Beste bewoners, 
Hierbij weer een nieuwe uitgave van ons dorpsnieuws. De Corona maatregelen zijn allemaal vervallen en dus 
kunnen we in het dorpshuis ook meer zaken organiseren. 
 
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 april 
- 07 mei 
- 04 juni 
- 02 juli 
- 06 augustus 
 
Jaarvergaderingen 
Dorpshuis De Weme: 
25-04-2022 
Plaatselijk Belang: 
10-05-2022 
Leden krijgen hiervoor een 
uitnodiging. We hopen op een 
grote opkomst. 
 
Busreis voor 70+ 
Tijdens het uitreiken van de 
kerstpakketten voor 70+-ers in 
2020 hebben de mensen een 
voucher ontvangen voor een 
busreis door het Westerkwartier 
en het Hogeland. Gezien alle 
coronamaatregelen hebben we 
dit nog niet kunnen doen. Nu 
de maatregelen van de baan 
zijn, gaan we binnenkort deze 
reis plannen. We zullen de 
mensen hiervoor persoonlijk 
benaderen. We hopen 
natuurlijk met een volle bus op 
pad te kunnen gaan. 
 
Klaverjascompetitie 
Voor het seizoen 22/23 zijn de 
data weer bekend: 
- 23 september 
- 21 oktober 
- 11 november 
- 09 december 
- 20 januari 
- 10 februari 
- 10 maart 
- 31 maart 
Het kerstkaarten is vastgesteld 
op 27 december. 

Beatrixoord organiseert op 18 
november weer een 
klaverjasavond in De Weme. 
 
Uitslag puzzel vorige keer 
Hieronder de oplossing van de 
1e puzzel uit de competitie: 
1 Kopenhagen 
2 Liverpool 
3 Rotterdam 
4 Antwerpen 
5 Lissabon 
6 Stuttgart (hier zat een foutje 
in) 
7 Milaan 
8 Barcelona 
9 Marseille 
10 Helsinki 
11 Boekarest 
12 Belgrado 
13 Istanboel 
14 Athene 
15 Sarajevo 
 
Puzzelcompetitie 
Puzzel nummer 1 hebben we 
gehad. We hebben diverse 
goede inzendingen ontvangen. 
Bij deze de tweede puzzel in de 
competitie Ook nu krijg je 2 
punten per goed antwoord. 
Degene die na 4 puzzels de 
meeste punten heeft verzameld 
is winnaar van deze competitie. 
Mail de antwoorden naar: 
albertenjose@ziggo nl 
 
Deze keer een 
combineerpuzzel. Je ziet twee 
woorden staan en daartussen 
kan een woord geplaatst 
worden zodat er twee nieuwe 
woorden ontstaan. Voorbeeld: 
BIJ ....... TEGOED 
Als je op de puntjes het woord 
BEL invult dan krijg je twee 
nieuwe woorden, te weten 
BIJBEL en BELTEGOED. Mail 
de twee nieuwe woorden. 
Veel succes! 
1. TIJD ....... ZAAK 
2. OVER ....... OOR 
3. TOCHT ....... BOEK 
4. ZEGEL ....... WEG 
5. OP ....... PUNT 
6. AVOND ....... SLAG 

7. REGEL ....... SCHAP 
8. REGEN ....... BERGING 
9. KRUID ....... RIEM 
10. BES ....... VLEES 
11. WEGEN ....... RUIMTE 
12. LEVER ....... BUIS 
13. LEVEN ....... HAMER 
14. GAS ....... EMMER 
15. GRENS ...... DALING 
 
Doe mee en win een 
waardebon t.w.v. 15 euro. 
 
Uitzendingen NEP FM 
Gedurende het Paasweekend 
zal NEP FM weer uitzendingen 
verzorgen. De start is op 
donderdagavond 14 april. 24 
uur non-stop de leukste 
muziek. Houdt social media in 
de gaten voor meer info. 
Tijdens de uitzendingen is De 
Weme geopend. 
Verzoekplaatjes kunnen weer 
aangevraagd worden op 
nummer: 06-20120182. 
 
Feestavond 
Op zaterdagavond 16 april 
wordt er een gezellige 
(feest)avond georganiseerd in 
De Weme door het team van 
NEP FM. Hoe e.e.a. eruit komt 
te zien was bij het ter perse 
gaan van het dorpsnieuws nog 
niet bekend. Waarschijnlijk zal 
het vinyl team deze avond 
plaatjes (ook op verzoek) 
draaien. Zaal open vanaf 19.30 
uur. Houdt social media in de 
gaten voor meer informatie 
over deze avond. 
 
Eierengooien 
Op 1e paasdag, 17 april, wordt 
traditioneel weer het 
eierengooien georganiseerd. 
Dit spektakel vindt plaats op het 
sportveld achter het dorpshuis. 
Het dorpshuis is open vanaf 
13.00 uur. Inschrijven kan 
vanaf 13:15 uur. We beginnen 
met de wedstrijden om 13.30 
uur. De inleg is 2 euro per 
persoon per ronde. Voor 
kinderen is er ook weer de 
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mogelijkheid om gratis mee te 
doen. Er zijn weer leuke prijzen 
te winnen. Dit geldt voor 
kinderen die 12 jaar of jonger 
zijn. Trek wel oude kleren aan 
want je kunt vies worden als je 
de eieren niet goed vangt. Voor 
de allerkleinsten is er de 
mogelijkheid om eieren te 
schilderen of te knutselen. Kom 
kijken of doe mee! 
 
Dauwtrappen 
Op Hemelvaartsdag 
organiseren we weer het 
dauwtrappen. Lekker wandelen 
door de prachtige natuur 
rondom Noordwijk. 
Hemelvaartsdag valt op 
donderdag 26 mei. Verzamelen 
om 06.45 uur bij het dorpshuis. 
De koffie/thee staat klaar. 
Vertrek om 07:00 uur. Voor een 
lunch wordt gezorgd; óf 
onderweg, óf in het dorpshuis 
na afloop. De inleg is €2,50 per 
persoon. Via social media 
zullen we hier aandacht aan 
besteden. 
 
Vrijwilligers gezocht 
Vrijwilligers blijven belangrijk 
om het dorpshuis draaiende te 
houden. 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. 
 
Zaterdagmiddag café 
Elke zaterdag is het dorpshuis 
vanaf 17:00 uur geopend. Je 
kunt er eten en natuurlijk een 
drankje nuttigen. Het bestellen 
van patat en snacks kan tussen 
17:00 uur en 19:30 uur. Tevens 
bestaat de mogelijkheid om te 

darten en te biljarten. Maar 's 
avonds gezellig met elkaar 
kletsen onder het genot van 
een drankje kan natuurlijk ook. 
 
Activiteitenprogramma 
Nu we van de Corona 
maatregelen af zijn is de 
activiteitencommissie ook weer 
van start gegaan. We hebben 
een voorlopig programma 
opgesteld. Hieronder een 
opsomming van de activiteiten. 
Let wel: alles nog onder 
voorbehoud. 
 
Jeugdactiviteit 
Voor de "Middelbare 
schooljeugd" zijn we van plan 
om extern een activiteit te 
organiseren. Wat dit wordt en 
wanneer is nog niet bekend 
maar iedereen krijgt een 
persoonlijke uitnodiging. 
Feestweekend 
Zoals het zich nu laat aanzien 
gaan we in het weekend van 16 
en 17 juli een feestweekend 
organiseren. Op zaterdag zitten 
we te denken aan een zeskamp 
en op zondag de traditionele 
fietstocht. Noteer deze datums 
alvast in je agenda. 
Opritverkoop 
In september willen we weer, 
net als het afgelopen jaar, een 
opritverkoop organiseren in het 
dorp. In een volgende 
nieuwsbrief hier meer over. 
Pub quiz 
In oktober wordt er een pub 
quiz gehouden. Hierover later 
meer. 
Bingoavond 
Het is de bedoeling om in 
november een Bingoavond te 
organiseren. Net zoals vroeger, 
met leuke prijzen. 
St. Maarten 
Op vrijdag 11 november kun je 
weer met je lampion terecht in 
het dorpshuis. 

Sinterklaasviering 
Begin december vieren we 
weer Sinterklaas. Hoe, wat en 
wanneer horen jullie nog. 
 
Dodenherdenking 
Op 4 mei vindt de 
dodenherdenking weer plaats 
vanuit de NH-kerk. Kerk open 
vanaf 19:00 uur. De herdenking 
begint om 19:30 uur. Na afloop 
bestaat de mogelijkheid om een 
kop koffie/thee te drinken in het 
dorpshuis. 
 
Dorpsdagboeken 
De commissie die zich 
bezighoudt met een nieuwe 
dorpsvisie is nog op zoek naar 
2 dorpsdagboeken. Indien 
iemand nog een boek in huis 
heeft deze graag inleveren bij 
Wil Klop. Namens de 
commissie alvast bedankt. 
 
Bestuursleden gezocht 
Plaatselijk Belang is nog op 
zoek naar nieuwe 
bestuursleden. Informatie te 
verkrijgen bij Wil Klop. Wil je 
ook meedenken/praten over de 
leefbaarheid in het dorp meld je 
dan aan. 
 
Brommercross 
Op 12 juni worden er weer 
brommercrosswedstrijden 
gehouden. Een gezellige dag 
met ronkende brommers, eten, 
drinken en muziek. Info en 
opgave via 
www.crossnoordwijk.nl. Houdt 
social media in de gaten. 
 
Volgende editie 
De volgende editie zal in juni 
2022 verschijnen. Heb je zaken 
die je kwijt wilt in het 
dorpsnieuws, lever dit dan aan 
bij de redactie. 
 

 Colofon: Voor info dorpshuis De Weme 
Redactie: A. Smid  I. Veenema, Secretaris 

Kopij inleveren voor: 01 juni 2022 E-mail: mail@dorpshuisdeweme.nl 
Kopijadres: Oosterweg 9a Telefoonnummer De Weme: 0594-659828 
E-mail: albertenjose@ziggo.nl Reserveringen via de secretaris 
Tel: 06-10560421 Overige bestuursleden: Albert Smid, Peter Koop, 
www.dorpshuisdeweme.nl Bert v.d. Molen, Martijn Ras, Martijn Smid 


