
 
Jaargang 2022 Uitgave 40 juni 2022 
 
Beste bewoners, 
Een mijlpaal! De 40e editie van het dorpsnieuws valt op de deurmat. De activiteitencommissie is druk bezig om 
weer een gevarieerd programma in elkaar te zetten voor de rest van het jaar. Veel leesplezier en we hopen jullie 
te zien bij de activiteiten. 
 
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 juli 
- 06 augustus 
- 03 september 
- 01 oktober 
 
Busreis voor 70+ 
Op zaterdag 11 juni hebben we 
met ruim 30 inwoners een 
prachtige busreis gehad door 
het Westerkwartier en het Hoge 
Land. Deze busreis werd 
aangeboden door dorpshuis De 
Weme. Onderweg een 
tussenstop gemaakt bij 
Abrahams Mosterdmakerij in 
Eenrum waar getrakteerd werd 
op koffie met gebak. Het 
tweede gedeelte van de reis 
ging o.a. door het mooiste dorp 
van Nederland, Winsum. 
Onderweg vertelde Jaap de 
Wit, onze lokale buschauffeur, 
veel zaken over de 
bezienswaardigheden die we 
tegenkwamen. Bij terugkomst 
in Noordwijk werd een borrel 
gedronken en de dag werd 
afgesloten met een 
broodmaaltijd in het dorpshuis 
verzorgd door onze vaste 
cateraar Rob Meester. Al met al 
een zeer geslaagde dag. 
 
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. 
 

FEESTWEEKEND 
 
ZESKAMP 16 juli 
Op zaterdag 16 juli wordt er 
een zeskamp georganiseerd op 
het sportveld achter het 
dorpshuis. Aanvang is 13.00 
uur. Een team dient te bestaan 
uit 4 of 5 personen met 
minimaal één dame. 
Deelnemers moeten minimaal 
13 jaar oud zijn. Deelname is 
op eigen risico. De inleg is 
€10,00 per team maar daar heb 
je dan ook een boel lol voor. 
Graag opgave voor 8 juli zodat 
we vroegtijdig de 
wedstrijdindeling kunnen 
maken. Aanmelden kan bij de 
activiteitencommissie (Albert en 
José Smid, Jitske Veenema, 
Jitse Veenema of Jochem 
Koop). Op het veld verzorgen 
we natuurlijk weer de catering. 
Ook al doe je niet mee; je bent 
van harte welkom om je 
favoriete team aan te 
moedigen. 
Voor de kinderen is er een 
springkussen aanwezig. Met 
dank aan Ylva en Marleen. 
 
Gezellige avond 16 juli 
Aansluitend aan de zeskamp 
organiseren we een gezellige 
avond in het dorpshuis. Vanaf 
21.00 uur is iedereen welkom. 
Deze avond doen we ook de 
prijsuitreiking van de zeskamp. 
Er is muziek en we hebben 
voor deze avond ook een 
artiest vastgelegd. Wie dat is 
houden we nog even geheim. 
Dus ook live muziek 
aanwezig!!! Komt allen en we 
maken er een gezellige avond 
van. 
 
Fietspuzzeltocht 17 juli 

Op zondag 17 juli sluiten we dit 
feestelijk weekend af met de 
traditionele fietstocht. De tocht 
wordt weer uitgezet door Frans 
en Dineke Lagerwaard en voert 
ons weer door de prachtige 
omgeving rondom Noordwijk. 
Inschrijven per koppel kan 
vanaf 13:00 uur. Het eerste 
koppel start om 13:30 uur. De 
inleg is €3,50 per persoon. De 
tocht zal ongeveer 2 uur duren 
en zit zoals gewoonlijk weer vol 
met leuke opdrachten, 
zoekplaatjes, weetjes en 
vragen. Onderweg zorgt de 
activiteitencommissie weer voor 
koffie/thee en wat lekkers. 
Iedereen mag meedoen 
 
Uitslag puzzel bulletin 39 
Hieronder de oplossing van de 
2e puzzel uit de competitie: 
1 Straf 
2 Kant 
3 Strip 
4 Ring 
5 Stand 
6 Klok 
7 Maat 
8 Water 
9 Nagel 
10 Tand 
11 Wacht 
12 Traan 
13 Sloop 
14 Pedaal 
15 Waarde 
 
Puzzelcompetitie 
Bij deze de derde 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 cijferpuzzel. Je 
ziet een letter / woord / zin en 
daar hoort éen of meerdere 
getal(len) achter/tussen/voor. 
Alle vragen hebben betrekking 
op muziek. Voorbeeld: 
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K…. is natuurlijk K3 
Als laatste tel je de getallen bij 
elkaar op. Geef dus zowel de 
oplossingen door als het totaal 
van alle getallen. Veel succes! 
1. UB….. 
2. ….. maal ….. is ….. 
3. Trouw niet voor je ….. bent 
4. ….. wielen 
5. ….. brieven 
6. KL ….. 
7. ….. kopje koffie 
8. Hilversum ….. 
9. In the year ….. 
10. …. ways to leave your lover 
11. Another ….. miles 
12. ….. CC 
13. ….. times a lady 
14. Route ….. 
15. ….. koeien 
16: Wat is de uitkomst als je 
alle getallen bij elkaar optelt? 
 
Opritverkoop en Burendag 
Op zaterdag 24 september 
organiseren we een 
oprit/garage verkoop. Deze 
verkoop vindt plaats aan de 
straten rondom het dorpshuis. 
Dus Westerweg tot bord 
bebouwde kom, Karspel, 
Pastorielaan, Koetshuisweg en 
Noorderweg. Bezoekers 
kunnen dan een rondje door 
het dorp lopen zonder dat ze de 
Noorderweg over hoeven te 
steken. Voor eenieder die niet 
langs deze route woont, is het 
sportveld open zodat ook daar 
mensen hun spullen kunnen 
uitstallen. Mensen die wel aan 
de route wonen mogen hier ook 
gaan staan als ze dat willen. 
Deze verkoop is van 09:00 uur 
tot 13:00 uur. 
 
Deze dag valt samen met de 
nationale burendag. Als 
activiteitencommissie hebben 
we het voornemen om in de 
avond een dorpsbarbeque te 
organiseren waarvoor we 
iedereen uitnodigen. Noteer 

deze dag dus alvast in jullie 
agenda. 
 
Nadere info over de verkoop en 
over de barbecue volgens t.z.t. 
 
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. 
 
Sportcafé 
Voor wie het nog niet weet. Alle 
formule 1 wedstrijden die op de 
middag of in de avond worden 
uitgezonden, zijn op zondag 
live te volgen vanuit het 
dorpshuis op groot scherm en 
een tweetal tv’s. We hebben 
een Viaplay abonnement 
afgesloten zodat we legaal 
deze uitzendingen kunnen 
volgen. Iedereen is welkom. 
 
Dorpsvisie 
Inmiddels zijn de meeste 
boeken terug. Veel inwoners 
hebben hun wensen t.a.v. de 
dorpsvisie kenbaar gemaakt. 
Momenteel zijn we nog op zoek 
naar 2 boeken. Heb je toevallig 
nog een boek thuis liggen, lever 
deze dan in bij Wil Klop. Er zijn 
veel leuke ideeën ingediend. 
Als dorpsvisiecommissie 
hebben we onze eerste 
bijeenkomst gehad. Op basis 
van alle ideeën maken we een 
indeling op een aantal 
hoofdthema’s. Het is de 
bedoeling om voor het eind van 
het jaar de dorpsvisie klaar te 
hebben en dan zullen we deze 
presenteren aan alle inwoners 

middels een bijeenkomst. Hoe 
dit eruit gaat zien wordt nog 
gecommuniceerd. Helaas 
hebben lang niet alle inwoners 
de gelegenheid gehad om iets 
in het dagboek te schrijven. 
Mochten er bij jullie nog ideeën 
leven, laat het dat weten. Je 
kunt een idee altijd inleveren bij 
Wil Klop. 
 
Pubquiz 
Op 29 oktober organiseren we 
weer een pubquiz in het 
dorpshuis. Noteer alvast de 
datum. Nadere info volgt in de 
volgende uitgave van het 
Dorpsnieuws. 
 
Bingoavond 
Op 19 november wordt er een 
grote Bingo georganiseerd in 
het dorpshuis. Hierbij zijn hele 
leuke prijzen te winnen. Houdt 
dus deze avond vrij in je 
agenda. Over het hoe en wat 
informeren we jullie t.z.t. 
 
Aanpassing Noorderweg 
Binnenkort gaat men, ter 
hoogte van de nieuwe inrit van 
FrieslandCampina, de 
vluchtheuvel aanpassen. 
 
Riolering 
In 2024 wordt het gemaal aan 
de Noorderweg aangepast 
samen met de 
rioolwaterzuivering in 
Gaarkeuken. 
 
Volgende editie 
De volgende editie zal in 
september 2022 verschijnen. 
Heb je zaken die je kwijt wilt in 
het dorpsnieuws, lever dit dan 
aan bij de redactie. 
 
Rest mij eenieder alvast een 
fijne en zonnige vakantie toe te 
wensen. 
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