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Beste bewoners, 
Beste bewoners, hierbij weer een nieuwe dorpsnieuws. Veel leesplezier en we hopen jullie te zien bij de 
activiteiten of gewoon een keertje in het dorpshuis. 
 
Oud papier 
Op onderstaande data wordt 
het oud papier weer opgehaald. 
De opbrengst van het oud 
papier komt ten goede aan de 
korfbalvereniging en het 
dorpshuis. 
- 01 oktober 
- 05 november 
- 03 december 
- 07 januari 
- 04 februari 
 
Klaverjascompetitie 
Op onderstaande data is er 
weer klaverjassen in het 
dorpshuis. Aanvang 19.45 uur. 
De inleg is €7,00. Iedereen 
heeft prijs. 
- 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. 
 
Opritmarkt 
Op zaterdag 24 september 
organiseren we een 
oprit/garage verkoop. Deze 
verkoop vindt plaats aan de 
straten rondom het dorpshuis. 
Ook is er de gelegenheid om 
op het sportveld de koopwaar 
aan te bieden. Zie hiervoor ook 
de flyer die huis aan huis is 
verspreid. De verkoop is van 
09:00 uur tot 13:00 uur. De 
Weme is open voor een hapje 
en drankje. 
 
Burendag met BBQ 
Op 24 september is het 
nationale burendag. We 
organiseren dan de 
buurtbarbecue waarvoor we 
iedereen uitnodigen. De inloop 
is vanaf 17:30 uur. De kosten 

zijn €5,00 per persoon. 
Kinderen t/m 12 jaar doen 
gratis mee. Consumpties zijn 
voor eigen rekening. Zie ook de 
flyer. 
 
Mocht je, je nog niet 
opgegeven hebben, doe dit dan 
z.s.m. maar voor 16 september. 
Dit geldt ook voor de 
opritmarkt. 
 
Uitslag puzzel bulletin 40 
Hieronder de oplossing van de 
3e puzzel uit de competitie: 
1 40 
2 3 maal 3 is 9 
3 40 
4 18 of 24 
5 7 
6 204 
7 1 
8 3 
9 2525 
10 50 
11 45 
12 10 
13 3 
14 66 
15 35 
16 3062 of 3068 
 
Bij 1 vraag waren meerdere 
antwoorden goed. Bij het totaal 
waren dus ook twee 
oplossingen goed. 
 
Puzzelcompetitie 
Bij deze de vierde puzzel in de 
competitie. Ook nu krijg je 2 
punten per goed antwoord. Na 
deze puzzel wordt de eindstand 
opgemaakt. De winnaar wordt 
bekend gemaakt in de 
volgende dorpsnieuws Mail de 
antwoorden naar: 
albertenjose@ziggo nl 
 
Deze keer een cryptische 
puzzel. De vragen hebben 
betrekking op flora en fauna. 
Achter de opgave staat het 
aantal letters van het antwoord. 
Veel succes! 
1. Streepjescode op straat.(5) 
2. Mannelijk lid in bloei.(10) 

3. Traag afvalproduct van 
metaal.(4) 
4. Roofdier in het gebit.(4) 
5. Houdt van de larve.(8) 
6. Prikkelbaar dier.(12) 
7.Ondergronds in 
Scheveningen.(4) 
8. Prima supermarkt.(7) 
9. Strop of vlinder.(3) 
10. Zong samen met Jan.(5) 
11. 1000 gulden achter de 
hoop.(7) 
12. Een gekleurde 
politicus.(4,6) 
13. Volkswagen in het 
voorjaar.(8) 
14.Vervelend persoon.(4) 
15. Hoofddeksel in de 
duinen.(8) 
 
Biljartvereniging DNPP 
De biljartvereniging start op 
donderdag 22 september met 
de nieuwe competitie. We 
spelen de spelsoorten libre, 
bandstoten en driebanden. Heb 
je ook zin om mee te doen: 
kom gerust langs of meld je 
aan bij Albert Smid. We spelen 
elke donderdagavond vanaf 
20.00 uur. 
 
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. 
 
Pubquiz 
Op zaterdag 29 oktober 
organiseren we een pubquiz in 
het dorpshuis. Teams van 
maximaal 6 personen kunnen 
zich opgeven bij Albert Smid 
(app: 06-10560421 of mail 
albertenjose@ziggo.nl) . Het 
wordt weer een avond waarbij 
de puzzelkennis getest wordt. 
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Zowel op algemeen vlak maar 
ook op muzikaal gebied. Voor 
het winnende team hebben we 
een leuke prijs en natuurlijk 
eeuwige roem. Inloop is vanaf 
19:30 uur. We starten met de 
quiz om 20.15 uur. De inleg is 
€5,00 per team. Opgave graag 
voor 22 oktober. Wil je 
meedoen maar heb je geen 
team dan kunnen we op de 
avond zelf nog teams vormen. 
 
Klussendag 
Op zaterdag 8 oktober hebben 
we weer een klussendag bij het 
dorpshuis. Diverse zaken 
worden weer aangepakt. Heb je 
zin om mee te helpen dan ben 
je van harte welkom vanaf 
09.00 uur.  
 
Vrijwilligersavond 
De afgelopen jaren is er geen 
vrijwilligersavond geweest 
a.g.v. de Coronapandemie. Dit 
jaar wordt er wel weer een 
vrijwilligersavond 
georganiseerd. Deze vindt 
plaats op vrijdag 25 november. 
Alle vrijwilligers krijgen nog een 
persoonlijke uitnodiging over 
het hoe en wat van deze 
avond. 
 
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. Je kunt tijdens deze 
muziekmarathon o.a. meedoen 
aan het kegelbiljarten. Elke 
avond is het dorpshuis 
geopend. Verzoekplaatjes 
kunnen weer aangevraagd 
worden op nummer: 06-
20120182. 
 
Het Curringherveld 

Ingekomen stuk: 
Als bestuur en vrijwilligers van 
het Curringherveld zijn we 
ongewild in een rare situatie 
beland. Eind vorig jaar is er 
bezoek geweest van een 
inspecteur van Univé en kort na 
dit bezoek heeft Univé 
aangegeven dat ze de schuur 
niet meer willen verzekeren na 
juni 2022. De hoofdreden is de 
combinatie zonnepanelen en 
rieten dak. Maar ook hebben ze 
problemen met de afgelegen 
locatie, de kachel, de generator 
en de accu’s. Er was wel een 
andere verzekeraar maar die 
vroeg een zeer hoge premie. 
Momenteel zijn we in gesprek 
met Univé over wat voor hen 
wel acceptabel is. De 
zonnepaneelramen en de 
accu’s mogen blijven zitten tot 
1-1-2024. Per juni moesten de 
houtkachel, terraskachel en de 
generator uit het gebouw 
verwijderd zijn. We kijken wat 
we het beste kunnen doen 
zodat het ook de komende 
jaren een goed te verzekeren 
pand wordt en blijft. Nog niks is 
definitief beslist, maar het zou 
zomaar kunnen dat de beste 
optie is om het rieten dak te 
vervangen door pannen of een 
andere, onbrandbare 
dakbedekking. En of de mooie 
houtkachel weer terug kan? Al 
met al ingrijpende en 
waarschijnlijk ook kostbare 
zaken waar de stichting het 
geld nu niet voor heeft. We 
houden U op de hoogte. 
Namens het bestuur. 
 
Sint Maarten 
11 november is de dag…. Het 
dorpshuis is ook weer open met 
Sint Maarten. Tussen 17.00 uur 
en 19.00 zijn de kinderen 
welkom. Er staat weer wat 
lekkers voor jullie klaar. 

 
Sinterklaas 
Ook dit jaar vieren we weer 
Sinterklaas en wel op zaterdag 
3 december. We zijn nog met 
de Goedheiligman in overleg 
over de invulling. Alle kinderen 
t/m 8 jaar ontvangen een 
uitnodiging. 
 
Feestavond met live muziek 
Noteer alvast in de agenda. Op 
donderdagavond 29 december 
wordt er weer een feestavond 
met live muziek georganiseerd 
in De Weme. Diverse artiesten 
zullen een optreden verzorgen. 
Alvast een tipje van de sluier. 
Zowel Erwin en Deborah als 
Jelle Jitse hebben al toegezegd 
deze avond te willen optreden. 
Momenteel zijn we nog met een 
aantal andere artiesten in 
onderhandeling. Het wordt 
weer een spetterend feest. 
Houdt de social media in de 
gaten. 
 
Contributies 
Beste mensen, er zijn nog 
velen die de contributie voor 
het dorpshuis De Weme en 
Plaatselijk Belang nog niet 
hebben betaald dit jaar. Zouden 
jullie dit alsnog willen doen. 
Alvast bedankt. 
 
Dorpsvisie 
Er wordt volop gewerkt aan de 
nieuwe dorpsvisie. Binnenkort 
krijgen de inwoners een 
uitnodiging voor een update. 
 
Volgende editie 
De volgende editie zal in 
januari 2023 verschijnen. Heb 
je zaken die je kwijt wilt in het 
dorpsnieuws, lever dit dan aan 
bij de redactie. 
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