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Agenda 
  
 

 
Het volgende V.v.V. Nieuws komt uit vanaf 15 maart 2018 

Kopij kan ingeleverd worden tot 3 maart. 
 

Heeft u ook nog teksten, een activiteit, wissewasjes,  
leuke foto’s of iets voor de agenda? 

Mail het naar de redactie: vvvnieuws@gmail.com 

V.v.V. Klaverjassen Vrij. 19 januari 

The Bronx Carnaval voor kinderen Zat. 27 januari  

The Bronx Carnaval Party  Zat. 27 januari  

Olympia Radio Live Vrij. 2 februari 

Olympia Radio Platen beurs + Piratenfeest Zat. 3 februari 

50 jaar Dorpshuis, Sportvereniging, V.v.V. Zat. 10 februari  

Oud papier inzameling Zat. 10 februari 

V.v.V. Klaverjassen Vrij. 16 februari  

V.v.V. Neon Party jeugd Vrij. 23 februari 

V.v.V. Filmmiddag jeugd Wo. 28 februari 

Terugkommorgen Kinderbijbeldagen Wo. 28 februari 

V.v.V. Voorjaarsbingo en klaverjassen Zat. 3 maart  

Oud papier inzameling Zat. 10 maart 

Toneelavonden in Dorpshuis de Vuurkorf 16 en 17 maart 

Boulevardloop Nieuweroord Vrijdag 6 april 

V.v.V. Buurten Volleybal Toernooi Zat. 14 april 

Oud papier inzameling Zat. 14 april 

The Bronx - Papa di Grazzi Zat. 2 juni 



Van de bestuurstafel 

 
 

Beste dorpsgenoten, 
 
Allereerst namens het bestuur van de V.v.V. Nieuweroord een gelukkig 
en gezond 2018 toegewenst.  
Vanaf dit jaar heb ik de eer om de voorzitter van de V.v.V. te zijn.  
Voor degene die me niet kennen; Ik ben Frank Post, samen met mijn 
vrouw Ilona en onze vier kinderen wonen we op een boerderij aan de 
Middenraai 13. 
 

Afgelopen maand heeft de V.v.V. weer verschillende activiteiten gehad; 
zwemfeest voor kinderen, kerstmarkt voor jong en oud en het 
darttoernooi. Ook voor de komende maand(en) staan er de nodige 
activiteiten klaar; winterbingo, klaverjassen, neonparty en filmmiddag. 
Daarnaast is er natuurlijk het 50 jarig lustrum van de V.v.V., het 
dorpshuis ‘de Vuurkorf’ en de Sportvereniging.  
Het is natuurlijk waanzinnig dat een ‘klein’ dorp zo groot kan zijn in 
activiteiten en faciliteiten. Als Nieuweroorders mogen we trots zijn.  
 

Data en tijden van genoemde activiteiten vind u verder op in het V.v.V. 
Nieuws. Dat er zoveel activiteiten en faciliteiten zijn in Nieuweroord 
komt door het enthousiasme van vele vrijwilligers en de deelname en 
gebruik van de alle dorpsbewoners. Als V.v.V. hebben we voor het 
komende jaar weer een heel aantal activiteiten gepland. De 
belangrijkste; de feestweek van 21 t/m 25 augustus. Ondanks dat het 
V.v.V. bestuur bestaat uit enthousiaste en creatieve personen zijn we 
nog wel op zoek naar nieuwe en of juist leuke oude activiteiten. Heeft 
u een goed idee laat het weten op f.j.post@comveeweb.nl of via  
06-57054910. 
 
Veel leesplezier bij dit V.v.V. Nieuws en we hopen u en of jullie te zien 
op de activiteiten die worden georganiseerd, namens V.v.V. bestuur, 
groet Frank Post 



 Data Klaverjassen 
 

In het dorpshuis “de Vuurkörf” 
 

Vr. 19 jan. 20.00 uur Vrijdagavond Klaverjassen 

Vr. 16 febr. 20.00 uur Vrijdagavond Klaverjassen 

Zat. 3 maart 20.00 uur Voorjaars Bingo/ Klaverjassen 

Vr. 20 april 20.00 uur Vrijdagavond Klaverjassen 

Vr. 18 mei 20.00 uur Vrijdagavond Klaverjassen 
 

Uitslag 15 december 
 

totaal 
 

partij 1 partij 2 partij 3 partij 4 

            

7532 Harry Kroezen 1873 1789 1979 1891 

7152 Homme Zwiep 1841 1860 1560 1891 

6932 Wietse Jan Otten 1738 1416 2208 1570 

6881 Jos Kroezen 1485 1834 2071 1491 

6732 Johan Blokzijl 1550 1709 2071 1402 

6712 Bert-Jan Westerink 1873 1642 1979 1218 

6561 Jan Veerbeek 1841 1989 1139 1592 

6531 Jan Bruinsma 1652 1453 2208 1218 

6487 Mike Streutker 1652 1353 1672 1810 

6409 Remco Jonkman 1457 1860 1184 1908 

6403 Klasinus Salomons 1351 1709 1696 1647 

6379 Danny Kiekebelt 1738 1353 1696 1592 

6242 Rijnald Vos 1379 1834 1121 1908 

6219 Teunie Otten 1550 1789 1233 1647 

6209 Fredrik Dekker 1404 1642 1672 1491 

6183 Evert Vos 1485 1989 1139 1570 

6080 Wietse Otten 1457 1416 1560 1647 

5583 Jeroen Bruinenberg 1379 1273 1121 1810 

5475 Erna Kroezen 1404 1273 1233 1565 

5390 Freek Blokzijl 1351 1453 1184 1402 



Uitslagen Darttoernooi 5 januari 
 
Winnaarsronde    Verliezersronde 
1ste  Wilco Kwant    1ste  René Brals 
2de  Menno Nijboer   2de  Jan Schijbeler 
3de  Martijn Meinen   3de  Jarno Klein 
3de  Klaas Jonkman   3de  Carola Bruins 
 
 
 
Hoogste Finish: 
Martin Nijmeijer met 130 
Wilco Kwant met 120 
Menno Nijboer met 116 
 
 
 
 
 
 
Op vrijdagavond 5 januari heeft het jaarlijkse darttoernooi weer 
plaatsgevonden in het dorpshuis. Dit jaar deden er 36 deelnemers 
mee, het was een geslaagde avond.  
Hierboven ziet u de uitslagen van deze avond. Martin had de hoogste 
finish van de avond, hij heeft een fles berenburg in ontvangst mogen 
nemen. Klaas Jonkman is als beste Nieuweroorder geëindigd op een 
gedeelde 3de plek in de winnaarsronde.  
Wij hopen dat iedereen zich deze avond vermaakt heeft.  
 
Tot volgend jaar! 
 
Sportieve groet, 
 
De dart commissie  



The Bronx Carnaval Party  

                 zaterdag 27 januari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carnaval voor kinderen vanaf 19.00 uur!  



Top 200 Olympia Radio                    

                2 en 3 februari 2018 
 
Op vrijdag 2 februari draait Olympia Radio de Top 200 uitzending live 
vanuit het dorpshuis de Vuurkorf vanaf 8.00 uur in de ochtend.  
De gehele dag zullen er artiesten langs komen om live op de radio een 
interview te houden. Iedereen is deze dag van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen in ons Top 200 café. 
 
Zaterdag 3 februari beginnen we ‘s morgens om 10.00 uur met een 
platen beurs; Lp ’s singles en cd ’s zullen hier aangeboden worden. 
 
‘s Avonds is het Piraten feest van Olympia Radio met live artiesten die 
deze avond zullen optreden. Dit jaar komen Geschwisters Messner 
(helemaal vanuit Sud Tirol ), The Sparkings en De Spelbrekers. 
Tussendoor zullen er een aantal DJ ’s van Olympia hun plaatjes draaien. 
 
Iedereen is welkom vanaf 20.00 in het Dorpshuis, kaarten kunnen via 
de website besteld worden www.olympia-radio.nl of te koop bij 
Freddy Sallomons, Splitting 20 in Nieuweroord. 
 
We hopen weer op een leuk feest in ons mooie dorp!! 
 

 
  



Enquête Smederijen 
 
HEEFT U DE SMEDERIJ-ENQUÊTE AL INGEVULD? 
 
Dit kan via www.hoogeveen.nl/smederijenquete! 
Denk en praat mee over de leefbaarheid van uw eigen woonomgeving! 
 
In verband met de feestdagen is het langer mogelijk om de Smederij-
enquête online in te vullen via deze link: 
www.hoogeveen.nl/smederijenquete 
 
Wilt u hem liever op papier ontvangen? Dat kan. Mail dan uw gegevens 
naar: info@desmederijenvanhoogeveen.nl of bel met: 0528-291790 
Maak met het invullen van de enquête kans op een gratis IPad! 
 
Met vriendelijke groet, 
Annette Bartels | Administratief/communicatief medewerker | De 
Smederijen van Hoogeveen  
Postbus 20000, 7900 PA HOOGEVEEN | Raadhuisplein 24, Hoogeveen | 
(0528) 291638/06-21563254| a.bartels@dewoldenhoogeveen.nl 
         

__________________________________________________________ 

  

OPROEPJE! (we blijven het proberen ) 
  
Wie lijkt het leuk om te helpen met het samenstellen  
van het V.v.V. Nieuws? 
We zijn op zoek naar iemand die handig is met  
de computer en die het leuk vindt om 6 keer  
per jaar het boekje te helpen maken. 
Voor meer informatie kan je mailen naar: 
vvvnieuws@gmail.com of bellen met  
Marijke Mulderij tel. (0528) 34 43 33 



Feest op 10 februari  

           3x 50 jarig jubileum! 
 
Aan alle leden, vrijwilligers en inwoners van Nieuweroord,  
 

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, organiseren wij 10 februari 2018 
een feest ter ere van het 50 jarig bestaan van Dorpshuis de Vuurkorf, 
Sportvereniging Nieuweroord en Vereniging Van Volksvermaak. 
 

Normaal gesproken word er eens per twee jaar een vrijwilligersfeest 
georganiseerd om alle vrijwilligers van de betrokken verenigingen te 
bedanken voor hun inzet, dit voegen we nu samen zodat we er een 
geweldig mooi en groot feest van kunnen maken. 
 

Het programma zal er als volgt uitzien: 

 12.00 uur tot 15.00 uur: Spelmiddag voor de kinderen  
(opgave verplicht i.v.m. het eten ) 

 17.30 uur tot 18.00 uur: Inloop/ binnenkomst  

 18.00 uur: Opening met officieel gedeelte  

 18.45 uur: Opening buffet (opgave verplicht)  

 21.00 uur: Start feestavond  
 

De dresscode voor de avond is feestkleding! Hiermee bedoelen we 
geen verkleedkleren, maar gewoon feestelijke kleding.  
 

Voor de kindermiddag en voor deelname aan het buffet is opgave 
vereist! Opgeven voor 1 februari 2018: 
per email naar: 50jarigbestaan@gmail.com  
of door bijgaande opgavestrook in de brievenbus van het dorpshuis te 
deponeren. (deze hangt aan de muur naast de voordeur)  
 
We hopen op een gezellige dag en geweldige avond! 
 

Namens de besturen van Dorpshuis de Vuurkorf, Sportvereniging 
Nieuweroord en de V.v.V. Nieuweroord  



Opgave voor  

het buffet en/of de kindermiddag 
 

inleveren vóór 1 februari 2018 
 

Naam: …………………………………… 
 

Kindermiddag: aantal kinderen ……….. 

 
Buffet: aantal personen………. 
 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

  



Brief aan de kinderen die op het   

      grote Sinterklaasfeest waren. 

 
Beste Kinderen uit Nieuweroord! 
 
Wat hebben ik en mijn pieten dit jaar weer genoten. 
Van al die lieve kinderen maar vooral ook van de pepernoten. 
Het was nog wel even spannend of wij het allemaal wel zou halen. 
Maar gelukkig stonden jullie ons bij het dorpshuis op te wachten met 
grote getalen. 
Eenmaal binnen kon de grote pret beginnen. 
En wat zijn ze jullie goed in leuke spelletjes verzinnen. 
Zonder enkel probleem wisten jullie de pakje in de schoorstenen te 
schieten. En over daken te klimmen als volwaardige pieten. 
(stiekem zou ik jullie zo in willen ruilen, maar dan heb ik de pieten weer 
aan het huilen). 
Dat dansen ging jullie ook echt heel goed af.  
Tsjonge, jong wat stonden wij paf. 
Daarna konden we gelukkig even op adem komen. 
Met drinken en chips om van te dromen. 
Toen was het alweer tijd om te gaan knutselen. 
En binnen een paar minuten wisten jullie een pietenmuts in mekaar te 
frutselen. 
Deze middag kon niet anders dan eindigen met cadeau s voor jullie 
allemaal. Want wat een super kids daar, echt geniaal! 
 
Ter afsluiting konden we jullie dansje ook nog zien 
En dit verdiende echt een dikke tien!!!!! 
 
Tot volgend jaar 
Groeten Sint en zijn pieten 
  



 

 

 

 

 

Verslag zwemmen de Huttenheugte 
 
Op vrijdag 8 december stond het jaarlijkse uitje naar de Huttenheugte 
weer op het programma. Wat een opkomst! 47 jongens en meiden 
echt super!!! 
 
Om half 5 stonden de knakworsten weer heerlijk te dampen in het 
dorpshuis en werd er naar hartenlust aangevallen, zodat we stipt om 
vijf uur konden vertrekken naar Dalen. 
De wildwaterbaan was zeer in trek, hier waren veel kids niet bij weg te 
krijgen. 
Gelukkig kregen ze toch honger en konden we ze nog van wat chips en 
drinken voorzien, waarna ze allemaal snel het water weer in doken.  
 
Helaas was het om half 9 gedaan met de pret omdat we weer naar huis 
moesten. Wij hebben een super leuke avond gehad bedankt! 
In december gaan we weer! 
 
Ook willen we graag alle ouders die geholpen hebben bedanken. 
Super dat jullie willen helpen, want zonder jullie kunnen we niet! 
 
Hartelijke groeten, de V.v.V. Kindercommissie 
 
 

 



Neon party vrijdag 23 februari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hé, feestbeesten van 10 t/m 16 jaar opgelet!!!!!  
 
Vrijdag 23 februari houden we een Neon Party van 19.30 uur tot 
22.00 uur in het dorpshuis.  
 
Lijkt het je leuk om te komen? Wat moet je dan doen? 
Zoek een wit shirt op waar op geverfd mag worden, geef je op en zorg 
dat je 4 euro die avond bij je hebt.  
 
We gaan het witte shirt die avond vol smeren met neon verf, die moet 
daarna even drogen zodat we de tijd hebben om het gezicht en je 
haren ook helemaal in Neon stijl te krijgen. En dan kan het 
flitsende feest beginnen! Tot 23 februari. 
 
Wij zorgen voor de hapjes en drankjes  
 
Lever het opgave strookje in voor 16 februari bij: 
Wilma bruinenberg, Geeserraai 12 Tel: 06-22761688 
----------------------------------------------------------------------------------------------  

Opgave strook Neon Party vrijdag 23 februari 2018 
Naam:  
Leeftijd:  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 



V.v.V. Filmmiddag 28 februari 
 
Ja, de kerstvakantie is net voorbij, maar voordat jullie het weten 
is het al weer voorjaarsvakantie. Dus tijd voor de filmmiddag!!! 
 
Dit keer is het op woensdagmiddag 28 februari 
 
De eerste film is van 13.00 uur - 15.00 uur 
De tweede film is van 15.00 uur - 17.00 uur 
 
Wij zorgen voor drinken en wat lekkers.  
Als jullie voor een goed humeur en 1 euro per film zorgen, wordt het 
vast weer een gezellige middag. 
 
                                                                                    Groetjes van  
                                                                          de V.v.V. Kindercommissie 
 
  



Kleurplaat wedstrijd 
 
Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de drie verenigingen in 
het dorp, organiseren we voor de kinderen een kleurplaat wedstrijd.  
 
Deze kleurplaat, in het midden van dit V.v.V. boekje mag je inleveren 
op 10 februari, voor aanvang van het kinderprogramma.  
 
Een onafhankelijke jury zal de mooiste tekeningen uitkiezen.  
De jury zal jureren in 2 categorieën. Tot en met 7 jaar en 8 jaar en 
ouder. Voor elke categorie hebben we 3 prijzen, dus 6 prijzen in totaal.  
 
Er mag per kind één kleurplaat worden ingeleverd. Wanneer er 
meerdere kinderen uit één gezin een kleurplaat willen is deze te 
verkrijgen achter de bar in het dorpshuis. Zelf kopiëren is natuurlijk ook 
mogelijk.  
 
Dus kinderen doe je best en maak er wat moois van! 
 
Groetjes van de feest commissie. 
 
Namens de besturen van  
Dorpshuis de Vuurkorf,  
Sportvereniging Nieuweroord en  
de V.v.V. Nieuweroord  
 

 

 

 

 

  



Terugkommorgen Kinderbijbeldagen. 

                  28 februari 2018   

(T)op survival. 
 

In de herfstvakantie hebben we drie hele mooie 
kinderbijbeldagen gehad en in de voorjaarsvakantie 
willen we graag weer bij elkaar komen op de 
woensdag ochtend.  
 
Alle basisschool kinderen van harte welkom!  
 
10.00 uur - 11.30 uur  
Immanuelkerk  
Tramweg 7, Noordscheschut 
 
 
 
 
 
 
De organisatie is namens  
de interkerkelijke evangelisatie commissie 
Noordscheschut/ Nieuweroord. 



Voorjaars Bingo & Klaverjassen· 

zaterdag 3 maart 2018 
 

     in dorpshuis de Vuurkörf 
 
Bingo 
Aanvang: 20.00 uur 
Zaal open: 19.30 uur 
Mooie prijzen zoals vleespakketten  
Inleg leden: 5 euro,  
Inleg niet leden: 6 euro 
Super Ronde 1 euro 
 
 

 
 
 
Klaverjassen 
Aanvang: 20.00 uur 

Mooi vleesprijzen te winnen 
Inleg leden: 3,50 euro 
Inleg niet leden: 4,50 euro 
  



Toneelvoorstellingen in de Vuurkorf 
 
Toneelvereniging ‘De Vuurkorvers’ staat in maart twee keer op de 
planken met het blijspel 'Wat ‘n smiesterd'. 
 
Op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart is het toneelstuk te zien in ons 
eigen Dorpshuis de Vuurkorf.  
 

Wat kunt u verwachten? De opvoering van een blijspel in drie 
bedrijven. Een gezellige avond voor iedereen met typetjes en 
verwikkelingen die zeker weer op de lachspieren gaan werken. 
 
Houdt u de data alvast vrij? Verdere informatie verschijnt in de maart 
editie van het V.v.V. Nieuws. 

 
 

 

  



Buurten volleybal 14 april 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De V.v.V. organiseert op zaterdag 14 april 2018 een volleybaltoernooi.  
We hebben de hele avond de sportzaal tot onze beschikking, dus kom maar 
met veel opgaves! 
 
Spelers kunnen zich per direct aanmelden bij hun buurtvertegenwoordiger, 
zodat zij de teams door kunnen geven aan de organisatie.  
Voor dit volleybal toernooi kan men zich ook individueel opgeven, ook via de 
buurtvertegenwoordiger! Voorwaarde is dat er geen buurtenteam is, of te 
weinig voor een tweede team. Wanneer er genoeg individuele opgaves zijn, 
zal de organisatie een mix team samen stellen. 
 
De inschrijvingen van de teams moeten vóór zaterdag 31 maart 2018 binnen 
zijn! Een overzicht van de indeling van de teams en speelschema worden 
daarna verstrekt door de eigen buurtvertegenwoordiger. 
 
Datum: zaterdag 14 april 2018, start +/- 18:30 uur ( afhankelijk van het aantal 
opgaves ) 
Kosten: € 3,- per persoon  
Minimum leeftijd 13 jaar 
Locatie: Dorpshuis 'de Vuurkörf'. 
 
Voor vragen en aanmelding kan je terecht bij: Wilma Bruinenberg 
0622761688 / Erik Kip 06-24976051  
 
Met sportieve groeten van de V.v.V. sportcommissie. 
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V.v.V. Nieuws is een uitgave van de Vereniging voor Volksvermaak te 
Nieuweroord en verschijnt ongeveer 6 maal per jaar. Oplage 500 stuks. 
Ook verschijnt er jaarlijks een speciale V.v.V. Nieuws voor de 
feestweek.  
 

Redactie: 
Marijke Mulderij tel. (0528) 34 43 33 
Middenraai 70, 7912 TL Nieuweroord 
E-Mail: vvvnieuws@gmail.com 
 

Advertenties/Drukkerij:  
Jannie Haveman tel. (0528) 34 12 83 
Slag 1, Nieuweroord 
 

Kopij kan per email worden gestuurd naar bovengenoemd adres  
of worden afgegeven bij Marijke Mulderij. 
 
Kopij van inwoners, verenigingen, of instellingen uit Nieuweroord en 
omstreken wordt GRATIS geplaatst.  
Kopij kan worden ingekort of geweigerd.  

 

Vanaf 15 maart verschijnt het volgende V.v.V. Nieuws.  
 

Kijk ook eens op de website: www.nieuweroord-web.nl 
of volg ons op Facebook: Volksvermaak Nieuweroord 

 
    AED: bij het dorpshuis hangt een AED-apparaat. Als u denkt deze nodig te  
    hebben, bel dan 112. Vrijwilligers halen dan het AED apparaat en zullen u  
    helpen, als aanvulling op de ambulancedienst. 


