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 Gezocht: 12 Jonge boerinnen  
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Agenda 
  
 

 
Het volgende V.v.V. Nieuws komt uit vanaf 3 mei 2018 

Kopij kan ingeleverd worden tot zaterdag 21 april. 
 

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

Mail het naar de redactie: vvvnieuws@gmail.com 

Ledenvergadering Sportvereniging Do. 15 maart 

Toneelavonden in Dorpshuis de Vuurkorf Vr. 16 en zat. 17 maart 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Wo. 21 maart 

V.v.V. Paaseieren zoeken Zat. 31 maart 

Inleveren snoeihout voor paasbult Zat. 31 maart 

Paasbult Ma. 2 april 

Boulevardloop Nieuweroord Vr. 6 april 

Uitvoering Chr. Muziekvereniging Irene Zat. 7 april 

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

Oud papier inzameling Zat. 14 april 

V.v.V. Klaverjassen Vr. 20 april 

Grote Rommelmarkt Hervormde Kerk Zat. 21 april 

V.v.V. Koningsdag Kinder Bingo Vrij. 27 april 

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag  Do. 10 mei 

Oud papier inzameling Zat. 12 mei 

V.v.V. Klaverjassen Vr. 18 mei 

The Bronx - Papa di Grazzi Zat. 2 juni 



Van de bestuurstafel 
 
Beste dorpsgenoten, 
 
Afgelopen maand hebben we kunnen genieten van heel veel 
activiteiten. Voor de jeugd was er een neonparty en filmmiddag en 
voor iedereen was er de bingo en het klaverjassen.  
Ondanks dat we soms wel op meer deelname hadden gehoopt, kijken 
we terug op gezellige middagen en avonden.  
Hoogtepunt van afgelopen maand was uiteraard het 50 jarig jubileum 
van het dorpshuis, de sportvereniging en de V.v.V. Nieuweroord.  
Al een halfjaar eerder waren hiervoor de voorbereidingen begonnen 
door een afvaardiging van alle jubilerende partijen. Het was een echte 
feestdag voor jong en oud. De clown als middagactiviteit voor de 
kinderen wist snel alle kinderen een glimlach te bezorgen. Het buffet, 
de quiz en daarna het feest, alles was goed verzorgd. Namens de 
V.v.V., willen we degenen die het jubileumfeest hebben georganiseerd 
hartelijk bedanken. 
Als voorzitter van dorpshuis, sportvereniging en de V.v.V. hielden 
Arnold, Gert Jan en ondergetekende een praatje bij de formele opening 
van het jubileumfeest. Toen we dat praatje aan het voorbereiden 
waren we het vrij snel eens dat we een ding gemeen hebben; de 
vrijwilligers. Nieuweroord is het dorp van met elkaar en voor elkaar. 
Hier ben je niet alleen en hier doe je niks alleen. Hier doen we het 
samen. Samen met elkaar een prachtig dorpshuis, samen activiteiten 
houden en samen sportief bezig zijn. Alle drie zijn we trots, trots op het 
dorp en trots op de inzet van de vele vrijwilligers.  
Voor één vrijwilliger werd deze dag extra bijzonder; Hans Westerink 
mocht voor zijn vele vrijwilligers werk een lintje ontvangen, nogmaals 
van harte gefeliciteerd! 
Veel leesplezier en we hopen u en/of jullie te zien op de activiteiten in 
de komende maanden. 
Namens V.v.V. bestuur,  
groet Frank Post 



 Uitslagen klaverjassen 
 

Uitslag 19 januari 2018 
totaal  partij 1 partij 2 partij 3 partij 4 

7400 Henk Snoeijing 1843 1943 1651 1963 

6945 Teunie Otten 1429 2100 1750 1666 

6794 Wietse Jan Otten 1843 1472 1813 1666 

6764 Henk Schonewille 1598 1472 1612 2082 

6732 Wietse Otten 1373 1943 1750 1666 

6339 Jan Bruinsma 1365 1660 1351 1963 

6194 Mike Streuker 1429 1332 1351 2082 

5983 Jos kroezen 1373 1332 1612 1666 

5937 Freek Blokzijl 1365 1660 1813 1099 

5918 Cor Blanken 1589 2100 1169 1060 

5588 Erna Kroezen 1598 1279 1651 1060 

5136 Gerjo Zwiep 1589 1279 1169 1099 

 

Uitslag 16 februari 2018 
totaal  partij 1 partij 2 partij 3 partij 4 

7441 Jeroen Bruinenberg 1782 1506 1860 2293 

6978 Wietse Jan Otten 1526 1130 2029 2293 

6719 Gerjo Zwiep 1680 1566 2029 1444 

6682 Henk Schonewille 1782 1912 1522 1466 

6457 Ruben Kip 1526 1551 1522 1858 

6320 Wietse Otten 1686 1580 1610 1444 

6197 Johan Blokzijl 1686 1912 1714 885 

6118 Jan Bruinsma 1416 1551 1293 1858 

6107 Henk Snoeijing 1416 1511 1714 1466 

6032 Evert Vos 1190 1566 1610 1666 

6015 Teunie Otten 1926 1130 1293 1666 

5565 Mike Streutker 1926 1506 1248 885 

5265 Freek Blokzijl 1190 1511 1248 1316 



Uitslag winterklaverjassen 3 maart 2018 
 
totaal  partij 1 partij 2 partij 3 partij 4 

7743 Evert vos 1713 1705 2542 1783 

7354 Wim kroezen 2087 1307 1873 2087 

7303 Freek Blokzijl 1605 1373 2542 1783 

7088 Wietse Otten 1804 1373 2002 1909 

7028 Henk Guchelaar 1441 1399 2277 1911 

6864 Stefan Hugen 1519 2009 1429 1907 

6850 Wietse Jan Otten 2358 1389 1196 1907 

6654 Johan Blokzijl 2358 1389 820 2087 

6647 Harry kroezen 1084 1931 2277 1355 

6550 G.J. Bruinenberg 1507 1705 1429 1909 

6476 Stoffer Otten 1519 1813 1873 1271 

6473 Gerjo Zwiep 1405 1091 2066 1911 

6445 Klasinus Salomons 1356 1931 1110 2048 

6396 Paul Reinders 1991 1813 1237 1355 

6337 Mike Streutker 1991 1543 2002 801 

6282 Robin Lowijs 1405 2009 820 2048 

6185 Bert Jan Westerink 1356 1673 1885 1271 

5980 Bertus Blokzijl 2087 1659 1110 1124 

5802 Remco Jonkman 1713 1543 1237 1309 

5719 Fredrik Dekker 1507 1673 1196 1343 

5561 Henk Snoeijing 1804 1659 755 1343 

5526 Tim Vos 1441 1399 1885 801 

5365 Ryan Prins 1084 1091 2066 1124 

4878 Henk Bruinsma 1507 1307 755 1309 

 

Komende data klaverjassen in dorpshuis ‘de Vuurkorf’ 
 

Vr. 16 mrt ------------- Géén Klaverjassen i.v.m. toneel 

Vr. 20 april 20.00 uur Vrijdagavond Klaverjassen 

Vr. 18 mei 20.00 uur Vrijdagavond Klaverjassen 



Verslag Neon party 
 
Vrijdagavond 23 februari was het groot feest in het dorpshuis.  
Een hele leuke, gekleurde en gezellige neon party!!!! 24 kinderen 
hebben een wit T-shirt mooi geverfd en daarna waren ze zelf aan de 
beurt. Gekleurde strepen, stippen, hartjes of wat ze maar wilden, 
kregen ze op het gezicht. Voor de haren konden ze ook kiezen uit zes 
verschillende kleuren. Wat een prachtige creaties hebben ze onder het 
genot van een glas drinken en een zakje chips gemaakt.  
Daarna was het tijd om de lichten uit te doen en het uv-licht aan! De 
muziek werd een paar toontjes hoger gezet en konden de voetjes van 
de vloer!!! Wij vonden het een super leuke avond!!! Wij hopen jullie 
ook! 
 

Groetjes de kindercommissie! 

 

  



Verslag filmmiddag 
 

Woensdag 28 februari, in de voorjaarsvakantie, was het weer tijd voor 
de filmmiddag. Om 13.00 uur zaten de eerste kinderen al klaar voor de 
film Cars 3, lekker relaxt met de benen op een andere stoel.  
In de pauze stond er warme popcorn of een zakje chips klaar en een 
beker ranja. Even rennen en stoom afblazen en verder met de tweede 
helft van de film.  
Om 15.00 uur was het tijd voor de tweede film Big Foot, het was mooi 
schaatsweer en de meeste kinderen die binnen kwamen voor deze film 
hadden eerst even lekker geschaatst en waren er helemaal klaar voor. 
Ook voor deze kinderen stond er na de eerste helft van de film weer 
verse en warme popcorn klaar of een zakje chips en een beker ranja.  
Bij beide films werd er heel wat afgelachen!  
Het was weer een leuke en geslaagde filmmiddag! 
 
Groetjes de kindercommissie 

  



Toneelvoorstellingen in de Vuurkorf 
 
Ook dit jaar voert onze eigen toneelvereniging ‘De Vuurkorvers’ weer 
twee avonden achter elkaar een prachtig toneelstuk op en wel op 

 

vrijdag 16 en zaterdag 17 maart 
 

De aanvang is beide avonden om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. 
Entree prijs: donateurs van het dorpshuis €2,50 per persoon 
Niet donateurs betalen €5,00 per persoon. Kaarten zijn uitsluitend op 
de dag van de uitvoering aan de zaal verkrijgbaar. 
 
De entree prijs is inclusief een kop koffie of thee. Kinderen t/m 12 jaar 
hebben gratis entree en mogen een glaasje fris pakken. 
In de pauze hebben we ook dit jaar weer een grote verloting met 
prachtige prijzen. Als u één van deze avonden donateur wordt dan 
krijgt u dit jaar al korting op de entree prijs. 
 

Wat kunt u verwachten? Het hilarische toneelstuk met als titel:  
 

'WAT ‘N SMIESTERD' 
~Wat een mooie tijd was het voor de herindeling, mooie kleine gemeentes. Als 
er problemen waren trok je gewoon even de wethouder aan de jas, in plaats 
van op je beurt wachten in een groot gemeentehuis. Relus, de wethouder van 
zo'n kleine gemeente, met kantoor aan huis, is zo'n wethouder van de oude 
stempel. Hij was vroeger postbode en wordt door de bevolking ook wel "De 
Pette" genoemd. De goede man wordt zo zachtjes aan stapelgek van twee 
import-bewoners, die geregeld komen klagen over geluidsoverlast. Ze hebben 
geen begrip voor het beieren van de klokken, het kraaien van de haan en de 
repetities van de blaaskapel. Als de wethouder toch wat voor deze klagers wil 
doen, krijgt hij een enorme dreun op zijn kop en raakt helemaal in de war. Hij 
denkt dat hij nog steeds postbode is. Hij haalt alles door elkaar. Het doet hem 
ook geen goed dat er een gestoorde professor in zijn huis is en een verliefde 
dame die op een contactadvertentie heeft gereageerd. Gemeentebode Siep, 
volgens secretaresse Marion, ' n echte smiesterd, maakt met zijn fratsen en 
verzinsels iedereen overstuur.~ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plaatselijk Belang Nieuweroord 
 

Update Glasvezel Nieuweroord Buitendorpen. 
 

Er zit eindelijk schot in glasvezel voor buiten de kern van Nieuweroord. 
Re-Net  Hoogeveen, Nieuwe formule samen met Rendo en Gemeente 
Hoogeveen hopen ook in Nieuweroord glasvezel aan te leggen.  

 1e fase wordt mee begonnen in de dorpen Pesse, Fluitenberg, 
Stuifzand, daar is meer als 50% gehaald. 

 2e  Fase Industrieterrein De Wieken,  Buitenvaart. 

 3e fase Buitengebieden Nieuweroord,  Tiendeveen,  
Noordscheschut,  Hollandscheveld,  Elim,  Nieuw Moskou, 
Nieuwlande. 

 

Dat kan alleen als er 50% daadwerkelijk een 
abonnement afsluiten. 
 

Iedereen die in het buitengebied van Nieuweroord kern woont heeft 
als het goed is inmiddels bericht gehad over 2 informatie avonden. 
Hopelijk bent u hier naar toe geweest. 
 
Voor wie hier niet is geweest: 
Het buitengebied heeft eerst voorrang, ze hebben lang genoeg op snel 
internet gewacht. Maar dat betekent niet dat de kern van Nieuweroord 
zich niet aan kan melden. 
Internet,  telefoon, tv  zitten kosten van 8,95 euro vastrecht aan vast 
voor iedereen (wat je afstand ook van de weg af is.) 
Maar stel dat er 80% aanmelden, dan kunnen de kosten van vastrecht 
omlaag. 
 
 
~Lees verder op de volgende pagina~ 
 
 



~vervolg Plaatselijk Belang Nieuweroord~ 
 
Men kan uit één van de drie providers kiezen: 
 

trinedbv.nl  tweak.nl prewest.nl 
 

Kosten bij tweak zijn ongeveer 65 euro. Dit is incl. vastrecht, super snel 
internet, digitale tv en telefoon.  
Om meer info te krijgen kun je ook op re-net.nl kijken of op de site van 
de providers. 
 
Voor wie nu nog geen internet heeft of het niet helemaal duidelijk is 
mag ook contact opnemen met Seine Hugen, tel. 342725 

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

Paaseieren zoeken op 31 maart 
 
Komen jullie allemaal zaterdag 31 maart naar het jaarlijkse Open 
Nieuweroordse Kampioenschap Paaseieren zoeken? 
We verzamelen om 14.00 uur in het dorpshuis en lopen dan met z’n 
allen naar het bos. Ben je nog geen 4 jaar en wil je wel mee doen neem 
je dan je papa of mama mee.  
We zijn rond 15.30 uur weer terug in het dorpshuis.  
 
De kosten voor deze middag zijn 1 euro p.p. 
Tot 31 maart!!!  
 
Kindercommissie V.v.V.  
 
 
 

 



Paasbult op 2e Paasdag 

 
Ook dit jaar hebben wij weer het voornemen en goedkeuring van 
grondeigenaar, met daarvoor onze dank, om een paasbult te gaan 
bouwen. Natuurlijk gaan wij met elkaar proberen om een hogere en 
grotere bult te maken dan voorgaande jaren en een bult die nog veel 
beter zal gaan branden. 
 

Om dit te bereiken zal er alleen maar brandbaar materiaal gebracht 
mogen worden. Dit mag alleen maar brandbaar snoeihout zijn en ook 
nog onbeschilderd. Meer eisen stellen wij er niet aan, gemakkelijk of 
niet, want volgens mij zijn dit gewoon takken uit de tuin knippen en 
deze brengen naar de bult. 
De afspraak met de grondeigenaar is, dat wij alles weer netjes 
opruimen om het land weer zaai klaar achter te laten, om zo wellicht 
volgend jaar weer de medewerking te krijgen.  
Er is tijdens de dag dat er brandhout gebracht mag worden, net als 
voorgaande jaren toezicht aanwezig! Dit is zeker ook nodig, omdat er 
ieder jaar weer mensen zijn die denken dat dit de gelegenheid bij 
uitstek is om rommel in welke vorm of soort dan ook kwijt te raken.  
Mijn advies luid: bespaar je de moeite, want je moet het dubbel in de 
handen hebben, want je moet het gewoon weer mee nemen. 
Alleen op Zaterdag 31 maart van 9.00 uur t/m 16.00 uur is er 
gelegenheid om brandbaar materiaal te brengen (geen stobben of 
boomstronken). 
 
Het paasvuur zal maandag 2 april rond 19.30 uur aangestoken worden. 
 
Plaats van de paasbult is op de zelfde locatie als vorig jaar, vanaf 
Karkdiekie oprijden en door het toezicht zal de stortplaats aangegeven 
worden. 
 

Het Plaatselijk Belang.  



Nieuweroord in de gemeenteraad ’14-‘18 
 
De afgelopen periode nam Henk Reinders afscheid van de Hoogeveense 
gemeenteraad, na jarenlang Nieuweroord vertegenwoordigd te hebben 
namens het CDA. Henk ging naar de Provinciale Staten en ik nam zijn plek in 
de raad in. Ik ben geboren en getogen in Noordscheschut, maar voor mijn 
gevoel zijn Nieuweroord en Noordscheschut altijd met elkaar verbonden 
geweest. Een gevoel dat waarschijnlijk komt door de gezamenlijke hervormde 
kerk, waar ik gedoopt ben, belijdenis heb gedaan, zondagsschool en 
kindernevendienst heb gegeven en twee jaar diaken was. Ik ben dan ook trots 
dat ik de belangen van Nieuweroord mag verdedigen in de raad.  
De afgelopen periode is gebleken dat dat soms nodig is. Zo heeft Henk zich als 
raadslid, maar ook daarna, ingezet voor de nieuwbouw in het dorp.  
We hebben ons als CDA verzet tegen de sluiting van (te) kleine dorpsscholen, 
wanneer de kwaliteit van het onderwijs gewoon nog goed is. En persoonlijk 
maak ik mij druk om het achterstallige onderhoud van onze wegen, vooral die 
in de dorpen, neem bijvoorbeeld de Noorderweg.  
 

Ook de komende raadsperiode willen we ons graag weer sterk maken voor 
Nieuweroord, maar dat is natuurlijk aan jullie. Ik ben in ieder geval 
herkiesbaar en hoop op jullie stem. Maar ik hoop vooral dat jullie op 21 maart 
allemaal gaan stemmen, omdat het belangrijk is, er is nog genoeg te doen. 
Het wegenonderhoud moet beter; we willen de inwoners van alle dorpen 
helpen om met mekaar dorpscoöperaties op te richten die de dorpen 
voorzien van groene stroom en bovendien moet de veiligheid en zorg, vooral 
in de dorpen, goed geregeld zijn. Daarnaast hebben we natuurlijk ook 
plannen voor de hele gemeente. Zo willen we een snelweg naar Twente, een 
HBO-opleiding, goede fietspaden, een poppodium, betaalbaar begraafbeleid 
en een natuurbegraafplaats. We willen ook aandacht voor jonge 
mantelzorgers, onderwijs dat past bij de banen die er zijn, goede zorg 
inclusief een volwaardig Bethesda en een gemeente die inzet op 
duurzaamheid, goede dienstverlening en een zuinig financieel beleid.  
 
Met jullie steun op 21 maart en samen met mijn CDA-collega’s kunnen we 
ook deze plannen weer voor mekaar maken.  
 
Mis je iets? Heb je een vraag? Of wil je iets aan me kwijt? Dan kun je me 
natuurlijk altijd bellen op 0629318901. Peter Koekoek 



Sportvereniging Nieuweroord 
           Boulevardloop vrijdag 6 april 2018 
 
Ook dit jaar organiseert de sportvereniging weer de boulevardloop van 

Nieuweroord. Deze zal gehouden worden op vrijdag 6 april. 
 

Om 18.00 uur start de jeugd en 
om 19.00 uur wordt de 4 mijl afgeschoten. 

 

Het parcours voor de jeugd zal hetzelfde zijn als voorgaande jaren maar 
de 4 mijl hebben we aangepast: dit worden 2 ronden. Zo vermijden we 
de ‘lange/saaie’ stukken die in het parcours zaten en is het voor de 
toeschouwers bij het dorpshuis ook iets leuker dat de deelnemers twee 
maal voorbij komen.  
 
Laten we Nieuweroord goed vertegenwoordigen deze avond en geef je 
allemaal op via www.inschrijven.nl! 
__________________________________________________________ 
 

Beste leden, 
Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor de jaarlijkse ledenvergadering 
van onze sportvereniging op 15 maart a.s. om 20.00 uur in het 
dorpshuis.  
 
Agenda: 
1 Opening  
2 Notulen 
3 Ingekomen stukken (uiterlijk 3 dagen van te voren )  
4 Jaarverslag Secretaris  
5 Jaarverslag Penningmeester  
6 Verslag kascommissie   
7 Contributie  
8 Bestuursverkiezing 
9 Rondvraag  
10 Sluiting 



 

 
 
 
 
Laten we dansen..   
 
Zaterdag 7 april houdt Christelijke Muziekvereniging Irene 
haar jaarlijkse showavond.  
 
Dit jaar nemen we u mee in de wereld van de DANS.  
 
De muziekvereniging zet ook dit jaar weer alles op alles om 
er een onvergetelijke en plezierige avond van te maken.   
 
Locatie: Dorpshuis de Vuurkörf te Nieuweroord 
Aanvang concert: 19.30 uur 
Toegangskaartjes te koop aan de deur.  
€5,- per toegangskaartje (donateurs zijn natuurlijk gratis)  
 
Vergeet uw dansschoenen niet!  

  



Buurten Volleybal Toernooi 
 
 
 
 
 
 
 
 

De V.v.V. organiseert op zaterdag 14 april 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 buurt 
vertegenwoordiger, 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 speel schema worden 
daarna verstrekt door de eigen buurt vertegenwoordiger. 
 

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. 



Grote Rommel en Boekenmarkt 
 

ZATERDAG 21 APRIL 

van 9.00 tot 12.30 uur 
 

In en bij de Hervormde Kerk (Tramweg)  

in NOORDSCHESCHUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom gezellig even rondsnuffelen! 



Kinderbingo Koningsdag 27 april 
 

Dit jaar zijn er wel twee bingo’s met koningsdag! 
De ene is voor groep 1 t/m 4 en de ander voor groep 5 t/m 8. 
 
Met groep 1 t/m 4 gaan we een plaatjes bingo doen. 

 
 
Met groep 5 t/m 8 een ‘doe’ bingo.  
 

Wat het precies in houd leggen we je op 27 april uit.  
We kunnen je al wel verklappen dat we erg leuke opdracht 
voor jullie in petto hebben! 
 
Dus wat moet je onthouden: 
 
Datum:  Vrijdag 27 april 
Tijd :      10:00 uur 
Plaats:   Dorpshuis de vuurkorf Nieuwerood 
Kosten:  2 euro p.p. 
 
En het allerleukste is: je hebt ALTIJD PRIJS  
Dus kom allemaal 27 april naar de bingo! 
 
Groetjes van de V.v.V. Kindercommissie  



GEZOCHT:  

            12 JONGE BOERINNEN 
 
Hallo allemaal! 
 
Ik ben Ietje van Dijken en ik zit nu in het 3e jaar van de opleiding 
Toegepaste Fotografie en Beeldcommunicatie van de Fotovakschool in 
Apeldoorn. 
 
Voor het vak ‘portretfotografie’ wil ik graag 12 jonge boerinnen 
portretteren (ongeveer 20 – 35 jaar ) die er nu al bewust voor gekozen 
hebben om te (gaan) werken in de agrarische sector. 
 
De toegevoegde foto in een inspiratiefoto die ik als uitgangspunt wil 
nemen van mijn serie. Let op: dit betekent niet dat mijn foto’s er ook 
precies zo uit gaan zien. Ik wil in ieder geval meer de omgeving 
betrekken in mijn foto’s. 
 
Ben jij of ken jij de persoon die dit wel zou willen? Of heb je meer 
informatie nodig? Stuur mij dan een mailtje: 
ietjevandijken@outlook.com  
 
Verder kan je mij hier vinden: 
 
www.ietjephotography.com 
www.facebook.com/IetjePhotography/ 
  

  



Jaargang 33, nummer 2 

15 maart 2018 
 
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 3 mei 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. 


