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Het volgende V.v.V. Nieuws komt uit vanaf 4 april 2019 
Kopij kan ingeleverd worden tot zaterdag 23 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 
 

 

Oud papier Zaterdag 9 februari 

Klaverjassen Vrijdag 15 februari 

Filmmiddag basisschoolkinderen Woensdag 20 februari 

Oud papier Zaterdag 9 maart 

Uitvoering Sportvereniging  Zaterdag 9 maart 

Ledenvergadering Sportvereniging Donderdag 14 maart 

Toneelvoorstelling ‘De Vuurkörvers’ Vrijdag 15 maart 

Toneelvoorstelling ‘De Vuurkörvers’ Zaterdag 16 maart 

Ledenverg. Uitvaartvereniging  Donderdag 21 maart  

Klaverjassen Vrijdag 22 maart 

Inleveren kopij V.v.V. Nieuws Zaterdag 23 maart  

Spooktocht Nieuweroord Zaterdag 23 maart  

Showavond  Chr. Muziekver. Irene Zaterdag 30 maart 

Boulevardloop Vrijdag 5 april 

Buurtenvolleybal Zaterdag 13 april  

Oud papier Zaterdag 13 april 

Paasactiviteit kinderen Zaterdag 20 april 



Van de bestuurstafel 
 
 

Beste dorpsgenoten, 
 
Allereerst namens het bestuur van de V.v.V. een gelukkig en gezond 
2019 toegewenst. Onlangs hebben we op de bestuursvergadering het 
programma voor 2019 vastgesteld. Alles bij elkaar toch weer 25 
activiteiten die gepland staan. De V.v.V. organiseert het graag en met 
deelname van u en/of uw kinderen wordt het vast een succes.  
 
Afgelopen maand heeft de V.v.V. weer verschillende activiteiten gehad; 
zwemfeest voor kinderen, kerstbingo en het darttoernooi. Bij het 
zwemfeest was er (weer) een enorme opkomst, fijn dat er zoveel 
kinderen meegingen. Waar een klein dorp wel niet groot in kan zijn.  
De kerstbingo was een bijzondere dit jaar, het ‘bingoën’ op zich niet, 
maar de prijzen wel. Bijna alle prijzen zijn gesponsord door bedrijven in 
en om Nieuweroord, of door bedrijven die zich verbonden voelen met 
het dorpsleven van Nieuweoord. Ik was verbaasd hoeveel bedrijven er 
in en om Nieuweroord zijn en/of hoeveel Nieuweroorders een eigen 
bedrijf hebben. Ondernemend volkje die Nieuweroorders.   
 
Ook voor de komende maand(en) staan er activiteiten gepland; 
waaronder klaverjassen en een filmmiddag. 
Ondanks dat het V.v.V. bestuur bestaat uit enthousiaste en creatieve 
personen, zijn we nog wel op zoek naar nieuwe of juist leuke oude 
activiteiten. Heeft u een goed idee? Laat het weten op 
f.j.post@comveeweb.nl of 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 
  



Dag Sinterklaasje, dáág, dáág 
 

Zo wat was dat een leuke dag!!!                                                                                
Weten jullie het nog, Sinterklaas die zaterdag 1 december bij ons in het 
dorpshuis was. Om twee uur stonden er heel veel kinderen uit volle 
borst te zingen in afwachting van Sinterklaas. Zou hij ook dit jaar ons 
dorp weer kunnen vinden? Er kwamen heel wat auto’s langs, maar van 
de Sint was nog geen spoor te bekennen. Totdat er een vrachtwagen 
aan kwam waar de Sint in zat. De beste man was in slaap gevallen en 
had dus niet door dat hij al in Nieuweroord was. Gelukkig liepen er een 
paar Pieten achter de vrachtwagen en die kregen de Sint wakker. 
Eenmaal binnen begon het feest pas echt. De Sint wou natuurlijk weten 
hoe het met iedereen ging en werd er druk op los gekletst.  
Er werd nog een snelle zwemcursus aan de Pieten gegeven door de 
kinderen, echt dolle pret. Traditie getrouw stond er daarna weer een 
leuk Pieten parcours klaar en werd er druk gevoetbald met de Pieten. 
Na wat drinken en wat lekkers was het tijd voor de cadeaus. 
Twee Pieten gingen op zoek naar de zakken en kwamen, heel 
onschuldig kijkend, weer terug met vier lege zakken.  
WAT, WAAR ZIJN DE CADEAUS??? Sinterklaas snapt er ook niks van. 
Gelukkig hing er aan één van de zakken een briefje. Er was een Piet die 
de pakjes verstopt had, maar door opdracht uit te voeren en goed 
samen te werken konden de kinderen de pakjes vinden.  
De eerste opdracht zat verstopt onder de voeten van Brenda. Daarna 
kon de speurtocht beginnen, touwen uit het want rek halen, welk fruit 
heeft de kleur van Sinterklaas zijn kleren? Op zoek naar een zaklamp, in 
volgorde van jong naar oud gaan staan, puzzels oplossen, achteruit 
lopen om uit eindelijk de kaart te vinden met de aanwijzing waar de 
pakjes liggen. Maar ja, dan moeten de zwarte Pieten wel kaart kunnen 
lezen. Gelukkig wist elke groep de cadeaus te vinden. Daarna was het 
weer tijd om naar huis te gaan en dag te zeggen tegen Sinterklaas en 
de Pieten. 
 
V.v.V. kindercommissie  
 



Verslagje zwemfeest in de Huttenheugte 
 
Op vrijdag 7 december 2018 zijn we weer met een hele grote groep 
kinderen (53) naar de Huttenheugte geweest. 
Het was weer een geslaagde avond en de kids hebben zich prima 
vermaakt. Dat was aan hun koppies daar wel te zien.  
We hadden weer op een mooie centrale plek afgesproken, bij de wild 
waterbaan. Daar konden ze even uitrusten, kletsen en natuurlijk wat 
drinken en wat lekkers ophalen. 
 
Kinderen, en ouders natuurlijk ook, heel erg bedankt! Het was weer 
super, op naar het volgende uitje! 
 
 
Groetjes, 
V.v.V. kindercommissie  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Voedselactie Dorcas 
 
In de 1e week van november is er in onze dorpen weer een 
voedselactie gehouden. We hebben 25 dozen kunnen vullen met de 
ingebrachte spullen. Daarbij kwam er een prachtig bedrag aan giften 
binnen: totaal € 1.602, -. Een heel mooi resultaat! We bedanken langs 
deze weg iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd.  
Giften voor voedsel zekerheidsprojecten waarmee mensen in hun 
eigen levensonderhoud leren voorzien, blijven van harte welkom en 
kunnen worden overgemaakt op: LET OP!!! Nieuw nummer: 
NL04 RABO 0106250000 t.n.v. Dorcas Voedselactie  
   
Werkgroep Dorcas Nieuweroord/Noordscheschut 
  



Uitslag Kerst Klaverjassen  
 
15 december 2018 
 

  Totaal  Partij 1 Partij 2 Partij 3 Partij 4 

              
1 7860 Gerjo Zwiep 1950 2141 2328 1441 
2 7501 Harry Kroezen 1930 1722 2328 1521 

3 7338 Henk Schonewille 1930 2141 1653 1614 
4 7077 Stefan Hugen 1637 1859 1575 2006 
5 6650 Wietse Otten 1336 1859 1449 2006 
6 6575 René Bennink 1950 1619 1700 1306 
7 6292 Johan Booij 1421 1544 1653 1674 
8 6198 Ina Knol 1605 1613 1619 1361 
9 6136 Gert Knol 1620 1388 1700 1428 

10 6075 Mark Vos 1342 1722 1413 1598 
11 6002 Jos Kroezen 1566 1613 1517 1306 
12 5985 Aaldert Vos 1566 1323 1575 1521 
13 5969 Ruben Kip 937 1619 1942 1471 
14 5953 Johan Blokzijl 1620 1388 1517 1428 
15 5949 Jeroen Bruinenberg 1342 1051 1942 1614 
16 5873 Evert Vos 1605 1051 1619 1598 
17 5770 Bertus Blokzijl 1637 1323 1449 1361 

18 5655 Jan Veerbeek 1421 1380 1413 1441 
19 5204 Danny Kiekebelt 1336 1380 814 1674 
20 4766 Henk Snoeijing 937 1544 814 1471 
 
  



Sponsoren kerstbingo, bedankt! 
 
Op zaterdag 15 december was er een kerstbingo in het dorpshuis.  
Met dank aan Evelien en Wilma kon u, op de facebook pagina van de 
V.v.V., in de weken voorafgaand aan de bingo, hints zien over de prijzen 

en de sponsoren van de bingo. We zijn trots en blij met de enorme 

hoeveelheid aan bedrijven die de bingo hebben gesponsord! 

 
Kapsalon Coco 
CarpeDiem Bloemist 
Bakkerij De Soete Suickerbol 
Kalverhouderij Mts Smit 
Vleesveebedrijf De Drentse wei 
Tupperware, Colinda Schelhaas 
Varkensbedrijf Klomp 
Autobedrijf Smink 
Bouwbedrijf Rieks Benjamins 
Kapsalon Wilma 
Henk Snoeijing Dienstverlening 
Melkveebedrijf Mts Post 
Bouwbedrijf Arnold Bruinenberg 
Chris van de Weide Transport 
Administratiekantoor Kroezen & Sieders 
Catering ’t Keukentje 
Westerink Kraanbakken 
Middelveld Machines 
DIO Zuidwolde 
Westerink Bestrating 
Klomp Groentechniek 
Spar Noordscheschut 
Lidl Hoogeveen 
Chris Kroon 
 
Het was een gezellige avond! De eerstvolgende bingo is in de 
feestweek, we hopen u dan weer te zien  



Even voorstellen 
 
Ik ben Inge Kats en met mijn man Johnny en onze 3 zonen wonen wij 
sinds begin 2018 aan de Middenraai 62. Wij wónen daar niet alleen 
maar, ik werk daar ook in mijn training- en opleidingsinstituut 
‘TRAINiNGE’. Daar geef ik trainingen in communicatie en persoonlijke 
ontwikkeling. 
Nadat ik in 2007 besloot mijzelf “beter te leren kennen” werd ik 
gegrepen door de methode NLP, overgewaaid uit Amerika. NLP is een 
manier van je bewust worden van je communicatie en handelen met 
jezelf en met anderen. Wanneer je beter weet hoe je de dingen doet, 
geeft dat ook ruimte om te veranderen. NLP hielp mij om doelen te 
stellen en zo kwam het dat ik 4 jaar later startte met het geven van 
opleidingen. Eerst voor een groot instituut en weer 4 jaar later in mijn 
eigen “school” TRAINiNGE. 
Al snel ontstond de wens om een eigen ruimte te hebben voor de 
opleidingen. Deze is in Nieuweroord in vervulling gegaan. De ruime 
dubbele garage bij het huis is omgetoverd tot een professionele en 
gezellige ruimte. Hier zijn de opleidingen en workshops inmiddels in 
volle gang. 
 
Naast de trainingen in groepen geef ik 
ook persoonlijke coaching. 
Ben je nieuwsgierig?  
Ongeveer 1 x per 6 weken is er een gratis 
workshop/informatieavond; data staan 
op www.TRAINiNGE.nl.  
 
Je bent van harte welkom! 
 

 

  



Uitslagen Darttoernooi 4 januari 
 

Winnaarsronde     Verliezersronde 
1ste  Jan Nijmeyer    1ste  Jan Mersman 
2de  Wesley Kranghand   2de  Johnny Kats 
3de  Rick Derks    3de  Mark Vos 
3de  Jan Kats    3de  Jos Kroezen 
 
Hoogste Finish 
Bertin Blokzijl met 130 
Danny Gruppen met 120 en met 116 
 
Op vrijdagavond 4 januari heeft het jaarlijkse 
darttoernooi weer plaatsgevonden in het 
dorpshuis. Er deden er 60 deelnemers mee, 
dit was een mooie opkomst en daar zijn wij ook zeer tevreden mee. 
Hierboven ziet u de uitslagen. Dit jaar hadden we 3 Nieuweroorders in 
de verliezersronde namelijk: Johnny Kats, Mark Vos en Jos Kroezen. 
Bertin Blokzijl had de hoogste uitgooi deze avond en nam de fles 
Berenburg mee naar huis. Over de hele avond is er 31 keer 180 
gegooid. Wij van de dartcommissie kijken terug op een geslaagde 
avond.  
 
Tot volgend jaar!! 
 
Sportieve groet, 
 
De dartcommissie  

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM2vPE07LRAhXLPxoKHXh-DjsQjRwIBw&url=http://www.crowsdarts.com/cartoons/darttoon.html&bvm=bv.142059868,d.d2s&psig=AFQjCNFVBChh1rZnhA60bsgPltPe58uYVg&ust=1483968411099401


 Uitslag Klaverjassen       18-01-2019 
 

  totaal  partij 1 partij 2 partij 3 partij 4 

              
1 7219 Ryan Prins 1658 1690 2096 1775 
2 6940 Jeroen Meiers 1371 1698 2096 1775 
3 6679 Jeroen Bruinsma 1658 1994 1234 1793 
4 6573 Johan Blokzijl 1674 1698 1576 1625 

5 6504 Henk Schonewille 1309 1994 1576 1625 
6 6262 Wietse Jan Otten 1883 1464 1536 1379 
7 6210 Wietse Otten 1883 1412 1536 1379 
8 6192 Wim Kroezen 1761 1690 1234 1507 
9 6120 Homme Zwiep 1371 1464 1888 1397 
10 6116 Henk Snoeijing 1309 1412 1888 1507 
11 5728 Freek Blokzijl 1761 1118 1056 1793 
12 5245 Jeroen Bruinenberg 1674 1118 1056 1397 
 

 

Oproepje voor nieuwe leden 
 
                    Wij zijn een groep van acht enthousiaste badmintonners die      
                    elke woensdagavond gezellig een paar pluimpjes slaan. Lijkt              
                    het je leuk om een paar keer proef te komen draaien?  
                  Kom dan op woensdagavond om 20.00 uur naar de sporthal! 

 
Naast badmintonners zijn wij ook opzoek naar dames volleyballers.  
Wij trainen elke maandagavond van 20.00 - 22.00 uur  
in de sporthal onder begeleiding van een ervaren trainer.  
Er zijn twee teams die deelnemen aan de Knapper competitie,  
dit is een competitie die op een doordeweekse avond  
gespeeld wordt. Wij spelen bij ons in Nieuweroord altijd op de 
donderdagavond. Lijkt het je leuk om het een keer te proberen, dan 
ben je op maandagavond, op de training, om 20.00 uur van harte 
welkom! 



  



Subsidiemogelijkheid 2019 voor 

dorpsinitiatieven fonds Vitaal Platteland 

 
De provincie Drenthe gaat in 2019 en 2020 door met de regeling 
dorpsinitiatieven fonds Vitaal Platteland. In de afgelopen jaren 2016, 2017 en 
2018 heeft de provincie per gemeente € 50.000 per jaar beschikbaar gesteld. 
Ook in 2019 en 2020 ontvangt de gemeente Hoogeveen dit bedrag per jaar. 
De gemeente verdeelt dit voor de provincie. 
De gemeente nodigt de dorpen uit voor 1 mei 2019 aanvragen in te dienen 
die voldoen aan de volgende subsidievoorwaarden: 
 
Subsidie voorwaarden 
·         Alleen initiatieven uit dorp/platteland komen in aanmerking; de kern 
Hoogeveen is uitgesloten. 
·         Initiatieven dragen bij aan het versterken van de leefbaarheid en 
worden zoveel mogelijk door dorpsbewoners zelf uitgevoerd. 
·         De dorpsinitiatieven moeten binnen twee jaar na toewijzing subsidie 
gerealiseerd zijn. 
·         Bij het initiatief wordt een begroting gevoegd bij indiening. 
·         De totale begroting van het initiatief moet meer dan € 3.000 euro zijn. 
·         Het mag niet gaan om een aanvulling van exploitatietekorten om een 
bepaalde voorziening in stand te houden. 
·         De resultaten komen ten goede aan de dorpsgemeenschap en niet 
slechts aan enkele individuen. 
·         Het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen neemt 
een besluit over de subsidieaanvragen en volgt daarbij het advies van de 
commissie van drie bewoners tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om 
daarvan af te wijken. 
·         De aanvrager is een rechtspersoon zonder winstoogmerk en is ook 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. 
  
Voor 1 mei  2019  kunt u initiatieven indienen bij de secretaris van de 
commissie: g.lunsing@dewoldenhoogeveen.nl via een aanvraagformulier en 
begroting. Het aanvraagformulier en/of nadere informatie kunt u per mail of 
telefonisch aanvragen bij de secretaris via telefoonnummer 06-52580760 



Filmmiddag woensdag 20 februari 
 
De kerstvakantie is net achter de rug, maar voordat je het weet is het 
alweer tijd voor de voorjaarsvakantie. Dat houdt natuurlijk in dat we 
weer een filmmiddag hebben. Deze keer is het op de woensdagmiddag 
20 februari. We hebben weer twee mooie films voor jullie uitgezocht.  
De eerste film is Super Juffie, deze begint om 13.00 uur tot ongeveer 
15.00 uur. De tweede film heet Incredibles 2, deze begint om 15.00 uur 
tot ongeveer 17.00 uur. 
Voor drinken en wat lekkers word gezorgd, dus je hoeft zelf niks anders 
mee te nemen dan een goed humeur en 1 euro per film. 
 
Tot 20 februari   
V.v.V. kids  
 
 
 

                  
 

 

  



Uitvoering Sportvereniging 9 maart 
 

Zaterdagavond 9 maart is het weer zo ver,  
de uitvoering van de sportvereniging (peutergym, gym en de aerobics). 
We hopen er weer mooie avond van te maken met alle sporters en met 
jullie! De voorbereidingen zijn in volle gang, dus dat gaat goed komen. 
Wij hebben er zin in, dus graag tot ziens! 

  
Het thema van dit jaar is: ‘CIRCUS’  

 
Natuurlijk hebben we ook dit jaar is er weer 
een verloting met mooie prijzen! 
 
De avond start om 19.00 uur en eindigd rond 21.30 uur.  
              

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

Showavond Chr. Muziekvereniging Irene 
 
Zaterdagavond 30 maart is het weer zo ver… De jaarlijkse showavond 
van Chr. Muziekvereniging Irene! Dit jaar maken we er een zwoele 
zomeravond van met Zuid-Amerikaanse muziek.  
 
We hopen jullie te ontmoeten in de Vuurkörf! 
 
 
 
 
 
 

Locatie: Dorpshuis de Vuurkörf te Nieuweroord 
Aanvang concert: 19.30 uur 
Toegangskaartjes te koop aan de deur.  
€5,- per toegangskaartje (donateurs zijn natuurlijk gratis)   



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 15 en zaterdag 16 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? De opvoering van een komedie met als titel:  
 

Familie Bruinsma in de bocht ‘Wie van de drie’ 
 

- Fijn dat ook u ingecheckt bent in dit hotel. Wie dacht hier voor zijn rust 
te komen, moet ik teleurstellen. De wellicht bekende familie Bruinsma 
maakt hier namelijk haar opwachting en dat betekent leven in de 
brouwerij! Dat ondervinden ook de andere gasten in dit doorgaans 
rustige, enigszins chique hotel. Dit geldt met name voor Thomas ter 
Velde, die met een vreselijk probleem zit. Zijn vrouw weigert namelijk 
terug te komen van haar korte vakantie, om hem te vergezellen naar 
een belangrijk diner met de minister van cultuur. Receptioniste Sandra 
schakelt overbuurman en regelneef Alex in en deze schiet zoals altijd te 
hulp. Maar wat hebben een schuurdeur en een overspelig stelletje met 
elkaar te maken en wat te denken van een ondeugende barones en een 
onnozele tafeldame? En dan verschijnt de familie Bruinsma ook nog ten 
tonele en wordt alles heel ingewikkeld en lijkt de oplossing verder dan 
ooit… 
          



Uitvaartvereniging Nieuweroord e.o.  
 

nodigt hierbij haar leden uit tot het bijwonen van haar 
jaarlijkse 
 

                        Ledenvergadering 
 
die gehouden zal worden op donderdag 21 maart 2019 
om 20.00 uur in het dorpshuis ‘De Vuurkorf’ te Nieuweroord. 
 
Agenda: 
 

1. Opening 
2. Notulen 
3. Jaarverslag 
4. Jaarverslag penningmeester 
5. Verslag kascommissie 
6. Benoeming nieuw lid kascommissie 
7. Bestuursverkiezing 
8. Vergoeding uitvaartpakket 
9. Eventuele mededelingen van het bestuur 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 

 
 
Het bestuur 
 
 
 
  



Spooktocht Nieuweroord 23 maart 
 
Hallo allemaal, 
 
Na het succes van jaren geleden is de grootste Nieuweroordse 
spooktocht terug van weggeweest. 
De laatste keer dat deze activiteit gehouden werd, is alweer 6 jaar 
geleden. We kregen vanuit meerdere hoeken de vraag of dit nog een 
keer georganiseerd kon worden en aan dat verzoek voldoen we graag. 
We hopen dan ook weer op een groot succes!  
 
Gezien de spoken en enge objecten hebben we de leeftijdsgrens vanaf 
12 jaar gezet. Het vertrekpunt is bij de Vuurkorf waarna jullie in 
groepjes een parcours gaan afleggen rondom Nieuweroord.  
Onderweg komen jullie van alles tegen en proberen we jullie de 
stuipen op het lijf te jagen. 
 
Bij terugkomst in het dorpshuis kunnen jullie rustig bijkomen onder het 
genot van een frisje of een drankje. 
Opgeven kan per groep met +/- 6 personen of individueel. 
 
Ben(t) jij(u) niet zo gauw bang te krijgen? Kom dan maar op als je durft! 
Geef je dan snel op voor de griezeligste spooktocht van Drenthe. 
 
Groetjes, 
 
De spooktocht commissie 
 

 

 

 

 
 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Vertrekpunt:  Dorpshuis de Vuurkorf Nieuweroord 
Waar:    Omgeving Nieuweroord 
Aanvang:  20.00 uur 
Leeftijd:  vanaf 12 jaar en ouder 
Kosten:   V.v.V. leden 5 euro / niet leden 6 euro 
Opgave:   individueel of per groep van +/- 6 personen 
 
Opgeven kan t/m 17 maart bij Mark Vos 
Telefoon:   06-46377345 
E-mail:   mark_vos83@hotmail.com 



Sportvereniging Nieuweroord 

                 Boulevardloop vrijdag 5 april 
 

Ook dit jaar organiseert de sportvereniging weer de boulevardloop van 
Nieuweroord. Deze zal gehouden worden op vrijdag 5 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 en 
ook de 4 mijl gaat weer in 2 ronden gelopen worden.  
Voor de deelnemers geen lange saaie stukken en voor de 
toeschouwers ook 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 14 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 

 



Buurtenvolleybal 13 april 
 

Zoals de laatste jaren gebruikelijk 
is, organiseert de V.v.V. op weer 
een volleybaltoernooi en wel op  

                                                               zaterdagavond 13 april 2019 
 

Spelers kunnen zich aanmelden bij 
hun buurtvertegenwoordiger, zodat de 
buurtvertegenwoordiger de teams kan 
samenstellen en deze door kan geven aan 
de organisatie.  

Individueel opgeven kan ook, dat dan ook graag via je buurt 
vertegenwoordiger! 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.  
 

Een andere mogelijk is dat een buurt zelf een gemengd team 
samenstelt met een andere buurt die ook geen volledig team rond kan 
krijgen.  
 

De inschrijvingen van de teams moeten vóór zaterdag 30 maart 2019 
binnen zijn! 
Een overzicht van de indeling van de teams en speelschema worden 
daarna verstrekt door de eigen buurtvertegenwoordiger. 
 

Datum: Zaterdag 13 april 2019, 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 VVV sportcommissie. 



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

Redactie: 
Ina Knol  
Johanita Knol 
E-mail: vvvnieuws@gmail.com 
 
Advertenties/Drukkerij:  
Jannie Haveman tel. (0528) 34 12 83 
Slag 1, Nieuweroord 
 

Kopij kan per e-mail worden gestuurd naar bovengenoemd adres.  
 

Kopij van inwoners, verenigingen of instellingen uit Nieuweroord en 
omstreken wordt gratis geplaatst, deze kan worden ingekort of 
geweigerd.  
 

Vanaf 4 april verschijnt de volgende uitgave. 
Kopij inleveren voor zaterdag 23 maart 2019. 
 

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

Beheerder website Nieuweroord: 
Plaatsing of aanpassingen van tekst/foto’s van bovenstaande website 
wordt verzorgt door Marijke Mulderij tel. (0528) 34 43 33 
 


