In dit V.v.V. Nieuws…
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Van de bestuurstafel
Uitslag klaverjassen 15 februari
Gevonden voorwerp
Uitslag klaverjassen 22 maart
Mededeling Paasbult en paasvuur
Verslag spooktocht Nieuweroord
Boulevardloop
Oproep nieuwe leden sportvereniging
Op weg naar Pasen
Buurtenvolleybal
Paaseieren zoeken
Koningsdag
Rommelmarkt Hervormde Gemeente
Rommelmarkt Gereformeerde Kerk
Wandel Vierdaagse
Uitnodiging ‘Rehobôth’
Boottocht voor 55+
Dauwtrappen
Bericht van de Fysiotherapeut
Expeditie Nieuweroord
Vrijwilligers feestweek gezocht
Colofon

Boulevardloop
‘Op weg naar Pasen’
Buurtenvolleybal
Oud papier
Paasactiviteit kinderen
Koningsdag kinderen
Rommelmarkt Herv. Gemeente
Rommelmarkt Geref. Kerk
Oud papier
Wandel Vierdaagse
100 jaar ‘Rehobôth’

Vrijdag 5 april
Zondag 7 april
Zaterdag 13 april
Zaterdag 13 april
Zaterdag 20 april
Zaterdag 27 april
Zaterdag 4 mei
Zaterdag 11 mei
Zaterdag 11 mei
14 t/m 17 mei
Zaterdag 18 mei

Kopij V.v.V. Nieuws inleveren vóór

Zaterdag 18 mei

Boottocht voor 55+
Dauwtrappen
Oud papier
Expeditie Nieuweroord

Zaterdag 25 mei
Donderdag 30 mei
Zaterdag 8 juni
Zaterdag 15 juni

Het volgende V.v.V. Nieuws komt uit vanaf 30 mei 2019
Kopij kan ingeleverd worden tot zaterdag 18 mei.
Heeft u ook nog teksten, een activiteit, wissewasjes,
leuke foto’s of iets voor de agenda?
Mail het naar de redactie: vvvnieuws@gmail.com

Van de bestuurstafel
Beste dorpsgenoten,
Na een paar natte weken lijkt het voorjaar te zijn begonnen.
Gelukkig maar, want onlangs hadden we de spooktocht; het was droog,
windstil, maar wel koud. Het was een leuke avond met ruim 70
deelnemers. Daar waren we blij mee, want er is menig uurtje gaan
zitten in de voorbereiding en uitvoering van de spooktocht.
Ruim dertig vrijwilligers van uit ons dorp en Noordscheschut maakten
deze avond mogelijk, bedankt allemaal!
De komende periode valt er in het dorp weer van alles te beleven;
buurten volleybal, eieren zoeken, klaverjassen, kinderbingo en
Expeditie Nieuweroord.
Expeditie Nieuweroord is een sport en spel avond die mee telt voor de
buurtcompetitie 2019! Zorg dus dat je buurt vertegenwoordigd is op
15 juni. Uiteraard mag je ook met een eigen team meedoen.
Tot slot nog even om alvast in de agenda te noteren:
Feestweek van 12 t/m 17 augustus. De voorbereidingen zijn we al weer
gestart. Het muziek spektakel op de vrijdagavond, georganiseerd door
de Bronx is: ‘Luftwaffel’. Op zaterdagavond hebben we de band LEAD!
De provincie heeft weer toestemming aan ons verleend om op de
zaterdagmiddag activiteiten te houden op de Hoogeveense vaart.
De komende maanden houden we u op hoogte van het programma
van de feestweek.
Veel leesplezier bij dit V.v.V. nieuws,
groet Frank Post.

Uitslag Klaverjassen 15 februari
totaal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

6999
6750
6697
6557
6357
6352
6278
6222
5909
5661
5327
5203

Mike Streutker
Jan Veerbeek
Wietse-Jan Otten
Johan Blokzijl
Henk Ymker
Gerard de Haan
Henk Schonewille
Danny Kiekebelt
Jeroen Bruinenberg
Gerjo Zwiep
Jos Kroezen
Mark Vos

partij 1

partij 2

partij 3

partij 4

2058
1710
1643
2058
1643
1489
1192
1710
1204
1489
1192
1204

2083
1922
1922
1539
1633
2083
1633
1539
1092
1119
1119
1092

1348
1649
1649
1528
1528
1348
1984
1463
1984
1424
1463
1424

1510
1469
1483
1432
1553
1432
1469
1510
1629
1629
1553
1483

-------------------------------------------------------Gevonden voorwerp
In het weekend dat er uitvoering van de gym was,
Is er bij het dorpshuis een klein zwart portemonneetje
gevonden.
Deze kan afgehaald worden op Slag 4.

Uitslag Klaverjassen 22 maart
totaal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

7668
7321
7021
6860
6560
6323
5968
5948
5850
5525
5443
4961

partij 1 partij 2
Wietse-Jan Otten
Stefan Hugen
Henk Snoeijing
Mark Vos
Frederik Dekker
Henk Guichelaar
Henk Schonewille
Henk IJmker
Wietse Otten
Jan Veerbeek
Jeroen Bruinenberg
Mike Streutker

1972
2132
1210
1972
1408
1210
1784
1408
2132
1150
1784
1150

1833
1749
1833
1614
1749
1468
1243
1229
1243
1614
1468
1229

partij 3

partij 4

2097
1963
1963
1259
1105
1347
2097
1545
1259
1545
1347
1105

1766
1477
2015
2015
2298
2298
844
1766
1216
1216
844
1477

-------------------------------------------------------Mededeling Paasbult en paasvuur
Dit jaar moeten wij u helaas teleurstellen betreffende het doorgaan
van de paasbult. Wij hebben moeten besluiten dat wij STOPPEN met
het paasvuur. De afgelopen jaren werden wij geconfronteerd met zeer
hoge stortkosten van het afval van de paasbult.
Wij hebben het een paar jaar aangezien, maar helaas hebben wij het
besluit moeten nemen. Dus:
GÉÉN PAASBULT IN NIEUWEROORD MEER MET INGANG VAN 2019.
Wij hopen dat u voor het genomen besluit begrip kan opbrengen.
Plaatselijk Belang Nieuweroord.

Verslag Spooktocht 23 maart
Na het grote succes van 6 jaar terug en de vele verzoeken uit het dorp,
was het zaterdag 23 maart zover. De Spooktocht Nieuweroord was
terug van weggeweest.
Na het vele voorbereidende werk, werden de angstaanjagende spoken
en griezels uit Nieuweroord en Noordscheschut de bossen ingestuurd.
In totaal hadden zich 75 personen (14 groepen) voor een griezelig
avontuur in het donker opgegeven.
De tocht begon met een verhalenverteller die de bezoekers
waarschuwde om vooral de tocht in de donkere nacht niet verder te
vervolgen; ‘het was op eigen risico!’. Diegenen die het toch
aandurfden, werden geconfronteerd met operatiekamers in het bos,
angstaanjagende houthakkers, kliko’s waar enge figuren uitsprongen
en horrorclowns die de deelnemers de schrik van hun leven bezorgden.
Er was een minimum leeftijd van 12 jaar ingesteld, omdat het soms
echt ‘surrealistisch’ eng was. Wie dacht dat de jongste deelnemers de
meeste angstgeluiden produceerden had het mis. Het waren vooral de
volwassenen die af en toe de neiging hadden om hard weg te lopen om
een veilige onderkomen in dorpshuis de Vuurkörf te zoeken en daar op
verhaal te komen.
De reacties waren na afloop zeer positief en wij als organisatie kijken
dan ook terug op een zeer geslaagde avond.
Langs deze weg willen wij alle vrijwilligers, die deze spooktocht
mogelijk hebben gemaakt, nogmaals bedanken!
We zien jullie graag een volgende activiteit weer terug.
Groeten, de Spooktochtcommissie.

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!

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!

Op weg naar Pasen 7 april
Naar een idee van ‘The Passion’
We zijn op weg naar Pasen. We gedenken het lijden en sterven van
Jezus. De duisternis, de strijd in de wereld en in ons leven gaan God ter
harte. En hoe?! Jezus is de Immanuel: God met ons. In Hem wordt de
eeuwige God echt mens.
Hoe dat kan en waarom Hij dat doet, daarvan willen we in de dienst
vertellen en daarover willen we zingen. Want de gekruisigde Jezus
Christus is het Licht dat ons hoop geeft in een duistere wereld.
Naast samenzang van bekende liederen worden een aantal popliedjes
voor ons gezongen. Ook daarin klinkt de bevestiging dat we waardevol
zijn en horen we van een diep verlangen naar steun en een helpende
hand.
In maart 2016 werd deze ‘Passion’ eerder opgevoerd. Wellicht kunt
u/jij het zich nog herinneren in een tot een laatste bezette stoel en sta
plaats in de Cirkel. De vraag kwam of het mogelijk was om deze nog
een keer op te voeren. Daarom nog éénmaal.
U bent van harte uitgenodigd op zondag 7 april voor deze dienst voor
jong en oud.
Aanvang: 19.00 uur in de Gereformeerde Kerk te Noordscheschut.
Kom op tijd want van vanaf 18.50 uur is er al samenzang.
Voorganger: Hans Lowijs. Muzikale medewerking:
Online uit Nieuweroord/Noordscheschut

- Open je ogen voor Mij -

Buurtenvolleybal 13 april

Zoals de laatste jaren gebruikelijk, organiseert de
V.v.V. Nieuweroord weer een volleybaltoernooi.
De inschrijving is inmiddels gesloten en de teams krijgen
via hun buurtvertegenwoordiger het speelschema.
Alle supporters worden bij dezen uitgenodigd om deze
avond hun buurt aan te komen moedigen!
Graag tot ziens op zaterdagavond 13 april 2018
in dorpshuis 'de Vuurkörf'.

Met sportieve groeten van de V.v.V. sportcommissie.

Paaseieren zoeken 20 april
De paashaas heeft ons laten weten dat hij 20 april weer eieren gaat
verstoppen ergens in Nieuweroord. Hij wil graag dat er zoveel mogelijk
kinderen naar het dorpshuis komen. Dus kom met vriendjes en
vriendinnetjes, neefjes en nichtjes en neem ook broertjes en zusjes
gezellig mee.
Waar hij de eieren gaat verstoppen heeft ie nog niet verklapt, dat is
een verrassing. Wel heeft de paashaas verklapt, dat hij weer gouden
eieren gaat verstoppen. Hij heeft beloofd om ze een beetje minder
goed te verstoppen dan vorig jaar, die waren heel moeilijk te vinden.
Ook voor de kinderen onder de 4 jaar gaat de paashaas eieren
verstoppen, wel moeten er dan één van je ouders mee komen om jullie
te helpen zoeken.
Dus spreek maar vast af met je klasgenootjes en al je vrienden om
samen te komen zoeken op 20 april!
Nemen jullie allemaal een zak mee om de eieren die je vindt in te
bewaren?
Waar: verzamelen in dorpshuis de Vuurkörf.
Wanneer: zaterdag 20 april.
Tijd: 13.30 uur tot 15.00 uur.
Entree: 1 euro per kind.
Voor wie: alle kinderen van 0 tot 12 jaar.
Ben je nog geen 4 jaar oud,
neem dan je papa of mama mee.

Koningsdag 27 april
Ook dit jaar willen we weer vieren dat de koning jarig is,
samen met alle kinderen van de basisschool. En wat is er nu
leuker om gezellig samen te bingoën en mooie prijzen
winnen? Dit gaan we dan ook doen, met een hele leuke en
spannende bingoooo! Voor de jongere kinderen hebben we
weer een leuke plaatjes bingo.
Kom allemaal in feestelijke oranje, rood/wit/blauw sfeer
naar het dorpshuis, dan gaan we er met elkaar weer een
spannende ochtend van maken.
Wij hebben er zin in. Kom je ook? Neem al je vriendjes en
vriendinnetjes maar mee en hopelijk gaan jullie dan naar
huis met een mooie prijs.
Wanneer: zaterdag 27 april.
Tijd: 10.00 uur tot 12.00 uur.
Waar: dorpshuis de Vuurkörf.
Entree: 2 euro per kind.
Voor wie: alle kinderen van de basisschool.

Rommelmarkt Herv. Gemeente 4 mei
De Hervormde Gemeente "De Brug" Nieuweroord-Noordscheschut
organiseert op zaterdag 4 mei a.s. de jaarlijkse

GROTE ROMMELMARKT en BOEKENMARKT
in en bij de Immanuelkerk, Trambaan 7 in Noordscheschut van 9 uur
tot 12.30 uur.
Uiteraard ook weer de verkoop per opbod, rad van avontuur,
oliebollen, knieperties en koffie met gebak
Vorig jaar verkochten we voor het eerst de mooie Sundaville.
Deze prachtige zomerbloeier bloeide volop van begin april tot eind
oktober! We kregen enorm veel positieve reacties en daarom hebben
we besloten om ze ook dit jaar weer te koop aan te bieden.
Ze zijn verkrijgbaar als hanger of staand in de kleuren rood, roze of wit.
De staande Sundaville kost €11,00 en is ongeveer 60 cm hoog.
De hanger kost €12,50
U kunt een bestelling doen vóór 13 april via email:
wesselenjenny@home.nl of wjotten@home.nl
Telefonisch bestellen kan ook op tel. 271851 of 343006
De planten die u besteld kunnen op 4 mei tijdens de rommelmarkt
afgehaald worden.

Rommelmarkt Gereformeerde Kerk
De Gereformeerde Kerk Nieuweroord in Noordscheschut,
organiseert op zaterdag 11 mei in en rondom de kerk in
Noordscheschut (Drostenraai 41) een rommelmarkt.
Komt U ook? We hebben leuke spulletjes, koffie/thee/fris,
verloting met mooie prijzen, boeken, diverse lekkernijen,
bloemen en Moederdag stukjes.
U bent welkom van 10.00 uur tot 13.00 uur.

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

Wandel Vierdaagse 14 t/m 17 mei
Dit jaar zal er weer een gezellige wandel vierdaagse plaatsvinden.
Er kan gekozen worden uit een route van 5 km of 10 km.
We zijn er in geslaagd om mooie routes in de omgeving
van Nieuweroord uit te zetten.
De wandel 4-daagse is gepland van 14 t/m 17 mei 2019.
Inschrijven kan op dinsdag 14 mei vanaf 17.45 uur
in dorpshuis ‘De Vuurkörf’.
De 5 km start om 18.15 uur en de 10 km om 18.00 uur.
Op de laatste avond zal de 5 km starten om 18.00 uur
en de 10 km om 17.45 uur,
want ook dit jaar lopen we een ronde door het dorp
onder muzikale begeleiding.
De kosten zijn €1,50 per avond en €4, - als je alle 4 avonden loopt.
Wij hopen op mooi wandelweer en veel deelnemers,
dus houd deze week vrij!

De wandelcommissie,
Josien Bouma,
Jannie Haveman,
Daniëlle Bruinsma.

Uitnodiging ‘Rehobôth’ op 18 mei
Op 23 december 2018 bestond de ‘REHOBÔTH’ in Nieuweroord 100
jaar. In een speciale herdenkingsdienst is hierbij stil gestaan.
Als vervolg daarop willen wij een
feestelijke herdenking houden
op D.V. 18 mei a.s.
Er zal een presentatie zijn van
foto’s en documenten, ook
zullen er doop- en trouwjurken
te zien zijn. Dit alles om een
mooi tijdsbeeld te krijgen van de
afgelopen jaren.
De middag begint om 15.00 uur
met koffie/thee of fris met iets lekkers erbij. Aan het eind van de
middag zal er iets te eten zijn. Tussentijds zullen er leuke activiteiten
zijn, waarover we verder nog niet al te veel willen zeggen.
U wordt van harte uitgenodigd om te komen kijken.
Wellicht heeft iemand thuis nog iets liggen wat te maken heeft met de
geschiedenis van de kerk (foto’s, documenten, andere dingen), laat het
ons gerust weten.
Namens de commissie,
Jan Mol, Wietse Otten, Ineke v.d. Hof en Martje Koster.

Boottocht door de Weerribben 25 mei
De V.v.V. Nieuweroord organiseert voor de 55+ bewoners van
Nieuweroord een boottocht in het natuurgebied van de
Weerribben.
We starten om 9.30 uur in dorpshuis ‘de Vuurkörf’, waar we eerst
gezellig een kopje koffie met elkaar gaan drinken.
Daarna vertrekken we met auto’s richting Ossenzijl, waar we op
de boot stappen om een tocht te gaan maken door het prachtige
natuurgebied ‘de Weerribben’.
Aansluitend willen wij een waterbuffelfarm gaan bezoeken.

Heb je zin om mee te gaan? Geef je dan op!
De kosten zijn €27,50 per persoon, incl. een picknick onderweg.
(niet leden van de V.v.V. betalen € 29.50)
Opgave graag vóór 15 mei bij:
Danielle Bruinsma - daniebruinsma@gmail.com
Alleen bij voldoende opgave kan deze activiteit doorgaan, dus
denk ook aan uw buurvrouw, buurman, vader, moeder enz.

Dauwtrappen 30 mei
Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei, gaan we weer

We starten om 6.00 uur vanaf dorpshuis ‘de Vuurkörf’.
We gaan met zijn allen een wandeling maken in de omgeving
van ons mooie Nieuweroord. Gaan jullie mee?
Na afloop staat er een ontbijttafel klaar, waar we met zijn
allen gezellig kunnen napraten.
Kosten € 4, - p.p. (niet V.v.V. leden € 5, -) en kinderen € 3, Opgave graag vóór 26 mei bij:
Danielle Bruinsma - daniebruinsma@gmail.com

Carpaal Tunnel Syndroom:
opereren hoeft niet altijd.
NOORDSCHESCHUT.‐ Het CTS‐centrum Noord‐Nederland behaalt goede resultaten bij
de behandeling van het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) door middel van tractie.
Veel mensen met een CTS denken dat alleen operatie hen van de klachten af kan
helpen of zijn al geopereerd zonder het gewenste resultaat. Sinds enige jaren bestaat
er een apparaat (Phystrac van Contex bv) dat deze aandoening kan verhelpen door
het geven van elektrisch gestuurde tractie aan de pols. Wij werken daar al enige jaren
mee en 75 tot 80 procent van de behandelde patiënten heeft daar baat bij!
De carpaal tunnel is het gebied aan de binnenzijde van de pols, waar botjes en pezen
een tunnel vormen waardoor onder andere de mediaanzenuw loopt. Deze zenuw kan
in de knel komen en dan klachten in de hand veroorzaken. Vaak ten gevolge van
letsel of aanhoudende belasting tijdens werkzaamheden, vooral met gebogen
handen. Soms spelen ook hormonale factoren een rol, bijvoorbeeld bij zwangerschap.
CTS kenmerkt zich door klachten in de onderarm/hand in de vorm van pijn,
gevoelloosheid, stijfheid, tintelend of branderig gevoel en krachtsverlies. Een
verstoorde nachtrust door wakker worden met dove handen en moeite hebben met
kleine voorwerpen, zoals knoopjes, behoren ook tot de typische symptomen ervan.
Het tractieapparaat geeft, bij gefixeerde elle boog, via een manchet om de pols
tractie aan de onderarm/pols. Deze tractie wordt nauwkeurig gedoseerd, waardoor
structuren, zoals spieren en pezen die betrokken zijn bij het in stand houden van CTS,
ontspannen en dunner worden en inklemmen van de mediaanzenuw opgeheven
wordt. Deze behandeling is nagenoeg pijnloos.
Als u bovengenoemde symptomen herkent, bel dan gerust voor meer informatie of
een afspraak. Een verwijzing van een (huis‐)arts is niet noodzakelijk.
Fysio Schoemaker
Molenweg 71A
7914 RS Noordscheschut
Tel. 0528‐343518
Mob. 06‐43453799
Email: roelschoemaker@hotmail.com

EXPEDITIE NIEUWEROORD

Zaterdag 15 juni 2019
Durf jij het aan….
Om 14.00 uur start de Expeditie voor de basisschool
kinderen bij het dorpshuis met leuke en uitdagende spellen.
Deze middag is helemaal gratis, maar je moet je wel even
opgeven!
Vanaf 17.00 uur zijn de buurten aan de beurt. Ook zij zullen
de strijd met elkaar aangaan. De teams moeten uit minimaal
6 personen bestaan, waar van 2 vrouwen. Dus geef je op bij
je buurtvertegenwoordiger!
Opgave kan t/m 8 juni bij Wilma bruinenberg
Telefoon:
Email:
Deze

06-22761688
wilmavandevegte@hotmail.com
activiteit wordt medemogelijk gemaakt door de smederijen!

Vrijwilligers gezocht!
De voorbereidingen voor de feestweek zijn alweer in volle
gang.
Zonder vrijwilligers kunnen wij het niet doen, daarom vragen
wij jullie hulp!
Wil jij graag helpen met een bardienst of muntverkoop,
meld je dan snel aan bij Daniëlle Bruinsma
(daniebruinsma@gmail.com)
Geef bij opgave even door waarmee en wanneer je wil en
kan helpen, want vele handen maken licht werk!
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