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“Irene”: Muziek voor Volwassenen
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Zaterdagmiddag Competitie Darten
Filmmiddag
Klaverjassen
Toneelvoorstelling in de Vuurkorf
Zaterdagmiddag Competitie Darten
Toneelvoorstelling in de Vuurkorf
Klaverjassen
Sjoel Toernooi in de Vuurkorf
Optreden ‘Muziek voor volwassenen’
Zaterdagmiddag Competitie Darten
Klaverjassen

Zaterdag 8 februari
Woensdag 19 februari
Vrijdag 21 februari
Vrijdag 13 maart
Zaterdag 14 maart
Zaterdag 14 maart
Vrijdag 20 maart
Zaterdag 21 maart
Zaterdag 4 april
Zaterdag 11 april
Vrijdag 17 april

Feestweek Nieuweroord

3 t/m 8 augustus

Het volgende V.v.V. Nieuws komt uit
vanaf 2 april 2020
Kopij kan ingeleverd worden tot zaterdag 21 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

Van de bestuurstafel
Beste dorpsgenoten,
Allereerst namens het bestuur van de V.v.V. een gelukkig en
gezond 2020 toegewenst. Onlangs hebben we op de
bestuursvergadering het programma voor 2020 vastgesteld.
Alles bij elkaar toch weer ruim 20 activiteiten die gepland
staan. De V.v.V. organiseert het graag en met deelname van
u of uw kinderen word het vast een succes.
Afgelopen maand heeft de V.v.V. weer verschillende
activiteiten gehad; zwemfeest voor kinderen, kerstbingo en
het darttoernooi.
De opkomst bij alle activiteiten was hoog ☺. Daar zij we blij
mee! Iets organiseren is leuk, een hoge opkomst nog leuker.
Ook voor de komende maand(en) staan er enkele activiteiten
gepland; klaverjassen, sjoelen en een filmmiddag.
Veel leesplezier bij dit V.v.V. nieuws en we hopen u en/of
jullie te zien bij de activiteiten die worden georganiseerd.
Namens V.v.V. bestuur,
groet Frank Post

Uitslag Klaverjasmarathon 23 nov. 2019

Verslag Sinterklaas intocht
Op 30 november kwam Sinterklaas met zijn vier Pieten bij ons in het
mooie Nieuweroord, achter op een auto. Veel kinderen stonden de Sint
en zijn Pieten op te wachten. Ze zongen wat liedjes en wachtten met
veel spanning af. Wel 37 kinderen gingen mee naar binnen. Sinterklaas
las voor uit zijn grote boek; echt alles staat in erin geschreven! Namen
van kinderen die pas verhuisd waren naar Nieuweroord, of die een
broertje of zusje hadden gekregen of die hun zwemdiploma hadden
gehaald. De Pieten hadden natuurlijk lekkere pepernoten bij zich. Ook
waren en twee pieten stiekem een beetje verliefd op elkaar, dat was
natuurlijk wel heel erg grappig.
Sinterklaas kon wel wat hulp gebruiken op de daken dus had hij
bedacht dat alle kinderen een stokpaardje konden gaan maken met
een fles op een stok. Ook hadden de Pieten chocolade letters bij zich
die de kinderen konden versieren met spuitchocolade en heel veel
andere lekkere dingen, zoals pepernoten, smarties, hagelslag en
tumtummetjes. Ze waren allemaal prachtig en zagen er heerlijk uit!
Na al het knutselen stond er een mooi parcours klaar voor de hulp
pieten. Springen over de hindernissen, zigzaggen om de paaltjes en
stukken waar ze ook hard moesten rennen met hun paardjes. Dit lieten
ze ook nog aan hun ouders zien toen die ze weer kwamen ophalen.
Het was een super leuke middag! Bedankt dat jullie er allemaal weer
waren.
Volgend jaar willen we het toch een klein beetje anders gaan doen,
zodat ook de allerkleinsten mee naar binnen kunnen als ze dit willen.
Want die horen er toch ook wel bij en Sinterklaas kon die tranen niet
zien… Hij werd er zelf ook een beetje verdrietig van.
Namens de Kindercommissie.

Verslag zwemmen in de Huttenheugte
Op 6 december zijn we met een hele rij auto’s richting Dalen
gereden naar de Huttenheugte. Ja, er waren maar liefst
43 kinderen die met ons mee zijn geweest in zwemmen.
En wat was het weer leuk en gezellig!
Eerst lekker een broodje knakworst in het dorpshuis.
Daarna zorgen dat iedereen een plekje heeft in de auto.
In het zwembad gauw omkleden en daarna richting het
golfslagbad, de glijbaan of in de wildwaterbaan. Vooral die
laatste was in trek.
Voor drinken, chips en een snoepje werd natuurlijk gezorgd,
want al dat zwemmen, maakt hongerig en dorstig. Om half 9
het bad weer uit want om 9 uur stonden er ook weer veel
auto’s op ons te wachten. Iedereen moest natuurlijk ook
weer naar Nieuweroord gebracht worden. Dan zou je denken
dat ze van het zwemmen super moe zouden zijn maar dat
was niet het geval, ze hadden op de terugweg nog net zoveel
gezellige praatjes als op de heen weg.
Wij vonden het super leuk dat jullie met zo velen weer met
ons mee zijn geweest.
Alle rijders heel erg bedankt voor jullie hulp!
Namens de Kindercommissie.

Verslag kerstbingo
Op zaterdag 14 december was er weer de kerstbingo in het
dorpshuis. Evelien en Wilma hadden net als de vorige keren
een enorme hoeveelheid sponsoren weten te regelen. Ook
hebben ze in de weken voorafgaand aan de bingo een raad
en win spel op Facebook geplaatst. De gelukkig winnaars van
deze actie waren Bea Bruinenberg en Brenda Bruinenberg.
Wilma en Evelien, weer bedankt voor de het regelen.
Bij dezen alle sponsoren nogmaals bedankt voor jullie
bijdrage!
De bedrijven die sponsorden waren:
Kapsalon Coco
Bloemshop Carpe Diem
Bakkerij de Soete Suickerbol Kalverhouderij Mts Smit
De Drentse Wei
BoerenBeef
Delibre
Krijtbord Styling
De Kachelarij
Trendy Look
Mike Gaspunk
Melkveebedrijf Mts Post
Bouwbedrijf Bruinenberg
Chris van der Weide
DA Zuidwolde
Transport
Catering ’t Keukentje
Middelveld Machines
Westerink Vastgoed
Studio Tyara
Amore Wachtum
Chris Kroon
Klomp Groentechniek
Snackbar Royal
Woondecoratie Monre
Het Miniatuurtje
Spar Noordscheschut
Lidl Hoogeveen
Het was een gezellige avond! De eerstvolgende bingo is in de
feestweek. We hopen u dan weer te zien. ☺

Uitslag Kerst Klaverjassen 14-12-2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

totaal
7681
7474
7230
7188
6967
6560
6469
6377
6158
6144
6120
6082
6030
5807
5798
5737
5665
5077
5041
4913

Gert Knol
Bert Vos
René Bennink
Henk Schonewille
Dirk Prins
Cor Blanken
Stoffer Otten
Wim Kroezen
Jeroen Meijers
Jeroen Bruinenberg
Ryan Prins
Stefan Hugen
Jan van Eck
Bertus Blokzijl
Jan Veerbeek
Remco Jonkman
Henk Guchelaar
Seine Hugen
Johan Blokzijl
Tim Vos

partij 1
2321
2321
1737
1832
1465
1945
1945
1285
1737
1687
1285
1465
1832
911
1687
1177
1210
1177
1210
911

partij 2
1597
1659
2290
2159
2290
1416
1657
2159
1586
1073
1586
1416
1695
1597
1072
1385
1695
1073
1072
1385

partij 3
1811
2013
2013
1591
1591
1491
1281
1569
1249
1903
1643
1249
1139
1903
1643
1811
1139
1491
1569
1281

partij 4
1952
1481
1190
1606
1621
1708
1586
1364
1586
1481
1606
1952
1364
1396
1396
1364
1621
1336
1190
1336

Darttoernooi Nieuweroord groot succes
Op 3 januari werd in Dorpshuis de Vuurkorf te Nieuweroord
het sportieve jaar direct in gegooid met het jaarlijkse
darttoernooi.
Al snel bleek dat het vele reclame maken en een aanpassing
van het prijzengeld succes op ging leveren. Met maar liefst
84 deelnemers werd er om 19.00 uur dan ook gestart in 21
poules van 4 deelnemers. Na de poulefase werden de
deelnemers opgesplitst in een winnaars- en een
verliezersronde.
Na diverse hoogstaande partijen kwam uit de
verliezersronde een finale tussen Jan Vos en Marcel Oosting
tot stand. In deze finale werd een zeer hoog gemiddelde
behaald en trok eerstgenoemde met goed uitgooien aan het
langste eind (3-1). Jan Vos, woonachtig in Capelle aan den
IJssel, had dus met succes de lange reis naar het hoge
noorden gemaakt.
In de winnaarsronde kwam er na de knock-outs een finale
tot stand tussen Wilco Kwant en Rick Derks. Dat deze
mannen niet voor niets in de finale stonden lieten ze vanaf
de start van de finale zien. Menig tv darter gooit minder dan
deze mannen. In de finale, waar best of 7 werd gespeeld,
trok Wilco Kwant aan het langste eind.
Wilco Kwant, welke 2 jaar geleden ook al winnaar van het
toernooi werd, won de wedstrijd met 4-2.

- Vervolg verslag dart toernooi –
Voor de hoogste uitgooi werd net als andere jaren weer een
fles Berenburg aangeboden door Dorpshuis de Vuurkorf.
Deze prijs werd in ontvangst genomen door Wim Kroezen
met een hoogste uitgooi van 132.
Namens de VVV willen wij alle deelnemers, sponsoren,
vrijwilligers en in het bijzonder toernooileider Michael Lie
Ten hartelijk bedanken. Zonder jullie was dit toernooi geen
succes.
Volgend jaar zal het dart toernooi op vrijdag 8 januari
plaatsvinden.
Wij hopen iedereen dan uiteraard weer terug te zien!

Op de foto v.l.n.r. Erik Kip (voorzitter dartcommissie),
Jan Vos (winnaar verliezersronde) en Wilco Kwant (winnaar
winnaarsronde).

Bericht van het Dorpshuisbestuur
Beste dorpsbewoners,
Door wisseling van bestuursleden in het dorpshuisbestuur is de verdeling van
de taken aangepast (zie het schema hieronder).
Wim Kroezen en Dennis Schonewille hebben het bestuur verlaten.
Het dorpshuis is hen dankbaar voor hun inzet van de afgelopen jaren.
Voor de vrijgekomen functies zijn Rianne Kroezen en Bertus Blokzijl bereid
gevonden om plaats te nemen in het bestuur. We heten ze van harte welkom
en wensen hen een goede tijd in het bestuur toe.
Tijdens de vergadering zijn verschillende agendapunten de revue gepasseerd.
Een terugkerend agendapunt was het verhuren van de barruimte op
zaterdagavond. Na lang wikken en wegen hebben we als bestuur besloten om
de barruimte op zaterdagavond beschikbaar te stellen voor besloten feestjes.
Omdat we de de impact niet kunnen inschatten gaan we dit eerst doen voor
een proefperiode van een jaar. Daarna gaan we evalueren en besluiten of we
als dorpshuis dit voort willen zetten.
Mocht je gebruik willen maken van deze mogelijkheid, dan kan je dat
aangeven bij Ilona Post, via mail of app.
Groeten, het Dorpshuis bestuur.
Hieronder een ge-update taakverdeling.
Arnold Klomp
Voorzitter.
Rianne Mol
Penningmeester.
Ilona Post
Secretaris en beheer agenda.
Reserveren van een ruimte:
dorpshuisdevuurkorf@gmail.com
Laura Bruinenberg Facturen.
Bertus Blokzijl
Barplanning.
Arnold
Contactpersoon brouwerij en
Bruinenberg
bouwkundige zaken.
Beheerder muntautomaat.
Tim Vos
Bouwkundige zaken en voor het
aanzetten van de verwarming bij
grotere evenementen in de sportzaal.
Inkoop en voorraadbeheer.

Tel: 06-14649083
Tel: 06-44083206
Tel: 06-12469429

Tel: 06-30938579
Tel: 06-27118440
Tel: 06-13384224

Tel: 06-31492016

Gezocht…Gezocht…Gezocht…
De initiatief groep van de Smederijen Nieuweroord is
dringend op zoek naar nieuwe mensen die de groep komen
versterken! De groep bestaat uit Jannie Haverman, Seine
Hugen, Gerrit Vos, Tinka Bruinenberg en Henriette Zomer.
Henriette Zomer heeft zich heel wat jaren ingezet binnen
deze groep maar gaat er mee stoppen. We hebben dringend
versterking nodig binnen de groep! Lijkt het je leuk om je in
te zetten voor ons mooie dorp?
Er is elk jaar een budget beschikbaar van de Smederijen, de
initiatief groep kijkt samen met de bewoners/indieners wat
voor leuke ideeën er zijn en er gerealiseerd kunnen worden.
Heb je interesse of vragen met betrekking tot de groep,
vraag het dan gerust aan een van ons. We hopen van jullie te
horen….
Groeten, de initiatiefgroep.

Chr. Muziekvereniging
“Irene” Nieuweroord

Beste oud leden van Chr. Muziek Vereniging ‘IRENE’ Nieuweroord,
Het jaar 2020 is voor ’IRENE’ een jubileum jaar. We gedenken dan dat
75 jaar geleden de vereniging is opgericht en dat willen we niet
onopgemerkt voorbij laten gaan.
Wat is nu de bedoeling van dit schrijven?
U/ jij die kort of al langer geleden lid was van onze vereniging willen we
vragen of jullie het leuk zouden vinden om op projectbasis weer een
instrument te gaan bespelen.
Om dan samen met ons, ons voor te bereiden op het jubileum concert
op 3 oktober 2020.
We repeteren op woensdagavond van 19.30 tot 21.45 uur in het
dorpshuis de Vuurkorf in Nieuweroord.
Mochten jullie het een leuk idee vinden geef je dan zo snel mogelijk op.
Dit kunnen jullie doen via mail, (info@irenenieuweroord.nl) met
vermelding welk instrument je hebt bespeeld of wilt bespelen.
Wil je graag nog wat informatie, dan kun je bellen met: Joh Veuger tel
0528-342756 of met Henriette Benjamins, tel 06-12372497.
We zien jullie aanmelding graag zo spoedig mogelijk tegemoet.
Wij zorgen voor een instrument.
Met een muzikale groet,
Bestuur en leden van “IRENE”.

Zaterdagmiddag Competitie darten
Zaterdag 11 januari jl. startte de Nieuweroordse
zaterdagmiddagcompetitie (NZMC) darten. Met 11 deelnemers/sters
en 7 toeschouwers die in de loop van de middag/avond aan de bar
schoven mag dit gerust een succes genoemd worden.
Het doel is om onder het genot van een hapje en drankje gezellig tegen
elkaar te gooien in competitie verband.
Dit doen wij op de 2e zaterdag van de maand tussen 15.00 en 20.00 uur
in onze mooie barruimte van dorpshuis de Vuurkorf.
Toeschouwers zijn uiteraard van harte welkom. Ook na 20.00 uur zal
het dorpshuis open blijven.
Het spel
Je dart 1 tot 3 partijtjes op een middag, afhankelijk van het aantal
deelnemers/sters. Een partij bestaat uit 3 onderdelen te weten:
301 dubbel in dubbel uit (best of 3)
Tac-tics (alle cijfers van 10 t/m 20 plus de bull 3x raken)
3 van te voren vastgestelde dubbels gooien
Stand
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Remon Westerink
Johnny Kats
Anne Marissen
Klaas Jonkman
Marc Marissen
Ad Jan Kats
Bert Jan Westerink
Lydia Bruinsma

8
7
7
5
5
5
4
2

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Jan Bruinsma
Ramon Kats
Gerard de Haan
Cor Giethoorn
Dion Marissen
Inge Kats
Gerard Marissen
Rick Derks

Lijkt het je leuk om ook mee te doen?
Meld je dan aan bij Lydia Bruinsma en je wordt toegevoegd aan de
WhatsApp groep. Tel. 06-25063107.
De volgende data zijn zaterdag 8 februari, 14 maart en 11 april.
Tot dan?

2
3
0
0
0
0
0
0

Film middag 19 februari 2020
Hallo allemaal,
Het is bijna weer zover; de film middag komt er weer aan!
Kom je gezellig mee kijken?
Wanneer:
Waar:
Kosten:

Woensdag 19 februari
Dorpshuis ‘de Vuurkörf’ Nieuweroord
2 euro per film

De eerste film is UglyDolls
Deze begint om 13.00 uur en
duurt tot ongeveer 15.00 uur.

De tweede film is Toy Story 4
Deze begint om 15.00 uur en
duurt tot ongeveer 17.00 uur.

Voor wat drinken en lekkers wordt gezorgd, dus je hoeft zelf
niks mee te nemen.
Tot dan! Groetjes van de V.v.V. Kindercommissie

Toneelvereniging ‘De Vuurkorvers’

DE V.v.V. ORGANISEERT EEN

SJOELTOERNOOI
Zaterdag 21 maart 2020

De kinderen van groep 1 t/m 8 zijn ‘s middags van 14.00 tot
16.00 uur van harte welkom om te komen sjoelen.
De kosten zijn 1 euro per kind, dit is inclusief wat drinken en
wat lekkers!
’s Avonds vanaf 20.00 uur zijn de volwassenen aan de beurt
om te sjoelen. De kosten zijn 3 euro per volwassene.
LOCATIE: DORPSHUIS DE VUURKORF

Uitslag Klaverjassen 17-01-2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

totaal
7381
7169
7117
6803
6723
6560
6503
6371
6245
5503
5251
5127
5108

Johan Blokzijl
Henk Schonewille
Henk IJmker
Ruben Kip
Wietse Otten
Gerjo Zwiep
Wietse Jan Otten
Lydia Bruinsma
Gert J. Bruinenberg
Mike Streutker
Bert Vos
Homme Zwiep
Bertus Blokzijl

partij 1
2357
1745
1881
1701
1187
1187
1881
2357
1745
1235
1281
1235
1281

partij 2
1637
1511
1511
1725
1581
1640
1637
1942
1942
1725
1581
1120
1120

partij 3
1417
2121
1495
1407
1725
2121
1495
931
1417
931
1407
1282
1725

partij 4
1970
1792
2230
1970
2230
1612
1490
1141
1141
1612
982
1490
982

Chr. Muziekvereniging
“Irene” Nieuweroord
www.irenenieuweroord.nl
Hoofdsponsor: Tuincentrum Strijker Noordscheschut

Muziek voor Volwassenen.
Een bijzonder initiatief van de Chr. Muziekvereniging Irene uit
Nieuweroord. De Muziekvereniging gaat komend voorjaar van start
met: Muziek voor Volwassenen… wij zijn op zoek naar jouw talent!
Bedoeld voor hen die altijd al eens iets met muziek wilden doen of al
eerder iets met muziek hebben gedaan en het weer willen oppakken of
voor wie het bespelen van een (blaas) – instrument of slagwerk
gewoon een keer leuk lijkt.
De zoektocht zal vanaf 1 februari gaan draaien. Gedurende tien
zaterdagochtenden van 9.30 tot 11.00 uur kunnen de deelnemers,
onder leiding van Gert van Veldhuizen in dorpshuis De Vuurkorf in
Nieuweroord, ontdekken of het bespelen van een muziekinstrument
iets voor hen is. Ervaring is niet nodig en een muziekinstrument kan
geleend worden van ‘Irene’.
Het project wordt afgesloten met een gezamenlijk concert op zaterdag
4 april 2020, in het dorpshuis De Vuurkorf in Nieuweroord.
De kosten voor dit project zijn 50 euro, incl. het instrument.
Opgeven en informatie aanvragen kan via de mail, graag zo spoedig
mogelijk! info@irenenieuweroord.nl of bellen/appen met Angerieke
06-23347472 of Henriette 06-12372497
Mocht je wel belangstelling hebben, maar je kunt niet op zaterdag, bel
of mail dan ook even. We gaan dan samen zoeken naar mogelijkheden.
Laat ons, maar vooral jezelf versteld doen staan
van je muzikale talent!
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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.

