
  



In dit V.v.V. Nieuws… 
 

• Agenda 

• Van de bestuurstafel 

• Filmmiddag woensdag 14 oktober 

• Klaverjassen in het dorpshuis 

• Nieuweroords sjoeltoernooi  

• Kinderbijbeldagen 2020 

• V.v.V. Nieuweroord op social media 

• Algemene ledenvergadering 3 november 2020. 

• Handboogschietvereniging ‘Agilaz’  

• V.v.V. Kerst Bingo 

• Bericht van Dorpshuis ‘De Vuurkorf’ 

• Rabobank Club Support Actie 

• Lidmaatschap V.v.V. Nieuweroord 

• Colofon 

 

Dit boekje wordt mede mogelijk gemaakt  
door onze adverteerders. 

 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

Het volgende V.v.V. Nieuws komt uit  
vanaf donderdag 12 november 2020. 

Kopij kan ingeleverd worden tot zaterdag 31 oktober! 
 
 

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 10 oktober 

NZMC darten vanaf 15.00 uur Zaterdag 10 oktober 

Kinder filmmiddag Woensdag 14 oktober 

Klaverjassen  Vrijdag 16 oktober 

Nieuweroords sjoeltoernooi Zaterdag 24 oktober  
  

Alg. Ledenvergadering V.v.V. NwOord Dinsdag 3 november 

Oud Papier Zaterdag 14 november 

NZMC darten vanaf 15.00 uur Zaterdag 14 november 

Klaverjassen Vrijdag 20 november 

Sinterklaasfeest  Zaterdag 28 november 

  

Oud Papier Zaterdag 12 december 

Kerst Klaverjassen Zaterdag 12 december 

Kerst Bingo Zaterdag 12 december 

X-mas Party Nieuweroord Zaterdag 19 december 



Van de bestuurstafel 
 
 

Beste dorpsgenoten, 
 
Het is weer even geleden dat u een V.v.V. Nieuws heeft 
ontvangen. Door corona lagen de activiteiten stil.  
In de vergadering van september hebben we besloten bijna 
alle activiteiten weer op te pakken. Uiteraard zal het hier en 
daar wel een aangepast programma zijn, omdat we ons aan 
de regels moeten houden die gelden voor de horeca.  
In overleg met het dorpshuis hebben we gekeken welke 
activiteiten mogelijk zijn en hoeveel mensen daarbij 
aanwezig mogen zijn. Voor de komende tijd blijft nog wel 
gelden ‘van Nieuweroord voor Nieuweroord’. We willen een 
levendig dorp hebben waar ook iedereen gezond blijft. 
 
De V.v.V. heeft er enorm veel zin in om weer activiteiten te 
organiseren. De meeste zijn omschreven in dit V.v.V. Nieuws. 
Eentje ontbreekt nog, omdat we er nog niet helemaal een 
invulling aan hebben gegeven. Dit gaat om de X-mas Party op 
19 december, een feestje in het dorpshuis, maar meer 
informatie volgt in het volgende boekje. Houd in ieder geval 
deze datum vrij! 
 
Veel lees plezier en tot ziens op de activiteiten, 
 
namens het V.v.V. bestuur,  
Groet Frank Post 
  



Filmmiddag woensdag 14 oktober 
 

YES, YES, YES, we mogen weer!!!!!!!!! 
 

Het heeft een poosje geduurd, maar we gaan en mogen 
weer wat organiseren en hoe leuk is het dan om te kunnen 
beginnen met de filmmiddag! We hebben weer twee leuke 
films voor jullie uitgezocht.  
 

Ook wij moeten ons natuurlijk aan de richtlijnen van de RIVM 
houden. Alleen de kinderen mogen daarom naar binnen, wij 
zullen dan ook in de hal van het dorpshuis staan om ze op te 
vangen. 
De eerst film is: Frozen 2. Aanvang: 13.00 uur. 
De tweede film is: De Grote Slijm Film. Aanvang 15.00 uur. 
Rond 16.30 uur is het afgelopen. De kosten van 2 euro per 
film en wij zorgen voor wat lekkers! 
 

Wij hebben er zin in, tot 14 Oktober! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



KLAVERJASSEN - terug van weggeweest 
 
Nadat we, in verband met het COVID-19, sinds februari geen 
klaverjasavond meer hebben gehad, heeft de V.v.V. besloten 
om de kaarten weer in de hand te nemen.  
Als klaverjascommissie zitten we vol energie om er weer 
mooie avonden van te maken.  
 
Vanaf 16 oktober zullen we elke maand weer een 
klaverjasavond hebben op de vrijdag, met uitzondering van 
december. Op 12 december staat het jaarlijkse 
KerstKlaverjassen & KerstBingo weer op het programma.  
 
Uiteraard zullen we op de avonden zelf enkele maatregelen 
treffen om het eventueel aanwezige virus niet onder elkaar 
te verspreiden. Bij de ingang zal een desinfecterend middel 
staan en er zal gespeeld worden aan grotere tafels. Ook zal 
er een maximum gesteld worden aan het aantal deelnemers. 
Welk maximum is op dit moment nog niet helemaal 
duidelijk, maar zal op korte termijn bekend worden.  
Het advies is dan ook om tijdig aanwezig te zijn op de 
betreffende avonden.  
 
Wij zien u alvast graag de 16de van oktober weer terug in ons 
mooie Dorpshuis De Vuurkörf. 
 
 

 
 
 



  



DE V.v.V. ORGANISEERT EEN 

SJOELTOERNOOI 
Zaterdag 24 oktober 2020 

 

 
 
 

 
Nu het dorpshuis weer geopend is, mogen we weer een 
aantal activiteiten organiseren. Wel met inachtneming van 
de 1,5 m regelgeving. Dit is met sjoelen wel te realiseren.  
Het maximum aantal wat aanwezig mag zijn op deze avond is 
60 personen. Opgeven is daarom verplicht zowel voor de 
kinderen als volwassenen en VOL = VOL! Opgeven kan t/m 
17 oktober bij Henk Snoeijing (06-23 93 26 60) 
 

Van 14.00 tot 16.00 uur zijn de kinderen van groep 1 t/m 8 
van harte welkom om te komen sjoelen. De kosten zijn  
1 euro per kind en dit is inclusief wat drinken en wat lekkers! 

 

Vanaf 20.00 uur zijn de volwassenen aan de beurt om te 
sjoelen. De kosten zijn 3 euro per volwassene. 

 

LOCATIE: DORPSHUIS DE VUURKORF  



Kinderbijbeldagen 2020 

 
Helaas heeft de stuurgroep van de Kinderbijbeldagen moeten besluiten 
om de Kinderbijbeldagen dit jaar NIET te laten doorgaan. Wij vinden dit 
erg jammer, maar gezien de vele maatregelen durven wij als leiding de 
verantwoordelijkheid niet te nemen. 
 

Maar... we laten de herfstvakantie natuurlijk niet zo voorbij gaan en 
hebben een alternatief bedacht. Houd daarom in de week voor de 
Kinderbijbeldagen jouw brievenbus goed in de gaten want elk kind dat 
in 2019 aanwezig was tijdens de Kinderbijbeldagen krijgt van ons een 
map! In deze map staat o.a. een mogelijkheid om elke dag een verhaal 
van Daniël te lezen of online te volgen, er staan liederen, verwerkingen 
en kleurplaten in. Kortom, de mogelijkheid om de kinderbijbeldagen in 
het klein in jullie eigen gezinnen te houden.  
 

Heb je geen map gekregen en wil je er graag één? Meld je dan bij:  
 

Rita Hartman 06-10604973 of Jennet Boer 06-11053213.  
 

We gaan er vanuit dat we de Kinderbijbeldagen in 2021, als vanouds, 
weer kunnen laten doorgaan! 
 

Hartelijke groet, namens de stuurgroep Kinderbijbeldagen. 
 

Volg de verhalen via: www.dehenkieshow.nl 
 

 

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De V.v.V. is uiteraard meegegaan met de tijd en is al een 
tijdje te volgen op Facebook en Instagram.  

Wilt u van alle activiteiten en nieuws omtrent de V.v.V. op 
de hoogte blijven? Volg ons dan snel.  

 
Ook bestaat er al langere tijd een website. Op de website 
van Nieuweroord wordt onder andere elk exemplaar van 
het V.v.V. Nieuws geplaatst. Zo kunt u altijd alles rustig 

teruglezen voor het geval u het boekje niet meer 
heeft/kunt vinden. 

 
Website: www.nieuweroord-web.nl  
Facebook: www.facebook.com/VVV-Nieuweroord 
Instagram: www.instagram.com/vvv.nieuweroord 



Algemene ledenvergadering  
                                        V.v.V. Nieuweroord 
 

Het duurt nog even voordat het zover is, de algemene 
ledenvergadering, maar deze staat gepland op  
3 november 2020 om 20.00 uur in Dorpshuis de Vuurkörf. 
 

Een vergadering waarin we terugblikken op het afgelopen 
jaar en met alvast een vooruitblik voor het komende jaar. 
Helaas… het afgelopen jaar was een jaar van stilstand.  
Veel activiteiten gingen niet door en voor het aankomende 
jaar weten we nog steeds niet wat haalbaar is. Wat we wel 
weten is dat we vol goede moed kijken naar de kansen. 

  

Normaal nemen we tijdens de algemene ledenvergadering 
afscheid van enkele bestuursleden en heten we nieuwe 
bestuursleden welkom. Blij zijn we dat verschillende 
bestuursleden aangeven nog een nieuwe termijn te willen 
blijven zitten. Frank Post, Wilma Bruinenberg en André 
Bruinenberg blijven ons nog drie jaar gezelschap houden. 
Een vierde bestuurslid gaf aan nog even te willen nadenken 
over haar besluit.  
 

We willen een ieder graag uitnodigen voor de algemene 
ledenvergadering op 3 november om 20.00 uur in het 
dorpshuis en hopen dat jullie ons kunnen voorzien van 
enthousiaste ideeën voor het nieuwe jaar.  
 

Met vriendelijke groet,  
Evelien Smit, (secretaris)  
 



Recurve • Compound • Tradioneel 
 

        Handboogschietvereniging Agilaz 
 

         MFC de Eiken 
      Molenweg 4a 
      7936 PB Tiendeveen 

 
Handboogschietvereniging ‘Agilaz’ is op zoek naar nieuwe leden! 
 

De handboogschietvereniging heeft als doel om op een ontspannen 
manier de boogschietsport te beoefenen. ‘Agilaz’ is gehuisvest in het 
MFC ‘De Eiken’ aan de Molenweg 4 in Tiendeveen.  
 
Binnen onze vereniging zijn veruit de meeste schutters recreatief. 
Mannen, vrouwen en jeugd staan samen aan de schietlijn. Onze leden 
variëren in de leeftijd van 12 jaar tot 75+ jaar. Wil je kennis maken met 
handboog schieten? De eerste periode mag je gratis komen schieten 
met gebruik van vereniging materiaal. 
De handboogschutters van ‘Agilaz’ komen drie keer per week uit de 
wijde omgeving naar Tiendeveen om hun sport te beoefenen.  
 
Boogschieten vindt plaats op de dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur, 
op de woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur en op zondagochtend 
van 09.30 tot 12.00 uur. In principe wordt het gehele jaar geschoten. 
 
Nieuwe leden krijgen in het algemeen op de dinsdagavond wat extra 
aandacht en kan je de eerste periode gratis gebruik maken van 
materiaal van de vereniging. De vereniging is aangesloten bij de Noord 
Nederlandse Handboog Federatie (NNHF). Op één van de eerste twee 
bijeenkomsten word je door een bestuurslid benaderd voor 
persoonsgegevens voor onze administratie. Na ongeveer 6 weken 
wordt je weer benaderd met de vraag of je definitief lid wilt worden.  
 
 
 



- Vervolg Handboogschietvereniging – 
 
Het is raadzaam de aanschaf van een eigen boog pas na een paar 
maanden te overwegen. Als richtlijn kun je een periode van 6 maanden 
aanhouden. In die tijd kun je de schietstijl ontwikkelen en rustig 
nadenken over het type boog waarmee je wilt gaan schieten. 
 
Contributie bedraagt tot 18 jaar € 85,00 per jaar en voor 18 jaar en 
ouder € 110,00 per jaar, inclusief het Lidmaatschap van de NNHF! 
Voor wie willen, kan worden deelgenomen aan regionale toernooien 
en NNHF georganiseerde wedstrijden. Er is echter geen verplichting om 
dat te doen.  
 
Heb je interesse en wil je meer informatie dan kan je contact opnemen 
via de website www.Agilaz.nl of via email info@Agilaz.nl 
 

 
 
 
 

 
 

  

http://www.agilaz.nl/
mailto:info@Agilaz.nl


Kerst Bingo 12 december 
 

Op zaterdag 12 december hopen we weer een bingoavond te 
houden, bijna zoals u van ons gewend bent.  
 

Een avond vol gezelligheid en met geweldige prijzen. 
Wat we echter nu nog niet weten is hoeveel mensen we 
mogen ontvangen. Het is natuurlijk nog wachten op de dan 
geldende richtlijnen en regels.  
 
Schrijft u de datum in ieder geval alvast in uw agenda: 
BINGO…. Zaterdag 12 december in Dorpshuis de Vuurkörf 
om 20.00 uur. 
 
Wordt vervolgd ☺ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bericht van Dorpshuis ‘De Vuurkorf’ 
 

Ons dorpshuis ‘de Vuurkörf’ is sinds juni weer geopend.  
We volgen we de richtlijnen van het RIVM en BOKD 
(Organisatie van dorpshuizen). Voor het overzicht 
‘Coronaprotocol Opening Dorpshuis’ verwijzen we jullie 
graag naar de website. (www.nieuweroord-web.nl) 
 
 
 

  



Rabobank Club Support Actie 
 

Dit jaar doen wij, Vereniging voor Volksvermaak 
Nieuweroord, ook weer mee met de Rabo Club Support 
actie.  
 
Ben je lid van de Rabobank? Dan kun je vanaf 5 oktober tot 
25 oktober jouw stem uitbrengen. Jij beslist mee! Als lid 
bepaal jij namelijk welke club een financiële ondersteuning 
ontvangt. Kortom: jouw stem is geld waard. Goed voor de 
club & geweldig voor de buurt! 
 
- Want een vereniging is zoveel meer dan gewoon een club. 
Het is de plek waar de buurt samenkomt, waar je iedereen 
kent, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar en de buurt 
sterker maken -  
 
Help jij ons om onze doelen te behalen? Stem dan voor  
25 oktober op V.v.V. Nieuweroord. 
 
 
. 
 
  



Lidmaatschap V.v.V. Nieuweroord 
Graag brengen wij het lidmaatschap van onze vereniging nogmaals onder de 
aandacht. Het lidmaatschap geeft korting bij onze evenementen en u 
ontvangt gratis het V.v.V. Nieuws! Zo blijft u op de hoogte van alle activiteiten 
in en rondom Nieuweroord!  
Het lidmaatschap is van 0-12 jaar gratis en bedraagt voor personen van 13 
jaar en ouder € 5,00 per jaar (peildatum 1 oktober).  
 

Vul onderstaand machtigingsformulier in en lever deze in bij  
Henri Mulderij, Molenweg 30 in Tiendeveen. Mailen mag ook: 

henrimulderij@hotmail.com 
 

AANMELDING EN MACHTIGINGSFORMULIER 
 

 Ja, ik meld mij aan als lid van de V.v.V. Nieuweroord.  
Persoonlijke gegevens:  

Achternaam: ............................................................................................  

Adres: ....................................................................................................... 

Woonplaats: ............................................................................................. 

Geboortedatum ……………….………………………………………………………………….. 

Email: ........................................................................................................ 

IBAN:  .... .... .... ...    .... .... .... ....    .... .... .... ....    .... .... .... ....   .... ....  

Voornaam en geboortedatum van alle gezinsleden: 
Voornaam: ...........................................  Geb. datum: ...... - ...... - ............ 
Voornaam: ...........................................  Geb. datum: ...... - ...... - ............ 
Voornaam: ...........................................  Geb. datum: ...... - ...... - ............ 
Voornaam: ...........................................  Geb. datum: ...... - ...... - ............ 
Voornaam: ...........................................  Geb. datum: ...... - ...... - ............ 
 

DOORLOPENDE MACHTIGING LEDENGELD 
Door ondertekening van dit formulier geef ik toestemming aan de V.v.V. 
Nieuweroord om het ledengeld d.m.v. een doorlopende incasso van mijn 
bankrekening af te schrijven.  
 

Datum: ................................. 

             Handtekening rekeninghouder: ................................................ 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving  
kunt u deze laten terugboeken. 
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving  
contact op met uw bank.   



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. 

Jaargang 35, nummer 3 

24 september 2020 
 

V.v.V. Nieuws is een uitgave van de Vereniging voor Volksvermaak te 
Nieuweroord en verschijnt ongeveer 5 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 12 november 2020 verschijnt de volgende uitgave. 
Kopij inleveren voor zaterdag 31 oktober.  
 
Kijk ook eens op de website: www.nieuweroord-web.nl 
en volg ons op Facebook en Instagram: VVV Nieuweroord 
 
 


