
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In dit V.v.V. Nieuws… 
 

• Agenda 

• Van de bestuurstafel 

• Van de secretaris 

• Uitnodiging alg. ledenvergadering V.v.V. 

• Glasvezel Nieuws  

• Bericht van Muziekvereniging Irene 

• Sinterklaas Feest  

• Jeugd uitje V.v.V. Nieuweroord 

• V.v.V. Kerst Bingo 

• Open Single Darttoernooi 2022 

• Data klaverjassen 

• 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 24 februari 2022. 

Kopij kan ingeleverd worden tot zaterdag 12 februari! 
 
 

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  
  

Oud Papier Zaterdag 14 november 

Alg. Ledenvergadering V.v.V. NwOord Dinsdag 16 november 

Inloop Bus informatie over Glasvezel Dinsdag 16 november 

Klaverjassen Vrijdag 19 november 

Sinterklaasfeest  Zaterdag 27 november 

  

Jeugd uitje V.v.V. Vrijdag 3 december 

Kerst Klaverjassen Vrijdag 10 december 

Oud Papier Zaterdag 11 december 

Kerst Bingo Zaterdag 11 december 
  

Open single Darttoernooi Vrijdag 7 januari 2022 



Van de bestuurstafel 
 
 

Beste dorpsgenoten, 

Ja, het V.v.V. nieuws bestaat nog! Door corona is er zolang 

geen uitgave geweest dat je er bijna aan zou twijfelen.  

Heeft de V.v.V. dan niks gedaan? Zeker wel, keer op keer 

hebben we pogingen gedaan om activiteiten te organiseren, 

echter vaak met een teleurstellend resultaat. Corona gooide 

vaak roet in het eten.  

Begin juli was er wel een geslaagde sport- en spelmiddag 

voor kinderen en volwassenen. Het heerlijke weer, de leuke 

spellen en een gezellig publiek maakten dat het een mooie 

dag was. 

Voor de komende tijd staan er een aantal activiteiten 

gepland. We zijn nog wat terughoudend voor grotere 

activiteiten. Teleurstellingen van de afgelopen tijd zorgen 

ervoor dat we naast sport/spel nog niet veel activiteiten 

durven te plannen. Hou dus onze FB-pagina in de gaten voor 

het geval er weer meer mogelijk is.  

Veel leesplezier en tot ziens bij de activiteiten, 

Namens het V.v.V. bestuur,  

groet Frank Post 



Van de secretaris  
 

Zoals Frank al aangaf is het jaar omgevlogen. 
Normaal verzamelen we in oktober alles wat we het hele jaar 
gedaan hebben, zetten het op papier en maken er ons 
jaarverslag van.  
Dit jaar wordt het een kort verslag met helaas weinig 
activiteiten. 
 
Voor het nieuwe jaar zijn we jullie hulp echt nodig om een 
jaarprogramma te maken voor iedereen. We zijn op zoek 
naar tips en ideeën, zodat het verslag volgend jaar weer 
meerdere bladzijden vult. 
 
Denk je aan een avondje in het dorpshuis met muziek, 
spellen of een dagje weg? Of juist iets heel anders… laat het 
ons weten! 
 
Denk met ons mee en geef het aan ons door! 
Het mag via één van onze bestuursleden of tijdens de 
jaarvergadering op dinsdag 16 november a.s.  
 
We zien en horen jullie graag! 
 
Met vriendelijke groeten,  
Evelien Smit  
  



Uitnodiging 
Algemene ledenvergadering 2021 

V.v.V. Nieuweroord 
 
Datum: dinsdag 16 november 2021 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: Dorpshuis ‘de Vuurkorf” te Nieuweroord 
 
Agenda: 

1. Opening 
2. Notulen Algemene ledenvergadering 2019 
3. Jaarverslag secretaris 
4. Financieel verslag penningmeester 
5. Verslag kascommissie 

- Aanstelling kascommissie 
6. Vaststellen contributie 2022  

- voorstel verhoging met €2,50 
7. Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar: 
- Henk Jan Klomp, Henri Mulderij en Mark Vos 
Aftredend en niet herkiesbaar: 
- Henk Snoeijing 
Voordracht nieuw bestuurslid: 
- Dion Marissen 

8. Voorbespreking 2021-2022 
9. Rondvraag 
10. Sluiting 

  



Glasvezel Nieuws - Plaatselijk Belang 
 
Op dinsdag 16 november a.s. komt de glasvezel bus naar Nieuweroord. 
Van 10.00 tot 18.00 uur staat de bus op de parkeerplaats van het dorpshuis. 
Iedereen kan vrijblijvend binnen lopen voor vragen en informatie over 
glasvezel. 
We hopen voor Nieuweroord dat het dit keer wel lukt om glasvezel in de kern 
te krijgen, want glasvezel is de toekomst. 
 
Via glasvezel kunt u voor internet en bellen en tv kiezen. 
U kunt ook kiezen voor alleen internet en bellen en bijvoorbeeld voor tv bij 
Ziggo blijven. Maar u kunt ook alleen kiezen voor het goedkoopste internet 
van glasvezel. Hebt u eenmaal glasvezel in huis, dan kunt u veel meer keuzes 
maken door meer aanbod van de verschillende telecomaanbieders. Nu 
hebben we alleen de keuze voor Ziggo en minder snel internet via de koperen 
draad (telefoonlijn). 
 
Gebied en doel 
Het gebied dat nu meedoet in deze glasvezelcampagne bestaat uit zes dorpen 
en het buitengebied, vooral tussen deze dorpen. 
· Gemeente Hoogeveen 
· Dorpen/ kernen: Elim, Hollandscheveld, Nieuweroord, Nieuwlande,  
  Noordscheschut en Tiendeveen en het buitengebied. 
· 4.200 adressen in totaal. 
· 35% deelname nodig op de deadline 17 november 2021. 
· Er zijn in de dorpen/kernen geen kosten voor de aanleg. 
· Vanwege de grote(re) afstanden in het buitengebied geldt daar een  
  vastrechtvergoeding van € 7,76 per maand welke met een eenmalig  
  bedrag van € 1.000 afgekocht kan worden. 
· Meedoen is een abonnement afsluiten (voor 1 jaar, daarna per maand  
  Opzegbaar) bij één van de providers: Caiway, Delta, Helden van Nu of  
  Online.nl. 
· Je gaat je abonnement pas betalen zodra je een werkende aansluiting  
  in de woning hebt. 
· Een aansluiting kun je al krijgen door bijvoorbeeld alleen internet te  
  nemen. 
 
 



- Vervolg Glasvezel Nieuws –  
 
· Bewoners die zich aanmelden tijdens de campagne besparen €650  
  aansluitkosten 
· Deze kernen en het buitengebied zijn, op een gebied in het zuid  
  westen van de gemeente na, de laatste gebieden die glasvezel  
  moeten krijgen. 
 

Plaatselijk belang Nieuweroord.  
 

 
 

 
 
Beste inwoners van Nieuweroord, 
 

Hierbij een mededeling aangaande het oude papier ophalen. 
Zoals u weet werken de Basisschool Het Blokland en de CBS de 
Regenboog en de Chr. Muziekvereniging Irene samen wat betreft het 
ophalen van het oude papier, elke tweede zaterdag van de maand. 
 

Sinds januari 2021 staat dit ook in de app van Area, deze app geeft aan 
wanneer welke container aan de weg moet.  
Voor de tweede zaterdag van de maand staat er een paars tekentje, dit 
houdt in dat wij, de genoemde verenigingen, het oude papier op 
komen halen. 
Vraagje: Wilt u het papier gebundeld aan de weg zetten, dit werkt erg 
handig voor ons en ook voor jullie. 
 

Een hartelijke groet, namens de oud papier ophalers, 
Henriette M. Benjamins 



Sinterklaas Feest op zat. 27 november 
 
Op zaterdag 27 november hopen we dat Sinterklaas ons dorp weer 
weet te vinden! 
 
We verwachten dat hij om half 3 bij het Dorpshuis aankomt. 
Na die tijd mogen de kinderen tot groep 4 mee naar binnen. 
Hier hebben de Pieten dan al van alles voor ons klaar gezet. 
 
Houd FACEBOOK in de gaten voor meer informatie. 
 
Namens de Kindercommissie. 

 

 

  



Jeugd uitje op vrijdag 3 december 
 
Het is weer tijd voor een leuk uitje voor de jeugd…….. 
We gaan dit jaar namelijk bowlen bij KIRI Hoogeveen. 
 
Alle kinderen vanaf groep 5 t/m 14 jaar kunnen mee. 
Wel is er voor de jeugd vanaf 14 jaar een QR code nodig of negatieve 
testuitslag (24 uur voor aanvang activiteit). 
 
Opgeven kan bij:  
Wilma Bruinenberg via een appje naar 06-22761688  
 
Graag op tijd aanmelden. Er is een max. van 48 kinderen i.v.m. het 
aantal beschikbare banen. 
 
Verzamelen doen we om 16.30 uur bij het dorpshuis De Vuurkörf.  
Vervolgens gaan we naar KIRI. Daar kunnen we een uur bowlen en dan 
gaan we weer terug naar het dorpshuis om daar lekker patat met een 
snack te gaan eten. 
De avond sluiten we af met een Disco Party tot 20.30 uur. 
 
De kosten zijn: 7 euro voor leden en 8,50 voor niet leden  
 
Tot 24 november. Let op: vol is vol!  
 
Graag horen we bij opgave ook of de ouders kunnen brengen en/of 
halen.  
 
Namens de Kindercommissie.  
 

  



Kerst Bingo op 11 dec. in De Vuurkörf 
 

We gaan weer bingoën als vanouds. 
Kun je het je nog herinneren, de laatste keer bingo? Of ging 
je toen toevallig naar huis met één van de geweldige prijzen? 
 
WE HEBBEN GOED NIEUWS! 
 
Op 11 december gaan we weer bingoën zoals jullie van ons 
gewend zijn. Een prijzentafel gevuld met geweldige prijzen, 
een superronde met een super prijs en onze trouwe 
presentatoren die het woord voeren. Kortom, volop 
gezelligheid! Zien we jullie op 11 december? 
 
We beginnen om 20.30 uur, de zaal gaat open om 19.30 uur.  
Ruim de gelegenheid om een kopje koffie voor aanvang te 
drinken.  
 
Houd voor meer informatie over de prijzen onze facebook 
pagina in de gaten! 
 

 

 

 

 

 

 



  

 
Kalverhouderij Smit  

Middenraai 51  

7912 TH Nieuweroord  

Tel 06-31218825    
www.kalverhouderijsmit.com 

 
 

Heeft u al eens kalfsvlees geprobeerd? 
 

Kalfsvlees is een mager product, makkelijk te bereiden, maar 
bovenal zeer smakelijk…. probeer het eens uit! 
 

U vindt het bij ons los verpakt, diepgevroren en een ruim 
assortiment. 
 

Naast kalfsvlees verkopen wij ook: 
- Kip van Laarman uit Ruinen (ambachtelijk gemaakt) 
- meel van de korenmolen De Zwaluw. 
- diverse sappen van Vink. 
- verschillende streekproducten.  

 

Wist u dat naast kalfsvlees, u ook bij ons terecht kunt voor 
diervoeders? 
 

   Kalverhouderij Smit 
   Middenraai 51  
   7912 TH Nieuweroord  
   Tel 06-31218825    
   www.kalverhouderijsmit.com 

 

Geopend vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 
9.00 tot 13.00 uur. Buiten deze tijd even na een belletje.  



Open Single Darttoernooi op 7 januari ‘22 
 
Na een jaar van afwezigheid kunnen we eindelijk weer leuke dingen 
organiseren in het dorpshuis. Daarom houden we deze winter weer het 
darttoernooi! 
 
Wanneer:  vrijdag 7 januari 2022 
Locatie:  Dorpshuis de Vuurkörf, Nieuweroord 
 
Zaal open:  18.00 uur 
Opgave tot: 18.50 uur 
Aanvang: ca. 19.00 uur (na loting) 
 
Kosten:  
V.v.V. Leden: €7,50  
Niet Leden: €10,00 
 
Deelname vanaf 13 jaar 
Max. aantal deelnemers: 70 pers! 
 
Opgave: Op de avond zelf of via Erik Kip 06-24976051 
 
Geldprijzen in de winnaars- en verliezersronde. 

 
  



- Data klaverjassen - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Dorpshuis ‘De Vuurkörf’ Nieuweroord 
 

Ons dorpshuis ‘de Vuurkörf’ is weer geopend.  
De verschillende verenigingen hebben hun activiteiten weer 
opgepakt. Kom gezellig weer naar binnen!  
 
 
 

  



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 heb je je stem afgelopen 
weken kunnen uitbrengen op je favoriete club of vereniging. 
  

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? 
Dan hopen wij dat je ook op de V.v.V. Nieuweroord  

gestemd hebt! Alvast bedankt! 
 
 
 
 
 
 
 
Van 1 tot en met 14 november zijn de finale uitreikingen en 
horen alle clubs welke financiële ondersteuning ze krijgen.  



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 36, nummer 1 

28 oktober 2021 
 

V.v.V. Nieuws is een uitgave van de Vereniging voor Volksvermaak te 
Nieuweroord en verschijnt ongeveer 4 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 24 februari 2022 verschijnt de volgende uitgave. 
Kopij inleveren voor zaterdag 12 februari.  
 
Kijk ook eens op de website: www.nieuweroord-web.nl 
en volg ons op Facebook en Instagram: VVV Nieuweroord 
 
 


