
  



In dit V.v.V. Nieuws… 
 

• Agenda 

• Van de bestuurstafel 

• Uitslagen vrijdagavond klaverjassen 

• Rommelmarkt en Boekenmarkt 

• Zaterdagmiddag Competitie Darten 

• Rommelmarkt Geref. Kerk 

• Bericht van ‘Dorpshuis de Vuurkorf’ 

• Dauwtrappen Hemelvaartsdag  

• Boerenontbijt tussen de koeien 

• Vrijwilligers gevraagd 

• De Nieuweroordse zomerspelen 

• Open deur, uitnodiging  

• Lidmaatschap V.v.V. Nieuweroord 

• Colofon 

 

Dit boekje wordt mede mogelijk gemaakt  
door onze adverteerders. 

 

 
 

 
  



 
 
 
 
 

 

 
Het volgende V.v.V. Nieuws komt uit  

vanaf 14 juli. Dit is het feestweek boekje. 
 
 
 

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 14 mei 
Rommelmarkt en Boekenmarkt Zaterdag 14 mei 

Klaverjassen  Vrijdag 20 mei 

Rommelmarkt Geref. Kerk Zaterdag 21 mei 
Dauwtrappen Donderdag 26 mei 

  
Boeren ontbijt  Zondag 5 juni 

Oud Papier Zaterdag 11 juni 

Zomerspelen en muziekavond Zaterdag 18 juni 
  

Open deur uitnodiging Donderdag 30 juni 
Feestweek Nieuweroord  15 t/m 20 augustus 

  
Boulevard Loop Vrijdag 9 september  



Van de bestuurstafel 
 
 
 

Beste dorpsgenoten, 
 
Eindelijk weer een eens een V.v.V. Nieuws waarin we terug 
kunnen blikken op activiteiten die geweest zijn. ☺  
 

Het mooiste compliment wat we als V.v.V. kunnen krijgen 
is……. een grote deelname aan de activiteiten, en die was er!  
Bij het klaverjassen, het paaseieren zoeken en het 
koningsfeest alle keren een mooi opkomst. Zijn we blij mee.  
 
Voor de komende tijd staan er weer een aantal activiteiten; 
klaverjassen, dauwtrappen en zomerspelen. Zorg dat je 
datums vrij houdt. 
 
Als bestuur zijn we ook volop bezig met voorbereiding 
feestweek (15 t/m 20 augustus). Daarnaast hebben we 
afgelopen weken alle adverteerders van V.v.V. nieuws 
benaderd voor een nieuwe advertentie periode in het V.v.V. 
Nieuws. Het blijft waanzinnig hoeveel ondernemers er in en 
om ons dorp zijn en hoeveel daarvan de V.v.V. 
ondersteunen. Bedankt daarvoor! 
 
Veel leesplezier en tot ziens op de activiteiten, 
namens V.v.V. bestuur,  
 
Groet, Frank Post 
 



Uitslag klaverjassen 18 maart 2022       
7212 Homme Zwiep 1549 2121 1707 1835 
7063 Jan Bruinsma  1720 2121 1546 1676 
6871 Johan Blokzijl  1511 1749 1546 2065 
6831 René Roddenhof 1771 1254 1867 1939 
6702 Wietse Jan Otten 2131 1410 1267 1894 
6608 Johnny Kats  1901 1523 1576 1608 
6533 Dion Marissen  1901 1508 1847 1277 
6407 Wietse Otten  1720 1454 1707 1526 
6302 Jos Kroezen  1011 1768 1847 1676 
6296 Jeroen Bruinsma 1653 1768 1612 1263 
6293 Fredrik dekker  1391 1582 1255 2065 
6288 Bertus Blokzijl  1771 1523 1867 1127 
6161 Jan Veerbeek  1549 1749 1255 1608 
6070 Harrie Kroezen 1342 1582 1620 1526 
6056 Remco Jonkman 1391 1254 1576 1835 
5958 Evert Vos  1342 1410 1267 1939 
5917 Bert Vos  2131 1454 1205 1127 
5916 Henk Bruinenberg 1511 1508 1620 1277 
5603 Jeroen Bruinenberg 1653   851 1205 1894 
3637 Tim Vos  1011   851 1612   163 
 

Uitslag Klaverjassen 22 april 2022 
7905  Henk Bruinenberg 2283 1900 1827 1895 
7589 Wietse Jan Otten  2241 1727 1779 1842 
6757 Frederik Dekker 2241 1727 1255 1534 
6730 Mark en Dion   2283 1491 1158 1798 
6717 Jan Veerbeek  1819 1252 1804 1842 
6276 Johnny Kats  1363 1475 1543 1895 
6006 Wietse Otten   1029 1900 1543 1534 
5922 Jan Bruinsma  1819 1491 1255 1357 
5726 Bert Vos  1091 1571 1804 1260 
5702 Jeroen Bruinenberg 1091 1475 1779 1357 
5687 René Roddenhof 1029 1571 1827 1260 
5571 Johan Blokzijl  1363 1252 1158 1798 



Rommelmarkt en Boekenmarkt  
 

Op zaterdag 14 mei a.s. van 9.00 uur tot 12.30 uur, 
in en bij de Immanuelkerk, Tramweg 7 te Noordscheschut. 
Georganiseerd door de Hervormde Gemeente “De Brug” 
Nieuweroord-Noordscheschut. 
We hebben heel veel leuke 2e hands spullen en boeken. 
Maar ook lekkere knieperties, een enveloppen spel met 
prachtige prijzen, kinderen schminken en een gezellig terras. 
Iedereen is van harte welkom! 
 
 
 
 

  



Nieuweroordse Zaterdagmiddag 
Competitie Darten 
 

We zijn in september 2021 van start gegaan met maar liefst 
18 deelnemers/sters en we naderen het einde van een zeer 
spannende competitie. In totaal moeten er 17 partijen 
worden gespeeld. Er kan dus nog het één en ander 
verschuiven in de top van het klassement.  
 

Wie wordt de beste darter van het seizoen 2021/2022? Is dat 
de ‘oude rot’ in het vak Klaas Jonkman of gaat toch de eer 
naar Marc Marissen? 
 

We zullen het zien. Er wordt nog twee keer gespeeld op 
zaterdag 14 mei en op zaterdag 11 juni as. vanaf 15.00 uur. 
Je bent uiteraard van harte welkom om een drankje te 
komen doen in ons vernieuwde bargedeelte.  
 

Wil je de volgende competitieronde ook graag mee doen?  
Of weet je iemand die graag mee wil doen? Neem dan 
contact op met Lydia Bruinsma, telefoon 06-25063107. 
 

 

 

  



Rommelmarkt Geref. kerk 
 

De Gereformeerde kerk in Noordscheschut houdt weer een 
ROMMELMARKT op zaterdag 21 mei van 10.00 -14.00 uur. 
Er is van alles te doen; voor de kinderen hebben we een 
speelhoek / spelletjes, ook voor de lege maag hebben we 
iets want we hebben een koffiehoek.   
 

Kom gerust langs om een kijkje te nemen  
u bent van HARTE WELKOM 
 

De Activiteiten Commissie 
 

  



Bericht van ‘Dorpshuis de Vuurkorf’ 
 

Hallo dorpsgenoten, 
Het is alweer een tijdje geleden dat jullie iets hebben 
gehoord namens het bestuur van Dorpshuis de Vuurkorf. Tijd 
om jullie weer eens op de hoogte te brengen van wat 
lopende zaken.  
 
Allereerst willen we er mee beginnen om te zeggen dat we 
het heel mooi vinden om te zien dat alle activiteiten weer 
zijn opgepakt door de verschillende verenigingen en dat vele 
Nieuweroorders de weg weer weten te vinden richting het 
dorpshuis. Het sociale leven is weer in volle gang!  
 
Verbouwing barruimte. 
Begin april zijn we begonnen met de verbouwing van de 
barruimte. We vonden het tijd voor vernieuwing. De bar 
krijgt een nieuwe uitstraling en de inrichting achter de bar is 
aangepast. Uiteraard is de barruimte tijdens de verbouwing 
wel toegankelijk voor iedereen. Daarnaast wordt het 
schilderwerk ook opgepakt. Kom vooral eens kijken naar de 
resultaten van de verbouwing, wij zijn al erg enthousiast 
over het resultaat! 
 
Prijsverhoging consumpties 
Helaas, ontkomen wij er niet aan om de prijzen van de 
consumpties/munten te verhogen.  
Medio april is de prijs per consumptie/munt aangepast naar 
€1,80.  
 



Facebook 
Wij willen jullie graag op de hoogte houden over de 
verschillende activiteiten en/of nieuwtjes met betrekking tot 
het dorpshuis. We willen jullie dan ook vragen om ons te 
volgen op Facebook: 
https://www.facebook.com/dorpshuis.devuurkorf.9/  
 
Samenstelling bestuur 
De samenstelling van het dagelijks bestuur is momenteel als 
volgt: 
 
Arnold Klomp   voorzitter 
Rianne Mol   penningmeester 
Daphne Snoeijing  secretaris / reserveren van een  
                                            ruimte 
Laura Bruinenberg  facturen 
Bertus Blokzijl  bar planning 
Arnold Bruinenberg contactpersoon brouwerij /  
                                            bouwkundige zaken /    
                                            beheer muntenautomaat 
Tim Vos                inkoop - en voorraadbeheer /  
                                            bouwkundige zaken / regelen  
                                            verwarming 
 
Neem gerust contact met iemand op van het bestuur als 
jullie vragen hebben. We helpen jullie graag! 
 

We hopen jullie snel weer te zien in dorpshuis. 
 

Hartelijke groet, 
Het bestuur van dorpshuis de Vuurkorf.  



Dauwtrappen Hemelvaartsdag 26 mei  
 
Zin in een vroege wandeling? 
 
Voor de vroege vogels hebben we weer een wandeling in en 
om Nieuweroord. We starten om 06.00 uur bij het dorpshuis 
in Nieuweroord. 
 
Na afloop staat er een ontbijttafel klaar! 
Kosten zijn €6,- per persoon en kinderen t/m 12 jaar €4,- 
 
Opgeven kan t/m 22 mei bij Daniëlle Bruinsma:  
                                                daniebruinsma@gmail.com  
 



Boerenontbijt tussen de koeien op 5 juni 
 
Iedereen weet ondertussen dat het ontbijt overslaan geen goed idee is. 
Het is de belangrijkste maaltijd van de dag.  
Daarom waarschijnlijk ook dat je overal kunt ontbijten. Toch net iets 
leuker en gezelliger dan thuis, niet? Maar omdat het eigenlijk overal 
een beetje hetzelfde is, organiseren wij iets unieks: een boerenontbijt!  
Jawel: in onze stal gezamenlijk met de koeien, waar jullie plaatsnemen 
op balen hooi aan een mooi gedekte tafel. Een lekker stevig ontbijt in 
het huis van de koeien!. Met verse boeren producten. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aansluitend aan het ontbijt brengen we samen de koeien naar de wei. 
 

Praktisch 

• Bij wie: Fam Bruggeman 

• Waar: Kerkweg 45A Tiendeveen 

• Wanneer: 5 Juni 2022 ( eerste Pinksterdag ) 

• Duur ontbijt: 08:30 – 10:00 uur  

• Prijs:€ 12.50 per volwassene - € 7.50 kind 3 tot 12 jaar  
(gepast betalen bij aankomst) 

tip: eventueel zelf een kussentje meenemen om op te zitten. 
 

Opgeven voor 31 Mei 2022 onder vermelding van aantal personen  
           en leeftijd bij: activiteiten-bruggeman@hotmail.com 
                                                 VOL=VOL 



 
 



 

  



Open deur, uitnodiging 
 

                    Trek in een bakkie koffie? 
 
Donderdag 30 juni a.s. is er voor iedereen gelegenheid om 
zomaar binnen te lopen voor een kop koffie of thee. 
 

Niets moet op deze ochtend. Elkaar ontmoeten is de 
bedoeling. Gezellig praten onder het genot van een kop 
koffie. En weggaan wanneer je wilt. 
 

Vanaf 10.00 uur staat de kerkdeur open en bent u/jij van 
harte welkom in de Immanuël kerk, Tramweg 7 in 
Noordscheschut. 
 
Het is onze bedoeling om op elke laatste donderdag van de 
maand de kerkdeur open te zetten. 
 
Voel u WELKOM! 
 
 
 

  



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 € 7,50 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 37, nummer 2 

12 mei 2022 
 

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 14 juli verschijnt de volgende uitgave. Dit is het feestweek 
boekje. 
 
Kijk ook eens op de website: www.nieuweroord-web.nl 
en volg ons op Facebook en Instagram: VVV Nieuweroord 
 
 


