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Agenda
Voorwoord
Verslag Nieuweroordse zomerspelen
Oproep vrijwilligers Feestweek
Uitslag Klaverjassen 20 mei 2022
Aandachtspunten Feestweek
Feestweek programma
Buurtvertegenwoordigers
Boulevardloop 9 september 2022
Lidmaatschap V.v.V. Nieuweroord
Nieuweroordse Zaterdag Middag Competitie
Bericht Smederijen Hoogeveen
Overzicht programma 52ste Feestweek
Colofon

Dit boekje wordt mede mogelijk gemaakt
door onze adverteerders.

Agenda 2022
De activiteiten voor de komende maanden (onder voorbehoud)
Oud Papier
52ste Feestweek Nieuweroord

Zaterdag 13 augustus
15 t/m 20 augustus

Boulevard Loop Sportvereniging
Oud Papier
Start Darten NZMC

Vrijdag 9 september
Zaterdag 10 september
Zaterdag 10 september

Sjoelmiddag en avond
Klaverjassen
Oud Papier
Filmmiddag voor de jeugd

Zaterdag 8 oktober
Vrijdag 14 oktober
Zaterdag 8 oktober
Woensdag 19 oktober

Alg. Ledenvergadering V.v.V.
Casino avond
Oud Papier
Klaverjas Marathon
Sinterklaasfeest

Donderdag 1 november
Zaterdag 12 november
Zaterdag 12 november
Zaterdag 19 november
Zaterdag 26 november

Zwemfeest jeugd t/m 14 jaar
Oud Papier
Kerst Bingo en Klaverjassen
Kerstmarkt

Vrijdag 9 december
Zaterdag 10 december
Zaterdag 17 december
Zaterdag 17 december

Het volgende V.v.V. Nieuws komt uit
vanaf donderdag 22 september 2022.
Kopij kan ingeleverd worden tot zaterdag 10 september!
Heeft u ook nog teksten, een activiteit, wissewasjes,
leuke foto’s of iets voor de agenda?
Mail het naar de redactie: vvvnieuws@gmail.com

Beste dorpsbewoners,
Voor u ligt het V.v.V. Nieuws met daarin het programma voor de
feestweek 2022. Een mooi gevarieerd programma met voor iedereen
wat te doen of te beleven. Dit jaar is het de 52ste feestweek en deze
start op dinsdag 16 augustus om 19.00 uur en duurt tot zaterdag 20
augustus 01.00 uur.
Veel bekende activiteiten komen voorbij, zoals Bingo, Klaverjassen, de
Fietstocht, de Playbackshow en de Zeskamp. Maar ook nieuwe
activiteiten zijn gebleven of terug van weggeweest, zoals Glibber Hockey
en Darten.
We hopen dat iedereen dit jaar de vlaggetjes weer gaat ophangen, zodat
het hele dorp weer versierd is en dat hierdoor te zien is dat wij feest
vieren.
Verderop in het boekje kunt u het hele programma en alle details rustig
nalezen.
Zonder de steun van de vele vrijwilligers en de diverse bedrijven hadden
we dit mooie programma niet samen kunnen stellen. Daarom willen een
ieder die zijn/haar steentje hieraan bijdraagt dan ook alvast hartelijk
bedanken.
We wensen iedereen een prachtige feestweek met mooi weer en veel
gezelligheid toe! Graag tot ziens in de tent!
Hartelijke groet, namens het bestuur van V.v.V. Nieuweroord,
Frank Post

‘Laat

de vlaggetjes maar wapperen!’

Verslag Nieuweroordse zomerspelen 18 juni
Op 18 juni hebben we de Nieuweroordse zomerspelen gehouden op het
sportveld. ‘s Middags voor de kinderen en aan het begin van de avond voor de
buurten. Bij de kinderen t/m 12 jaar was de opkomst groot. We hadden erg
mooi weer, waardoor de waterspelletjes ook voor de nodige verkoeling zorgde.
Om 15.00 uur gingen we van start in verschillende groepjes, waardoor alle
spellen achter elkaar gespeeld konden worden.
Aansluitend waren de buurten aan de beurt om de punten binnen te halen voor
de buurten competitie. Helaas waren niet alle buurten vertegenwoordigd.
Om 18.00 uur gingen we van start met het levend tafelvoetbal. In 2 poules
werden de wedstrijden afgewerkt. In de finale stonden 2 fanatieke buurten
tegenover elkaar, te weten Kanaal ZZ tegen Zonnediekie. Na een spannende
strijd won het Zonnediekie toch overtuigend met 4-1.
Uitslag levend tafel voetbal:
1e Zonnediekie
2e Kanaal ZZ
3e Hgv Vaart

4e Hypobuurt
5e Weideraai
6e Veenbuurt

Daarna hebben we een combinatie parcours spel gespeeld. De buurten
moesten al slalommend op een reuze springslang een parcours afleggen,
waarna het hele team over de hellingbaan moest, wanneer de laatste persoon
binnen was stopte de tijd.
1e Hgv Vaart
1:02
2e Hypobuurt 1:36
3e Zonnediekie 1:52

4e Weideraai
5e Kanaal ZZ
6e Veenbuurt

1:55
2:12
3:10

De overall uitslag van die avond, meetellend voor de feestweek is als volgt:
1e Zonnediekie 8 pnt
4e Kanaal ZZ. 5 pnt
1e Hgv vaart 8 pnt
5e Weideraai 4 pnt
e
3 Hypobuurt 6 pnt
6e Veenbuurt: 3 pnt
Er is dus een gedeelde 1e plaats voor deze beide buurten
Middenraai en Raairakkers deden niet mee, waardoor ze geen punten hebben
ontvangen. Na afloop hebben we nog een feestje gevierd met iedereen die
komen wilde. Alle vrijwilligers en deelnemers, hartelijk dank!

Vrijwilligers gezocht! Geef je op!
De voorbereidingen voor de 52ste feestweek zijn nog steeds in volle gang!

Zonder vrijwilligers kunnen wij niet, daarom vragen wij jullie hulp!
Wil jij graag helpen met een bardienst of bij de muntverkoop?
Meld je dan snel aan bij Daniëlle Bruinsma (chloetristan12@gmail.com).
Geef bij opgave even door wat en
wanneer je wil en kan helpen.
Vele handen maken licht werk!

Uitslag Klaverjassen 20 mei 2022

Aandachtspunten voor tijdens de Feestweek
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jr.
In de feesttent mag niet worden gerookt.
De waarde van de V.v.V. munten is dit jaar €2,00 en op vrijdagen zaterdagavond vanaf 18.00 uur €2,50
Tijdens de gezellige feestavonden, krijg je een polsbandje om.
Wanneer je deze verliest, betaal je gewoon weer de entree prijs
en krijg je een nieuw polsbandje.
De kaart voorverkoop voor de zaterdagavond is alleen bij de
feesttent! De Bronx heeft ook bij het Dorpshuis een verkooppunt.
Tijdens de activiteiten worden er foto’s gemaakt en deze zijn dan
terug te zien op de website: www.Nieuweroord-web.nl en op
Facebook: Volksvermaak Nieuweroord
Mocht je voor, tijdens of na het feest vragen, suggesties of
klachten hebben, meldt het ons. Alleen dan kunnen we er wat
mee! Tijdens de feestweek zijn we te herkennen aan shirts met
de tekst ‘V.v.V.’ Er komt ook een ideeën bus in de feesttent te
hangen voor alle ideeën en tips.
Deelname of bezoek aan evenementen/activiteiten is geheel voor
eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor opgelopen letsel en/of schade aan goederen of
eigendommen.
De feestweek wordt mede mogelijk gemaakt door de
adverteerders in dit feestweekboekje.
Tot slot: KOM ALLEMAAL, DOE MEE, dan maken we er weer een
mooi FEEST van!

Feestweek dinsdag 16 augustus 2022
19.00 uur Optocht
Eindelijk weer feestweek, daar hebben we lang op moeten wachten.
Deze willen we dan ook feestelijk starten door met jullie allemaal mooi
versiert het hele dorp door te gaan. Zodat iedereen ziet en hoort dat de
feestweek begonnen is.
Kom verkleed zoals je wilt, wil je als hond, als muzikant of als een enge
piraat, of kom je liever als een mooie prinses. Pak alles uit de kast en
versier jezelf, je fiets of je step en kom met je papa, mama, broers en
zussen om 18.45 uur naar het sportveld. Dan zetten we om 19.00 uur de
muziek aan en gaan we samen in een lange stoet ons mooie dorp door.
De jury kan niet wachten om jullie allemaal goed te bekijken.
Tijd:
Waar:
Voor wie:
Kosten:

18.45 uur verzamelen, 19.00 uur vertrek
Start en eind bij de feesttent
Alle kinderen t/m groep 8
Gratis

Voor de Buurten:
Voor de buurten dit jaar geen joker, daar hebben we iets anders leuks
voor bedacht. Kom met je buurt zo origineel mogelijk verkleed. Zorg dat
jullie buurt in groten getale komt en allemaal verkleed als mooi geheel.
Dan kan de jury jullie goed beoordelen. Hiervoor zijn punten te winnen
voor jullie buurt. Er moeten minimaal 6 personen per buurt meelopen,
maar de hele buurt is natuurlijk veel mooier.
Dus trek ook net als de kinderen alles uit de kast en kom allemaal zo
mooi en uitbundig mogelijk. Wees creatief en kom ook om 18.45 naar
het sportveld. Daar worden jullie door een onafhankelijke jury
beoordeelt.

Feestweek dinsdag 16 augustus 2022
20.30 uur Pub Quiz in de tent
Na het grote succes van vorige keer waarbij we de ‘pub' vol hadden,
doen we dit jaar wederom de pub quiz in de tent. Deze avond maken we
van de tent weer een tijdelijke pub met daarbij de bijbehorende
knabbeltjes op tafel en een snackje tussendoor en spelen we een
ouderwets vragenspel.
Je speelt als team van maximaal 4 personen voor de grote hoofdprijs.
De verschillende rondes bestaat uit ongeveer 10 vragen per onderwerp,
die over van alles en nog wat kunnen gaan. Na elke ronde wordt er voor
elkaar nagekeken en kan er een ludieke prijs gewonnen worden.
Wel gelden er enkele regels voor deze avond:
Wanneer je naar de tent komt geef je dan op als team, duo of misschien
wel alleen en doe gewoon mee. Er is namelijk niet veel ruimte voor
toeschouwers.
Word je mobiele telefoon gespot tijdens de rondes, dan heeft jouw team
geen punten voor de betreffende ronde en kost het je een rondje ☺
Gezelligheid staat voorop en voor de buurtenteams zijn er punten voor
de buurtencompetitie te verdienen.
Inschrijven:
Aanvang:
Waar:
Kosten:

Vanaf 20.15 uur
We beginnen om 20.30 uur!
De feesttent op het sportveld
V.v.V. leden € 3,50 niet leden € 5,00

Feestweek woensdag 17 augustus 2022
10.00 uur Kinderochtend: Hutten Bouwen
Op woensdagochtend staat als van ouds de eerste kinderochtend voor
de bassischool kinderen op de planning.
Dit jaar gaan we compleet iets anders doen! Trek je werkhandschoenen
aan, neem een hamer van je mama of papa mee en kom naar het
sportveld, want we gaan hutten bouwen!
Deze ochtend hebben we hele stoere timmermannen gevonden die jullie
willen helpen met het bouwen van de mooiste hutten.
Je moet je wel even opgeven voor zaterdag 6 augustus. Dit kan via de
app bij Wilma Bruinenberg: 06-22761688.
TO DO: Opgeven voor zaterdag 6 augustus. Werkhandschoenen en
hamer meenemen!
Tijd:
Waar:
Voor wie:
Kosten:

10.00 uur tot 12.00 uur
Sportveld bij de feesttent
Alle kinderen van groep 1 t/m 8
€ 2,50 p.p.

Feestweek woensdag 17 augustus 2022
12.45 uur: Klaverjassen
Dit onderdeel van de feestweek is altijd supergezellig waarbij de buurten
ook de strijd met elkaar aangaan. Natuurlijk kun je ook individueel
kaarten. Er wordt gespeeld op de Amsterdamse manier, een slag van je
maat hoef je dus niet in te troeven en er kan NIET gepast worden.
Het enige wat je mee moet nemen is een goed humeur.

Inschrijven:
Aanvang:
Waar:
Kosten:

12.30 uur
12.45 uur
Feesttent op het sportveld
V.v.V. leden € 5,- niet leden € 6,- p.p.

20.00 uur: Bingo
Ondertussen is de Bingo een vast een begrip geworden voor
Nieuweroord en omstreken.
Dankzij de vele sponsors zijn er weer vele mooie prijzen te winnen.
We beginnen om 20.00 uur en de tent gaat open om 19.15 uur.
Kom op tijd, want vol is vol! Neem familie, vrienden of buren mee en
kom gezellig nummers wegkrassen…..
Tijd:
Waar:
Kosten:

20.00 uur, tent open vanaf 19.15 uur
Feesttent
V.v.V. leden € 7,50. Niet leden € 8,50
Extra ronde € 2,- per blaadje

Feestweek donderdag 18 augustus 2022

09.00 uur: Familie Fietstocht
Ook dit jaar wordt er weer een fietstocht georganiseerd tijdens de
feestweek. Er is dit jaar gekozen voor één afstand. André Bruinenberg
heeft de route uitgezet, zal dus nooit heel lang wezen maar je moet
rekenen op een 30 km. Iedereen die het jammer vindt dat er geen lange
route is mag de route van 30 twee keer fietsen ☺
Al fietsend komt u op de mooiste plekjes. Onderweg wordt er voor een
verfrissing en leuke spelletjes gezorgd, maar wilt u niet puzzelen is dit
geen probleem! Het is géén puzzel-fietstocht!
De starttijd is vanaf 9.00 uur en u kunt finishen tot 17.00 uur.
Tijd:
Waar:
Kosten:

Tussen 9.00 en 11.00 uur. Finish tot uiterlijk 17.00 uur
Start vanaf de Feesttent
V.v.V. leden € 3,- . Niet leden € 4,-

Met elkaar feestvieren = met elkaar opruimen!
Gooi afval zoveel mogelijk in de daarvoor bestemde
bakken of in de container naast de feesttent.
Zo houden wij het terrein schoon en begaanbaar!
Willen jullie de stoelen die meegenomen worden
buiten de tent, na afloop zelf weer terug zetten?
Dit bespaart ons veel tijd en energie!
Alvast hartelijk bedankt!

Feestweek donderdag 18 augustus 2022

11.00 uur: Nieuweroordse Dart Kampioenschap
Door het wegvallen van de scooter en motor toertocht keert dit jaar na
jarenlange afwezigheid het darttoernooi weer terug in de feestweek.
Wie wordt donderdag bekroond als de Nieuweroordse Dart Kampioen?
Aan het toernooi kunnen maximaal 70 personen deelnemen.
Om teleurstelling te voorkomen adviseren we jullie om je vooraf op te
geven!
Dit kan via WhatsApp 06-46377345
of per e-mail: mark_vos83@hotmail.com
of inschrijven bij de tent op donderdagmorgen van 10.15 tot 10.45 uur

Tijd:
Waar:
Kosten:
Prijzen:
Deelnemers:

Start om 11.00 uur
Feesttent.
V.v.V. leden € 10,- niet leden € 12,50
Inleggeld-fee is prijzengeld
Maximaal 70 personen (vol=vol)

Feestweek donderdag 18 augustus 2022

20.00 uur: Playbackshow
Ouderwetse gezelligheid tijdens deze avond met de playbackshow.
Ook dit jaar verwachten wij weer veel Nieuweroords talent en dat jullie
weer flink van jullie laten horen. De presentator en vakkundige jury zijn
weer geregeld! Geef je snel op voor deze mooie playbackshow als
individu/duo of als buurt.
Opgeven kan bij Daniëlle Bruinsma, Hoogeveensche Vaart 24 of
via WhatsApp (06-44572192)
LET OP! DIT KAN TOT VRIJDAG 8 AUGUSTUS
LEVER OOK VOOR DEZE DATUM JE USB OF CD IN, DOE JE DIT NIET,
DAN KAN JE HELAAS NIET MEEDOEN!
Geef ook je voorkeur van tijd van optreden op, zodat daar zoveel
mogelijk rekening mee gehouden kan worden. Uitslag van de mini
playbackshow zal direct na de optredens plaatsvinden en de uitslag van
de playbackshow zal na afloop plaatsvinden.

Tijd:
Waar:
Kosten:

Tent open vanaf 19.30 uur
Feesttent op het sportveld
Gratis toegang en deelname!

Feestweek vrijdag 19 augustus 2022

10.00 uur: Kinderochtend: Hutten Bingo
Zijn jullie in voor een leuke, gezellige en vooral spannende kinder bingo?
Want dit jaar niet zomaar een Bingo, maar een heuse Hutten Bingo!
Met leuke prijzen om te winnen en wie wint de hoofdprijs dit jaar?
Komen jullie ook mee doen?
Neem je vriendjes, vriendinnetjes, neefjes of nichtjes mee
en na afloop eten we lekkere pannenkoeken met elkaar.

TO DO: opgeven voor zaterdag 6 augustus bij Mariët Claus
via WhatsApp 06-53642141
Tijd:
Waar:
Voor wie:
Kosten:

10.00 uur tot 12.00 uur
Op het sportveld bij de feesttent
Alle kinderen van groep 1 t/m 8
€ 2,50 per kind

Pannenkoeken bakkers gezocht!
We willen dit jaar graag weer pannenkoeken gaan eten na afloop van de
kinderochtend op vrijdagmorgen. Welke papa, mama, opa, oma, neef,
nicht, oom, tante, buurman of buurvrouw heeft zin om op vrijdagmorgen
19 augustus pannenkoeken te bakken voor ons?
Opgeven en info bij: Mariët Claus
via WhatsApp 06-53642141
Alvast bedank!

Feestweek vrijdag 19 augustus 2022

13.15 uur: Glij Knots Hockey voor de buurten
Aangezien het de laatste feestweek een succes was, spelen we voor de
buurten competitie ‘s middags weer het spel glijknotshockey. We maken
een veld van landbouwplastic, van ca. 20 x 10 m, waarover we water en
een klein beetje zeep gooien. Er staan 2 doeltjes opgesteld op de korte
kant van het veld. Het spel wordt 4 tegen 4 gespeeld, de teams bestaan
uit minimaal 4 mensen, waarvan steeds 1 dame in het veld staat. Het
spel wordt in 2 poules verdeeld. Om een eerlijke poule verdeling te
hebben, zullen we eerst gaan loten welk team in welke poule zit.
Aanvang 1e wedstrijd ca. 13.30 uur.

Tijd:
Waar :
Opgave:
Kosten:

ong. 13.30 uur
Op het sportveld naast de feesttent
Via de buurtvertegenwoordiger
Gratis

16.00 uur: Penalty Schieten
Ook dit jaar hebben we weer doelen en keepers geregeld voor het spel
penalty schieten. Dus trek de voetbalschoenen maar aan voor een
sportieve competitie. We starten met de jeugd t/m 12 jaar. Opgeven kan
vrijdagmiddag op het sportveld. Dit onderdeel telt ook mee voor de
buurten competitie. Welke deelnemers gaan er met de prijzen vandoor?
Inschrijven:
Aanvang:
Waar:
Kosten:

vanaf 15.45 uur tot 16.30 uur
16.00 uur
Op het sportveld naast de feesttent
t/m 12 jaar € 1,50 p.p.
vanaf 13 jaar € 2,50 p.p.

Feestweek vrijdag 19 augustus 2022

20.30 uur: RadioRave Beachparty
Ook dit jaar verzorgt The Bronx de vrijdagavond in de feestweek.
Dit jaar met Barry Paf & Menno de Boer oftewel This is RadioRave!
Het wordt een geweldige avond met deze twee bekende radio dj’s
waarvan je zeker weet dat je 200% feest in huis hebben!
RadioRave is een uniek concept: in de eigenzinnige stijl worden Hits,
Classics en Top 40 nummers gemixt door deze beide muziekfanaten.
Bij RadioRave ben JIJ de baas van de dansvloer!
Tijd:
vanaf 20.30 uur
Waar:
Feesttent op het sportveld
Tickets:
15,- aan de kassa en 10,- in de voorverkoop*
Kaartverkoop: De gehele week in de tent tot vrijdag 18.00 uur
* voorverkoop alleen op vrijdag 5 augustus van 19.00 21.00 uur in Dorpshuis de Vuurkörf.  Houd de
FB pagina van The Bronx in de gaten voor meer details!

Feestweek zaterdag 20 augustus 2022
10.00 uur: Kinderochtend: Zeskamp
Een feestweek zonder zeskamp kan natuurlijk niet. Daarom staat voor
zaterdag 20 augustus de zeskamp voor de basisschool kinderen op het
programma. We hebben weer super leuke spelletjes bedacht. Wat
dachten jullie van een schuimparty of een stormbaan van 28 meter!?
Het belooft weer een super leuke ochtend te worden.
Je moet je wel even opgeven voor zaterdag 6 augustus.
Dit kan via WhatsApp bij Wilma Bruinenberg: 06-22761688
TO DO: opgeven voor zaterdag 6 augustus.
Tijd:
Waar:
Voor wie:
Kosten:

van 10.00 uur tot 12.00 uur
Sportveld bij de feesttent
Alle kinderen van groep 1 t/m 8
€ 2.50 p.p.

13.00 uur Buurten Zeskamp
Zaterdagmiddag staat traditie getrouw in het teken van de buurten
zeskamp De buurten zullen fanatiek en sportief met elkaar de strijd
aangaan. We hebben weer verschillende leuke spellen op het
programma. Om 13.00 uur gaan we met de teamcaptains de spellen
uitleggen. Aansluitend zullen we van start gaan. Deze middag belooft ook
voor het publiek een mooie middag te worden. Dus kom je eigen buurt
flink aanmoedigen.
Tijd:
Waar:
Opgave:

13.00 uur verzamelen teams + uitleg teamcaptains
Sportveld bij de feesttent
Via de buurt vertegenwoordiger

Feestweek zaterdag 20 augustus 2022
Aansluitend - Uitslag en huldiging van de ‘Beste Buurt’
De strijd om de titel Beste Buurt van Nieuweroord 2022 gaat als een rode
draad door de feestweek. Na afloop van de zeskamp worden alle punten
van de verschillende onderdelen bij elkaar opgeteld en wordt de winnaar
bekend! De uitreiking daarna, dus loop niet weg, maar blijf gezellig de
ontknoping afwachten! Iedere buurt van Nieuweroord mag één team
samenstellen van buurtbewoners die strijden om de titel.

21.30 uur Feest met Coverband FANTIX!
Als afsluiter van de feestweek een heerlijke muziekavond met de
coverband FANTIX! Ze zetten hun gloednieuwe show neer met veel
energie, een hoog meezinggehalte en gezelligheid en met maar één doel:
een fantastische avond voor iedereen!
Tijd:
21.30 uur tot 01.00 uur
Waar:
Feesttent op het sportveld
Tickets:
12,50 voorverkoop en 15,00 aan de kassa
Kaartverkoop: De gehele week in de tent tot zaterdag 18.00 uur

Buurtvertegenwoordigers
Soms wil het gebeuren dat je net even niet weet bij wie je moet zijn om je
op te geven voor één van de activiteiten. Bij dezen…….

Hoogeveensche Vaart:
Rianne Mol 06-44083206 riannekroezen306@hotmail.com
Trijnie Mulderij 06-18492235 trijniemulderij@hotmail.com
Kanaal ZZ:
Emmy Klomp 06-29832575 emmyklomp@live.nl
Raairakkers:
Bea Bruinenberg 0528-343285 beabruinenberg@hotmail.com
Klaas Steenhuis rosekalf@home.nl
Zonnediekie:
Paul Reinders 06-42586910 paulreinders@hotmail.com
Lineke Westerink 06-81158033 lineke_westerink@hotmail.com
Middenraai:
Inge Kats 06-23587179 info@traininge.nl
Grietje Bruinenberg 06-15092431
klaas_grietje.bruinenberg@outlook.com
Weideraai:
Albert Gort 06-618401510 albert-gort@live.nl
Wilma de Buck 06-25902646 wilmadebuck@hotmail.com
Hypobuurt:
Sophia Koster fambkoster@ziggo.nl
Daphne Snoeijing 06-46650587 only_daphne@hotmail.com
Veenbuurt:
Nicolien Kip 06-10717755 nicolien_otten@live.nl
Yvonne Kip 06-29427250 yvonnekroezen03@hotmail.com
Zorgboerderij:
Jan Otten 0528-342900 otten010@hotmail.com

Boulevardloop 9 september 2022
Op vrijdag 9 september vindt de 9e boulevardloop plaats. Na twee jaar
afwezigheid hebben we weer zin om jullie allemaal te zien hardlopen in en om
het mooie Nieuweroord. We hopen dat we kunnen rekenen op veel
deelnemers, zowel kinderen als volwassenen. Binnenkort kan je je aanmelden
op www.inschrijven.nl. Het is ook mogelijk om je op de dag zelf in te schrijven.
Kinderen tot en met 14 jaar zijn gratis. Voor de volwassen vragen we een kleine
bijdrage van € 5,- p.p..
Mocht je iets minder sportief zijn, dan worden jullie van harte uitgenodigd om
de deelnemers aan te moedigen langs het parcours.
Het programma zal er (ongeveer) als volgt uitzien:
18:00 uur – start 450 meter voor de kleinsten t/m 6 jaar
18.10 uur – start 900 meter t/m 9 jaar
18.25 uur – start 1350 meter t/m 11 jaar
18.40 uur – start 1800 meter t/m 14 jaar
19.00 uur – start 4 mijl volwassenen
De start en finish zal net als
andere jaren weer bij Dorpshuis
De Vuurkorf zijn. Er zijn dit jaar
leuke (geld) prijzen te winnen.

Lidmaatschap V.v.V. Nieuweroord Feestweek
Reminder….. Wanneer je kind 13 jaar geworden is, betekent dit dat hij/zij niet
meer gratis lid is van de vereniging. Veel jongeren weten niet dat dit
lidmaatschap korting geeft bij onze activiteiten. Dus wil je snel geld verdienen….
Word lid en krijg korting bij de verschillende activiteiten, OOK in de feestweek!
Tijdens de Feestweek liggen er aanmeldingsformulieren klaar bij de balie van de
Muntverkoop. Let op: wil je er dit jaar al gebruik van maken, dan moet het
lidmaatschapsgeld à €7,50 contant worden afgerekend!
Het lidmaatschap is van 0-12 jaar gratis en bedraagt voor personen van 13 jaar
(peildatum 1 oktober) en ouder €7,50 per jaar. Het volgende jaar wordt er per
automatische incasso geïnd.

Nieuweroordse Zaterdag Middag Competitie
Einduitslag dartcompetitie: tot aan de laatste competitiedag was het spannend
aan de top. Met een minimaal verschil heeft Klaas Jonkman de dartcompetitie
2021/2022 gewonnen. Van de maximaal te behalen punten (51) wist hij er 45
op zijn naam te zetten. Zijn grootste concurrent Marc Marissen wist tot 43
punten te komen. Ook in hun onderlinge partij (in september 2021) was Klaas
de sterkste en won hij met 2-1 van Marc. Een terechte winnaar dus. Als derde
eindigde Petri Marissen met 36 punten.
De hoogste finish werd gegooid in het najaar van 2021 door Anne Marissen.
Hij wist 100 perfect uit te gooien. Ook werd er een 9-DARTER vanaf 301 gegooid
door Jan Bruinsma. Met de eerste drie pijlen gooide hij 62 en kwam hij op 239
te staan. Vervolgens werd er een 180-er gegooid en bleef er 59 op het
scorebord staan. De 19 en tops (dubbel 20) maakten het perfecte plaatje.
De volledige eindstand van de competitie 2021/2022:
1. Klaas Jonkman
45
10. Jan Pekel
2. Marc Marissen
43
11. Ad Jan Kats
3. Petri Marissen
36
12. Lydia Bruinsma
4. Remon Westerink
35
13. Wietse Jan Otten
5. Ramon Kats
34
14. Ramon Mulder
6. Anne Marissen
34
15. Bert Jan Westerink
7. Jan Bruinsma
33
16. Gerard de Haan
8. Johnny Kats
33
17. Remco Jonkman
9. Dion Marissen
27
18. Inge Kats

26
23
19
18
15
13
11
11
4

Zaterdag 9 juli werden de prijzen uitgereikt tijdens het 101-toernooi. Dit onder
het genot van een heerlijk borrelbuffet van het Keukentje uit Nieuweroord.
De winnaars van het 101-toernooi waren:
1. Petri Marissen
2. Jan Bruinsma
3. Bert-Jan Westerink
We gaan zaterdag 10 september 2022 om 15.00 uur weer van start. Kom gerust
een kijkje nemen. De barruimte is prachtig gerenoveerd en voor iedere inwoner
beschikbaar. Use him!
Namens de NZMC, Lydia Bruinsma

Bericht vanuit de Smederijen Hoogeveen
Gezonder leven: dat gun je toch iedereen?
Heb je een speeltuin of sportclub die je rookvrij wil maken? Of wil je dat je
pubers in de (sport)kantine ook iets gezonds kunnen eten? Of heb je een ander
plan als het gaat over de gezondheid van jou en je buurtgenoten?
De partners van het Hoogeveens sport- en preventieakkoord hebben middelen
om jouw ideeën mogelijk te maken. Je kunt een aanvraag indienen op
www.hoogeveen.nl/preventieakkoord. Als je hulp nodig hebt bij je aanvraag,
kun je contact opnemen met de sportfunctionaris in jouw wijk of dorp. Je kunt
ook mailen naar: preventieakkoord@hoogeveen.nl. Kom maar op met die
ideeën!
Hoogeveens preventieakkoord
Het Hoogeveens preventieakkoord is van alle inwoners, verenigingen, bedrijven
en partijen in gemeente Hoogeveen die mee willen doen. Een groep
vertegenwoordigers uit het onderwijs, de zorg, buurt of dorp hebben samen
gekeken welke thema’s het meest bijdragen aan de gezondheid van de
inwoners van Hoogeveen. De gevolgen van roken, zoals COPD, vormen de
grootste doodsoorzaak in Nederland, gevolgd door overgewicht en obesitas.
Alcohol heeft niet alleen nadelige gevolgen voor de groei van het embryo maar
ook voor de ontwikkeling van het puberbrein. Niet vreemd dus dat er in
Hoogeveen gekozen is voor inzet op minder roken, matig met alcohol en een
gezond gewicht.
Sommige problemen en ziekten zijn te voorkomen. Door al vroeg op een
bewuste, gezonde manier te leven vergroten de kansen op een langer en
gezonder leven. Dat is het doel van het Hoogeveens preventieakkoord.
Doe je mee?
Hartelijke groet,
Renate Stam | Beleidsondersteuner | De Smederijen van Hoogeveen
Postbus 20000, 7900 PA HOOGEVEEN | Raadhuisplein 24, Hoogeveen
06-55470134| r.stam@dewoldenhoogeveen.nl
Werkdagen van maandag t/m donderdag

Overzicht 52ste Feestweek Nieuweroord 2022
Dinsdag 16 augustus:
19.00 uur:
Opening Feestweek met optocht met de jeugd en
buurtenteams.
20.30 uur:
Pub Quiz in de tent
Woensdag 17 augustus:
10.00 uur:
Kinderochtend Hutten Bouwen
12.30 uur:
Inschrijven Klaverjas Toernooi
12.45 uur:
Start Klaverjas Toernooi
20.00 uur:
Bingo in de feesttent
Donderdag 18 augustus:
09.00 uur:
Familie fietstocht, start vanaf 9.00 uur
11.00 uur:
Nieuweroordse Dart Kampioenschap
20.00 uur:
Playbackshow
Vrijdag 19 augustus:
10.00 uur:
Kinderochtend Hutten Bingo
13.15 uur:
Glij Knots Hockey voor de buurtenteams
16.00 uur:
Penalty schieten
20.30 uur:
The Bronx organiseert: RadioRave Beachparty
Zaterdag 20 augustus:
10.00 uur:
Kinderochtend Zeskamp
13.00 uur:
Buurten Zeskamp
aansluitend: Uitslag en huldiging “Beste buurt 2022”
21.00 uur:
Feest met coverband FANTIX
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Kijk ook eens op de website: www.nieuweroord-web.nl
of volg ons op Facebook: Volksvermaak Nieuweroord
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.

