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Dit boekje wordt mede mogelijk gemaakt door onze adverteerders. 

 

  
 

 
 



 

AGENDA 2023 

 

 
 

 
Het volgende V.v.V. Nieuws komt uit  

vanaf 20 april 2023. 
Kopij kan ingeleverd worden tot en met  

donderdag 6 april 2023! 
 
 

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 11 februari 

Casino night 18 februari 

Klaverjassen 24 februari 

Film middag 1 maart 

Oud papier 11 maart 

Toneeluitvoering 17 en 18 maart 

Klaverjassen 24 maart 

Boulevardloop 31 maart 

Paaseieren zoeken 1 april 

Oud papier 8 april 

Koningsdag 27 april 

mailto:vvvnieuws@gmail.com


Van de bestuurstafel 
 
Beste dorpsgenoten, 

De eerste editie van het V.v.V. nieuws in het nieuwe jaar. Uiteraard wensen 

we iedereen het beste voor het komende jaar.  

Afgelopen jaar werden we meermaals met de pijnlijke realiteit 

geconfronteerd dat niet iedereen die we een gelukkig nieuwjaar hebben 

gewenst, aan het eind van het jaar er nog is. ‘De dood hoort bij het leven’, is 

makkelijk gezegd als je er niet door geraakt wordt. Van het verlies van 

dorpsgenoten worden we, letterlijk en figuurlijk, stil.  

Het leven gaat door en de V.v.V. uiteraard ook. Laten we er samen een mooi 

jaar van maken. 

Dat “samen” kunnen we heel best in Nieuweroord. Het dorpshuis is bijna 

ieder weekend “bezet”. Naast de V.v.V. en The Bronx organiseren steeds 

meer verenigingen activiteiten in het dorpshuis. Vanuit de V.v.V. zijn er voor 

de komende tijd de volgende activiteiten gepland: klaverjassen, casinoavond 

en een filmmiddag. Genoeg kansen om deel te nemen aan een activiteit in 

ons dorpshuis.  

Veel leesplezier bij dit V.v.V. nieuws. 

Groet, 

Frank Post 

  



Jaarverslag V.v.V. Nieuweroord 

Jaarverslag 2021/2022                                      Oktober 2022 

De Vereniging van Volksvermaak Nieuweroord (kortweg V.v.V.) is opgericht 

op 5 januari 1968 met als doel het organiseren van ontspannende activiteiten 

voor de gehele bevolking van Nieuweroord en omstreken. Het lidmaatschap 

is vastgesteld op € 7,50 per persoon, voor leden onder de 13 jaar is het 

lidmaatschap gratis. De peildatum is gesteld op 1 oktober 2022, is men dan 

13 jaar of ouder is men contributie verschuldigd. Het lidmaatschap geeft bij 

diverse evenementen die door de V.v.V. worden georganiseerd korting.  

Door de afgelopen jaren hebben we te maken gehad met corona, dit zorgde 

ervoor dat vergaderingen niet konden plaats vinden en dat bij sommige 

activiteiten op het laatste moment toch nog een streep door moest.   

Bestuur  

In 2021 heeft een bestuurswissel plaatsgevonden, hierbij was aftredend en 

niet herkiesbaar: Henk Snoeijing. (algemeen bestuurslid). Ook heeft Danielle 

Bruinsma aangegeven voor nog 1 jaar beschikbaar te willen zijn. 

Als nieuw bestuurslid is gekozen: Dion Marissen  

Dit jaar zijn er volgens rooster aftredend en niet herkiesbaar: Evelien Smit 

(secretaris) Erik Kip (algemeen bestuurslid) Mariet Claus (kindercommissie) 

Danielle Bruinsma (algemeen bestuurslid).  

Als nieuwe bestuursleden werden gekozen: Irma van Dijk (secretaris) Albert 

Gort (algemeen bestuurslid) Mieke Grievink (algemeen bestuurslid) en Karin 

Jansen (kindercommissie/algemeen bestuurslid)  

Het nieuwe bestuur komt er vervolgens zo uit te zien in 2022: 

Frank Post   Voorzitter 

Henri Mulderij   Penningmeester 

Irma van Dijk   Secretaris 

Mark Vos   Algemeen bestuurslid/PR 



Andre Bruinenberg Algemeen bestuurslid 

Henk Jan Klomp Algemeen bestuurslid 

Dion Marissen  Algemeen bestuurslid 

Albert Gort  Algemeen bestuurslid 

Mieke Grievink  Algemeen bestuurslid 

Wilma Bruinenberg Jeugdcommissie 

Karin Jansen  Jeugdcommissie 

 

Aantal leden 

Op 1-10-2021 telde de Vereniging van Volksvermaak 405 leden en op 1-10-

2022 telde de Vereniging van Volksvermaak 407 leden. 

Activiteiten: 

Onderstaande activiteiten zijn in 2022 door de Vereniging van Volksvermaak 

georganiseerd:  

14 februari filmmiddag: 1e film 28 kinderen en 2e film 32 kinderen  

18 maart klaverjassen: de  1e keer in lange tijd klaverjassen met een 

opkomst van 20 personen 

9 april   paaseieren zoeken: 43 kinderen aanwezig  

22 april  klaverjassen: aanwezig 12 personen 

27 april  Koningsfeest: dit jaar een barbecue voor jong en oud bij het 

dorpshuis, voor de jeugd was er volop vermaak door de 

springkussens die in de sportzaal aanwezig waren 

20 mei   klaverjassen: aanwezig 12 personen  

18 juni  zomerspelen in de middag voor de kinderen en in de avond 

voor de buurten, de buurten die meegedaan hebben konden 

tevens punten winnen voor de feestweek. 



14 oktober Sjoeltoernooi: voor de kinderen was er in de middag een 

sjoeltoernooi en voor de volwassenen was er s ’avonds een 

sjoeltoernooi.  

19 oktober Filmmiddag en filmavond : s ’middags een filmmiddag voor de 

basisschool, 1e film 20 kinderen, 2e film 20 kinderen. Voor de 

grotere kinderen was er in de avond een film geregeld, 

opkomst 13 kinderen. 

 

15 tot en met 20 augustus 52e feestweek, het programma zag er als volgt uit:  

Dinsdag 16 augustus 

19.00 uur  Start en opening 52e Feestweek Nieuweroord. Na een 

welkomstwoord door Frank Post ( voorzitter) kon de optocht 

beginnen, voor de kinderen was de keuze vrij gelaten en de 

buurten konden punten verdienen wanneer men zo origineel 

mogelijk verkleed was.  

20.30 uur  Pubquiz: wederom een geslaagde avond, Inge Kats heeft de 

invulling van deze avond verzorgd, onze complimenten. De 

vragen varieerden van muziek, aardrijkskunde en zelfs aan 

Nieuweroord werd gedacht. 

Woensdag 17 augustus  

10.00 uur  Kindermorgen: dit jaar mochten de kinderen huttenbouwen 

van sloophout onder begeleiding van een volwassene. Na een 

korte uitleg klonk er over het sportveld volop 

timmergeluiden. De reacties van zowel jong en oud waren 

meer dan enthousiast! 

 Klaverjassen 44 deelnemers 

20.00 uur Bingo: mede door de geweldige opkomst en de prijzen die 

door de sponsors zijn bijgedragen weer een fantastische 

avond, 190 boekjes zijn er verkocht. 

 



Donderdag 18 augustus 

Door de problemen met vergunningverlening omtrent stikstof 

is er dit jaar gekozen voor een gehele andere invulling voor de 

donderdag. De motortoertocht en de scootertoertocht zijn dit 

jaar komen vervallen, hiervoor is in de plek gekomen het 

darttoernooi. 

9.00 uur  Fietstocht: dit jaar was er alleen de mogelijkheid om de 25 km 

te fietsen, hier hebben 71 fietsers aan meegedaan.  

11.00 uur  Darten: 32 aanmeldingen waaronder een groot aantal 

Nieuweroorders, hierdoor werd de tent de gehele middag 

tevens goed bezocht door fanatieke fans.  

20.00 uur Playbackshow: zoals we ondertussen gewend zijn van de 

Nieuweroorders ligt de lat hoog, dat wil zeggen dat er door 

zowel jong en oud waanzinnige acts werden weergegeven.  

Vrijdag 19 augustus:  

10.00 uur  Kinderochtend: huttenbouwenbingo en pannenkoeken eten. 

De hutten die op woensdag gemaakt waren werden vandaag 

gebruikt voor als thuisbasis voor de bingo om er vervolgens 

aansluitend pannenkoeken in te gaan eten. 

13.15 uur  Sport en spel middag: glijknotshockey. Onder aanvoer van 

een nieuwe presentator (Dion Marissen) werd er volop 

gestreden door de buurten. 

16.30 uur  Penaltyschieten  

21.00 uur  De Bronx had deze avond in handen, met het thema 

“Beachparty” en een tropische aankleding was deze avond 

een succes. Er zijn 197 kaarten verkocht. 

  



Zaterdag 20 augustus  

10.00 uur  Kinderochtend 

13.00 uur  Buurtenzeskamp 

16.30 uur  Uitslag en huldiging “beste buurt 2022”. Dit jaar ging de 

wisselbeker naar de Weideraai.  

20.30 uur De band “Fantix” had dit jaar de eer om de feestweek af te 

sluiten en na een rustige start kwam de sfeer er meer dan 

goed in. 225 kaarten zijn verkocht. 

V.v.V. Nieuws 

                            Dit informatieboekje is een uitgave van de V.v.V. met informatie over de 

activiteiten van de V.v.V., verslagen en aankondigheden. Het boekje wordt 

verzorgd door Johanita Knol en Nicolien Kip. Na jaren van trouwe hulp en 

geweldige ondersteuning heeft Ina Knol haar werkzaamheden helaas moeten 

stoppen wegen privéomstandigheden.  

 Kopij van inwoners, verenigingen en instellingen uit Nieuweroord wordt gratis 

geplaatst, voorwaarde is dat het bericht een algemeen karakter heeft. De 

ingeleverde kopij kan door de redactie worden ingekort of geweigerd. Het 

boekje verschijnt ongeveer 7 keer per jaar en wordt huis aan huis bezorgd. 

Sinds dit jaar staat het V.v.V. nieuws ook online. Te vinden op  

http://www.nieuweroord-web.nl/vvv.  

De kosten van adverteren is in maart 2022 verhoogd. De kosten van adverteren  

bedragen op dit moment voor de achterpagina € 125,- voor een halve pagina 

in het boekje € 75,- en voor een kwart € 40,- .  De V.v.V. verzorgd ook drukwerk 

voor verenigingen, instanties en particulieren.  

Tot slot 

Dit jaar is er weer een start gemaakt met het organiseren van verschillende 

activiteiten voor zowel jong als oud. Verzoeken zijn ingediend en geprobeerd 

te realiseren. Soms is er volop animo, een andere keer is de opkomst 

beduidend minder of zelfs zo weinig dat men heeft moeten besluiten om er 

een streep door te zetten. Jammer voor alle energie die er op dat moment is 

ingestoken. Ook merken we dat door regelgeving het steeds lastiger wordt 

http://www.nieuweroord-web.nl/vvv


om dingen te realiseren. Maar toch, het blijft belangrijk dat een klein dorp dat 

steeds groter wordt de gemoedelijke sfeer van ons platteland blijft 

behouden. En dat kan alleen als we er samen de schouders onder blijven 

zetten.  

We kijken terug op een jaar waar we weer alle dank willen uitspreken naar al 

onze vrijwilligers, buurtvertegenwoordigers en andere helpende handen… 

Zonder jullie is het onmogelijk om iets te organiseren. Onze dank daar dan 

ook hartelijk voor!! 

Voor de laatste keer getekend door de secretaresse,  

Evelien Smit  

 

 



‘Even voorstellen’  
nieuwe bestuursleden 

Hallo, ik ben Irma van Dijk, getrouwd en samen 

hebben wij 3 kinderen. 

Sinds 1 november 2022 mag ook ik deel uitmaken 

van het V.v.V. bestuur en heb daar heel veel zin in. 

Sommigen van jullie kennen mij van de peutergroep 

in Nieuweroord, aangezien ik peuterleidster ben, nu 

in Hollandscheveld. Voor andere zal ik onbekend 

zijn. 

Sinds 2018 wonen wij in Nieuweroord, eerst aan de 

Geeserraai, en nu aan de Trambaan. 

In mijn vrije tijd mag ik graag wandelen, brocante markten aflopen en in de 

zomer ga ik graag op vakantie naar de zon. 

Ik hoop jullie allemaal een keer tegen te komen tijdens de leuke activiteiten 

die de V.v.V. altijd organiseert. 

Vriendelijke groeten, 

Irma van Dijk 

 

Hallo iedereen, 

Mijn naam is Wouter Benjamins.  Sinds kort heb 

ik me mogen aansluiten bij de V.v.V. en ben ik 

met mijn leeftijd van 21 jaar de jongste uit het 

bestuur! 

Ik ben geboren en getogen in Nieuweroord, 

opgegroeid in het dorp en voel me hier dan ook 

geweldig thuis. Samen met mijn vrienden die 



ook uit Nieuweroord (of iets buiten uit de omgeving) komen, ben ik bij elk 

feestje aanwezig.  

In het dagelijks leven werk ik bij een loonbedrijf en zit daar voornamelijk op 

de mobiele kraan in het grondverzet. In mijn vrije tijd help ik hier en daar nog 

op een boerderij en mag ik graag met de kameraden naar een feestje toe 

gaan.  

Zoals je leest ben ik altijd in voor gezelligheid, daarom vind ik het ook mooi te 

mogen aansluiten bij de V.v.V. En zo ook mijn bijdrage te kunnen leveren aan 

een feestje. Ik hoop dus ook op een toekomst met veel gezelligheid! 

Groetjes, 

Wouter 

 

Hoi hoi, 

Ik ben Karin Jansen woon in Tiendeveen en ben getrouwd 

met Jeroen Jansen, wij hebben 2 kindertjes Saar (7) en Mitz 

(5). 

En door de school van de kindertjes de trek gevonden naar 

Nieuweroord! 

Ik ben kapster, en hou er van om heerlijk buiten te zijn, in 

de tuin en bij de dieren. Ook houd ik van gezelligheid, 

sporten, creatief zijn en de kindertjes te vermaken. 

Vandaar dat ik terecht gekomen ben bij de V.v.V. om bij kinderactiviteiten te 

helpen! 

Groetjes, 

Karin 

 



Hallo lezers,  

Mijn naam is Albert Gort en sinds kort 

onderdeel van de V.v.V.  

Ik ben 36 jaar en getrouwd met Mirjam 

Gort-Salomons. Samen hebben wij drie 

kinderen: Imre (6), Meerle (3) en Diede (1).  

Ik woon aan de Middenraai.  

 

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als 

Key-Accountmanager bij STILL Intern 

Transport, een wereldwijde speler voor heftrucks, magazijninrichting en 

automatisering.  

 

Belangrijke hobby’s voor mij zijn sporten (o.a. volleybal in Nieuweroord), 

feestje vieren, beetje klussen rond huis en nog wat dingen meer.   

Binnen de V.v.V. heb ik diverse taken maar met name zal ik betrokken zijn bij 

de sport- en spelactiviteiten.  

Tot binnenkort!  

Groet, Albert 

 

 

Hey hoi! 

Mijn naam is Mieke Grievink en sinds 1 november 

2022 mag ik deel uit maken van de V.v.V. Veel 

mensen kennen mij al o.a. door mijn bedrijf 

Krijtbord Styling (en mijn mat zwarte bus vol met 

teksten     )  

Maar voor diegene die mij nog niet kennen: Ik ben 

van origine een Achterhoekse (Winterswijk), 45 

lentes jong en woon al 11 jaar, samen met mijn 



dochter Noni (14), met veel plezier aan de Hoogeveensche Vaart! Naast mijn 

creatieve werkzaamheden heb ik altijd in de horeca gewerkt. Ik vind het erg 

leuk om het mensen naar hun zin te maken. In mijn vrije tijd ben ik vaak te 

vinden bij mijn IJslander op stal of op iets meer pk…mijn motor. 

Mijn taken zullen hoofdzakelijk bestaan uit het regelen van de sponsoring, 

maar daarnaast ook inzetbaar voor alle voorkomende werkzaamheden. Ik 

vind het leuk en belangrijk om mensen te verbinden, wat denk ik heel 

belangrijk is in deze tijd! Daar is een V.v.V. natuurlijk bij uitstek geschikt voor! 

Ik heb er dan ook ontzettend veel zin in om leuke dingen te (helpen) 

organiseren! 

Met inspirerende groet, 

Mieke 

 

 
            

Koffieochtenden Immanuëlkerk  

Ook in het nieuwe jaar willen we doorgaan met de koffieochtenden. 
 
Elke laatste donderdag van de maand is iedereen van harte welkom in de 
Immanuëlkerk te Noordscheschut vanaf 10.00 uur. Er is altijd een hele groep 
maar er kan gerust meer bij! 
 
Kom ook eens voor een ontmoeting, een gesprekje en natuurlijk koffie of 
thee. U/jij mag komen en gaan wanneer je wilt.  
 
De eerste keer in dit jaar zal zijn op 26 januari.   
De daarop volgende keren zijn op: 23 februari,  30 maart  
en zo verder.  
 
Wees welkom !!!! 

 



Verslag darttoernooi 06-01 

Zoals elk jaar was ook het toernooi op 6 januari weer een pijltje in de roos. 

Met 67 deelnemers (het maximale aantal was 70) was het een geslaagde 

avond waarop meerdere maximale scores van 180 werden gegooid. 

De hoogste uitgooi werd deze avond gegooid door Jordy Groote uit 

Hoogeveen. Het was een uitgooi van maar liefst 121. 

Net als andere jaren werd er na de poulefase een winnaars- en een 

verliezersronde gespeeld. In de finale van verliezersronde gooide Marcel 

Oosting het beste naar het bord en werd zodoende winnaar van de verliezers. 

De GRANDE FINALE van het Nieuweroords darttoernooi werd gegooid tussen 

de grote vedettes van het toernooi Jan Nijmeijer en Rene Spijker.  

Dat het toernooi een ware slijtage slag was konden we niet aan deze mannen 

zien en de finale was er dan ook een met een niveau waar van Gerwen en van 

Barneveld alleen maar van kunnen dromen. De laatste pijl werd deze avond in 

de dubbel gegooid door Jan Nijmeijer waarmee hij de grote Nieuweroords 

Kampioen werd. 

Het volgende darttoernooi staat weer gepland in de feestweek. Uiteraard 

nodigen wij iedereen dan weer uit om mee te doen aan het Nieuweroords 

Zomer darttoernooi. 

Namens de dartcommissie iedereen weer bedankt voor jullie deelname. 

                               

 

  



Uitslag Klaverjassen 20-01 
        

  totaal 
  

partij 
1 

partij 
2 

partij 
3 

partij 
4 

                
1 7141 Jan Bruinsma 

 
1958 1526 1876 1781 

2 6931 Wietse Jan Otten 
 

1761 1523 1876 1771 

3 6892 Klaas Steenhuis 
 

1635 2122 1914 1221 

4 6590 Dion Marissen 
 

1635 1666 1600 1689 

5 6482 Johnny Kats 
 

1507 1280 1914 1781 

6 6433 Jos Kroezen 
 

1184 2122 1406 1721 

7 6232 Wietse Otten 
 

1761 1526 1582 1363 

8 6187 Jeroen Bruinenberg 
 

1958 1280 1178 1771 

9 6014 Tim Vos 
 

1184 1559 1582 1689 

10 5965 Lydia Bruinsma 
 

1507 1559 1178 1721 

11 5787 Mark Vos 
 

1301 1523 1600 1363 

12 5594 Henk Bruinenberg 
 

1301 1666 1406 1221 

 

Vrijwillige tuinhulp gezocht 

Gezocht tuinhulp; iemand met veel tijd die 1 maal per maand of op afspraak 
mijn tuin wil bijhouden. Ook aanleg kleine groente tuin. 
Opbrengst: delen of ruilen tegen een schilderij dat ik maak. 
Vanwege een handicap aan beide polsen kan ik zelf geen zwaar tuinwerk 
verrichten. 
 
Met vriendelijke groeten,  
Chantal van Sundert   
06-13757927 



  



Namens het bestuur van ‘Dorpshuis de Vuurkörf’ 

Hallo dorpsgenoten, 

Inmiddels is het alweer 2023, een heel nieuw jaar ligt voor ons. Namens het 

bestuur wensen we jullie een heel gelukkig en gezond 2023. Afgelopen jaar 

konden weer veel activiteiten plaatsvinden en wisten jullie als dorpsbewoners 

de weg weer goed te vinden richting het dorpshuis. Heel mooi om jullie 

allemaal weer te zien in dorpshuis; waar zowel lief als leed gedeeld wordt. 

Opruimen. 

We zijn in het nieuwe jaar begonnen met een opruimavond. Dit was vooral 

nodig in de hal bij de wc’s, de bankzaal, bergingsruimte van de tafels en 

stoelen, de zolder en de vergaderzaal. Het is inmiddels weer netjes 

opgeruimd en dit willen we ook graag zo houden. Vriendelijk verzoek om dus 

alles weer netjes terug te zetten op de plaats waar het hoort. 

Nieuw bestuurslid. 

In november heeft Bertus Blokzijl afscheid genomen als bestuurslid. Evert Vos 

hebben we bereid gevonden om plaats te nemen in het bestuur. Hij gaat o.a. 

zich bezig houden met de planning van de bar vrijwilligers.  

Bijdrage Oranje Fonds. 

In dit voorjaar hebben we een aanvraag gedaan bij het Oranje Fonds voor een 

subsidie m.b.t. de verbouwing van de barruimte. In december hebben we het 

bericht gekregen dat we maar liefst € 10.000,- krijgen. Daar zijn we echt 

ontzettend blij mee en natuurlijk zijn we het Oranje Fonds heel dankbaar 

hiervoor! 

Komende activiteiten. 

Er zijn weer veel leuke activiteiten gepland voor jong en oud komende 

periode. We delen zoveel mogelijk de activiteiten op onze Facebook pagina 

https://www.facebook.com/dorpshuis.devuurkorf.9 en daarnaast kunnen 

jullie natuurlijk altijd in de agenda kijken op www.nieuweroord-web.nl.  

 

https://www.facebook.com/dorpshuis.devuurkorf.9
http://www.nieuweroord-web.nl/


Toneeluitvoering. 

Dit jaar is er weer een toneeluitvoering, op vrijdag 17 maart en zaterdag 18 

maart zijn jullie van harte welkom om te komen kijken naar de toneelspelers 

uit Nieuweroord. Tevens is er deze avond ook weer de mogelijkheid om 

donateur te worden van dorpshuis. Voor € 10,- per jaar kunt u het dorpshuis 

een warm hart toe dragen en u krijgt direct deze avond een korting op de 

entree van de toneeluitvoering. De entree van donateurs is € 3,50 en voor 

niet donateurs € 6,-. In de pauze is er weer een leuke verloting. 

Vrijwilligers. 

We zijn hartstikke blij met onze vrijwilligers op alle fronten. Echter merken we 

wel dat het af en toe lastig is om barvrijwilligers te vinden bij feestjes / 

activiteiten e.d. Hierbij dus een oproep voor (nieuwe) barvrijwilligers. Lijkt het 

je leuk om af en toe eens achter de bar te staan!? Meld je dan nu aan bij 

Evert Vos (06-55563731). Hij gaat je dan vervolgens toevoegen aan de 

barplanning app, daar plaatsen we vaak de oproepjes m.b.t. barvrijwilligers 

voor bepaalde avonden. Je kunt dan zelf aangeven als je een bardienst wilt 

draaien. Het zou mooi zijn als we de groep kunnen uitbreiden, vele handen 

maakt licht werk. Daarnaast is het ook gewoon heel gezellig om te helpen! 

Huur barruimte. 
Aankomende periode staan er weer diverse leuke activiteiten gepland in 
dorpshuis. Uiteraard is er ook nog genoeg ruimte in de agenda om de 
barruimte af te huren voor een besloten feest. Denk bijvoorbeeld aan een 
jubileumfeestje, verjaardagsfeest, bedrijfsborrel e.d. Vraag gerust eens naar 
de mogelijkheden, je kunt daarvoor contact opnemen met Daphne Snoeijing 
(06-46650587).  
 
Mocht je het leuk vinden om een groter (openbaar) feest te organiseren in 
het dorpshuis, dan zijn daar uiteraard ook mogelijkheden voor. We denken 
graag met jullie mee. Neem gerust eens contact op met één van de 
bestuursleden. 
 
We hopen jullie snel weer eens te mogen begroeten in dorpshuis. 
 
Hartelijke groet, 
Het bestuur van dorpshuis de Vuurkorf. 



Peuterspeelzaal De Speelkorf 

Op elke maandag- en woensdagochtend van 8.30 uur tot 12.30 uur is de 
peuterspeelzaal geopend in het dorpshuis van Nieuweroord. Peuters die 
hiervoor zijn aangemeld, komen dan spelen. Het dorpshuis in Nieuweroord 
heeft een ruim ingericht lokaal met een gezellige omheinde 
buitenspeelplaats. Er zijn altijd twee vaste pedagogisch medewerkers 
aanwezig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke ochtend heeft een vast ritme, dit geeft houvast aan de peuters. Zo wordt 
er met elkaar gezongen in de kring, er wordt voorgelezen, samen tellen en 
aan het eind van de ochtend wordt er samen gegeten. Spelerwijs verzorgt de 
lunch. Als ouder geef je je peuter fruit mee wat halverwege de ochtend wordt 
genuttigd. En natuurlijk wordt er vooral veel gespeeld, zowel binnen als 
buiten. Ook wordt er weleens gebruik gemaakt van de gymzaal. Er is 
voldoende speelgoed aanwezig, als ook knutselmateriaal. Elke ochtend is er 
een peuter die het hulpje van de juf mag zijn. Het hulpje heeft speciale taken, 
wat voor de peuter erg leuk is.   



Zo nu en dan worden er activiteiten georganiseerd, zoals een uitje naar een 
speeltuin, juffendag waarop de verjaardagen van de juffen worden gevierd, 
pietengym, kerstbrunch, sintmaarten enzovoort.  

Je peuter is welkom als hij/zij 2 jaar en 4 maanden oud is. Aanmelden kan 
ruim daarvoor al via de website: https://www.spelerwijs-
hoogeveen.nl/aanmeldingsformulier.  

Ben je nieuwsgierig geworden en heb je vragen? Neem dan contact op met 
Spelerwijs: 
Tel: 0528 231114 
Email: speelkorf@spelerwijs-hoogeveen.nl 

Je peuter is van harte welkom!  

 

  

https://www.spelerwijs-hoogeveen.nl/aanmeldingsformulier
https://www.spelerwijs-hoogeveen.nl/aanmeldingsformulier


NZMC 

In 2020 zijn we gestart met een gezellig 
dartcompetitie onder het genot van een hapje 
en drankje. 
Inmiddels hebben we een (maximaal) 
deelnemersveld van 22 spelers, waarvan er 4 
het vrouwelijke geslacht hebben. 
  
De eerste volledige competitie werd gespeeld 
van september 2021 tot juni 2022. 
De winnaar van deze competitie was Klaas Jonkman. Tijdens de jaarlijkse 
feestdag in juni is hij gehuldigd.  
Zijn prijs werd uitgereikt terwijl onze lokale onderneemster van  
’t Keukentje het buffet aan het klaar zetten was.   
  
Het nieuwe seizoen dat in september 2022 van start ging kent inmiddels twee 
spelers die een 9-darter hebben gegooid vanaf 301. 
Jan Bruinsma mocht de primeur op zijn naam schrijven en een maand later 
gooide Jan Pekel de perfecte leg. 
Momenteel leidt Marc Marissen de ranglijst, gevolgd door Ramon Kats en Jan 
Bruinsma.   
  
Kom gerust eens langs om een kijkje te nemen. Het is altijd gezellig druk. 
Het dorpshuis is er niet alleen voor ons maar voor iedereen! 
  
De 2e zaterdag van de maand. Wees welkom! 

 



  



Het jaar sportief beginnen?  

 

Je kan een maand lang gratis en geheel vrijblijvend 

sporten! 
Hierbij een overzicht van wat Nieuweroord te bieden heeft op het 

gebied van sport: 

Gymnastiek Elke dinsdagavond 

Groep 1 (groep 1 en 2) 17.15 – 18.00 uur 

Groep 2 (groep 3, 4 en 5) 18.00 – 18.45 uur 

Groep 3 (groep 6, 7 en 8 en ouder) 18.45 – 19.30 uur 

 

Peutergym: Elke vrijdagochtend 9.15 – 10.00 uur 

 

Aerobics/Steps: Elke maandagavond en donderdagavond 19.00 – 20.00 
uur 

 

Volleybal 

Dames Elke maandagavond 20.00 – 21.30 uur 

Heren Elke dinsdagavond 20.30 – 22.00 uur 

 

Badminton: Elke woensdagavond 20.00 – 21.30 uur 

 

Alle sporten vinden plaats in het dorpshuis van Nieuweroord. Loop gerust een 

keer binnen!  

Heb je vragen? Kijk dan eens op de site voor alle contactpersonen:  

www.nieuweroord-web.nl/sportvereniging 

  

http://www.nieuweroord-web.nl/sportvereniging


Filmmiddag  01-03 

Ja ja, voor je het weet is het al weer tijd voor de voorjaarsvakantie. 

En dan is het natuurlijk ook tijd voor de filmmiddag! 

We hebben ook dit keer weer twee leuke films uitgezocht. 

De eerste film is Big trip 2 

En de tweede film is Fire Heart 

           

 

 

 

 

 

 

Save te date 

Wanneer:   woensdag 1 maart        

Tijd:          13:00- 15:00 en 15:00-17:00 

Voor wie:   kinderen van de basisschool 

Waar:        Dorpshuis de Vuurkörf 

 

We hopen jullie allemaal 1 maart te zien!  

 

 



Even voorstellen 

 

Mijn naam is Nick Pater (26), eigenaar van Pater Techniek. 

 

Na enige jaren ervaring als diagnose- monteur in de automotive en landbouw 

sector, ben ik 1.5 jaar terug mijn eigen bedrijf gestart. Wij richten ons met 

name op storingsdiagnose op electronica gebied, met daarbij al het reparatie 

en onderhoudswerk wat bijkomend is.  

In januari opende wij ons compleet nieuwe werkplaats in Hoogeveen, 

Zeppelinstraat 6B. Daar kunnen wij iedereen alle service bieden aan zowel 

auto's en bedrijfsauto's, alsook land- en tuinbouwmachines. 

 

Graag tot ziens! 

 

  



Boulevardloop 31-03 

Op vrijdag 31 maart 2023 vindt de 9e boulevardloop plaats. Na 3 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 het dorpshuis De Vuurkörf 

zijn. Er zijn dit jaar leuke (geld-) prijzen te winnen.  

 

  

http://www.inschrijven.nl/


Paaseieren zoeken 01-04 
 
1 april is het zover!! Nee het is geen grap, dan gaat het gebeuren. 
Alle kinderen van de basisschool (en ook hun broertjes en zusjes en andere 
kinderen vanaf 0 jaar tot de basisschoolleeftijd), zijn 1 april van harte welkom 
om ons te komen helpen met zoeken. De groepen worden natuurlijk 
opgedeeld zodat iedereen ook de kans heeft om eieren te vinden. Voor de 
kinderen die nog niet naar de basisschool gaan, wordt verwacht dat papa of 
mama mee gaat.  
 
Om 10.30 uur gaan we verzamelen in het dorpshuis en vanaf daar gaan we 
verschillende kanten op. 
 
Doe allemaal de laarzen, een oude jas en broek aan en neem een tas mee 
zodat je de gevonden eieren ook kunt verzamelen.  
 
Datum:  1 april 
Plaats  Dorpshuis de Vuurkörf 
Tijd:   10.30 uur tot 12.00 uur 
Kosten:  2 euro 
 

 

  



  

  

  
   
 

Als je de afgelopen tijd naar buiten keek, werd je er niet echt vrolijk 
van…Donkere dagen met veel regen en wind.  
Maar gelukkig wordt het schelpenpadje naast het sportveld richting de 
Veldraai tegenwoordig verlicht door een hele mooie lantaarnpaal!  
  
Dit was 1 van de ideeën die vorig jaar is ingediend 
en is gerealiseerd.  
Net zoals: 
-De boulevard weer opvrolijken met mooie 
planten;  
-Een picknicktafel aan de Veldraai;  
-Een laptop voor de V.v.V.; 
-Een verkeersspiegel bij de uitrit van de begraafplaats.  
  
Ook voor 2023 is er weer een budget beschikbaar.  
  
Begin maart komt de initiatiefgroep Smederijen weer bij elkaar.   

Zien wij dan uw/jouw of jullie idee…??  
  
Maak je idee bekend bij ons als groep. Wacht niet te lang, lever je idee in 
door middel van het ideeënformulier. In te leveren bij:  

                          Jannie Haveman, Gerrit Vos,   

Seine Hugen of  Tinka Bruinenberg  
  
Samen kijken wij met de groep van de smederij Nieuweroord naar het idee.  
Voldoet het idee aan de voorwaarden? (deze zijn te vinden op de site van de 
smederijen). En valt het binnen het budget…??  
Dan kan het idee op korte termijn worden uitgevoerd.  
  



IDEEFORMULIER  
 

 

Naam bewoner/organisatie:  
Adres:  
Postcode:  
Telefoon:  
E-mail:  
 
Omschrijving idee:  
 
 
Licht uw idee toe:  
 
1. Wat zijn de kosten van de realisatie van uw idee? Stuur een begroting mee. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Bedenkers of gebruikers van een idee staan achter het idee en voeren deze 
zoveel mogelijk zelf uit. Denk aan de organisatie, het zoeken van extra 
sponsoring, maar ook aan het zelf realiseren van het idee waar dat mogelijk 
is. Hoe denkt u dit op uw idee toe te passen? 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Er moet voldoende draagvlak voor uw idee zijn in uw straat, buurt of dorp. 
Waarom denkt u dat er voldoende draagvlak in het dorp aanwezig is? 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
4. Uw idee moet ten goede komen aan de leefbaarheid in het dorp. Waarom 
denkt u dat dit op uw idee van toepassing is? 
………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Uw idee moet binnen een jaar uitgevoerd zijn. Op welke termijn kan uw 
idee gerealiseerd worden? 
………………………………………………………………………………………………………………………  



Koningsdag 2023 

Na het geweldige succes van vorig jaar heeft de V.v.V. besloten om ook dit 

jaar weer voor spektakel te zorgen op koningsdag. 

Hoe deze dag er precies uit zal gaan zien is op dit moment nog niet bekend, 

maar dat het weer super gezellig gaat worden staat vast. 

Iedereen is weer van harte welkom dus blok de agenda’s maar weer af. 

Nadere informatie volgt zo snel mogelijk. 

Feestelijke groet,  

Feestcommissie 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 € 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. 
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V.v.V. Nieuws is een uitgave van de Vereniging voor Volksvermaak te 
Nieuweroord en verschijnt ongeveer 5 maal per jaar. Oplage 500 stuks.  
 
Redactie:  
Johanita Knol 
Nicolien Kip 
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 20 april 2023 verschijnt de volgende uitgave. 
Kopij inleveren voor donderdag 6 april 2023.  
 
Kijk ook eens op de website: www.nieuweroord-web.nl 
en volg ons op Facebook en Instagram: V.v.V. Nieuweroord 
 
 

 
 

 


