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Het volgende V.v.V. Nieuws komt uit  

Vanaf 26 januari 2023 
Kopij kan ingeleverd worden tot 19 januari! 

 
 

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 8 oktober 

Sjoeltoernooi 8 oktober 

Klaverjassen 14 oktober 

Filmmiddag 19 oktober 

Algemene Ledenvergadering VVV 1 november 

Oud Papier 12 November 

Opening nieuwe bar dorpshuis 12 november 

Klaverjasmarathon 19 november 

Sinterklaasintocht 3 december 

Zwemmen Huttenheugte 9 december 

Kerstbingo-en Klaverjassen 10 december 

Kerstmarkt 17 december 



Van de bestuurstafel 
 
Beste dorpsgenoten, 
 
Het is al weer even geleden dat we de feestweek hebben gehad. We 
kunnen terug kijken op een zeer geslaagde feestweek. In dit V.v.V. 
nieuws kunt u het verslag en de uitslagen lezen van de activiteiten van 
de feestweek. Op een dikke onweersbui (vlak voor de bingo) na, 
verliepen alle activiteiten voorspoedig, was er een erg gezellige sfeer 
en waren alle deelnemers bloedfanatiek, met als uiteindelijke winnaar; 
De Weideraai. De feestweek is en blijft een succes dankzij bezoekers en 
dankzij alle vrijwilligers. Bedankt allebei! Als bestuur hebben we enorm 
genoten van de feestweek.  
 
Ook voor de komende tijd staan er weer in heel aantal activiteiten 
gepland; sjoelen, klaverjassen, filmmiddag, Sinterklaasfeest, 
zwemfeest, kerstbingo en kersmarkt. Dus genoeg kansen om deel te 
nemen aan een activiteit in ons dorpshuis.  
 
Mocht u nog een tip of idee hebben voor de feestweek en/of voor de 
V.v.V. in het algemeen, laat het ons weten of kom langs op de 
algemene ledenvergadering. 
 
Veel leesplezier bij dit V.v.V. nieuws. 
 
Groet, Frank Post 
 

Mededeling Casino avond 

De casinoavond stond gepland voor 12 november maar valt dan gelijk 

met “heropening” van het dorpshuis. We zullen die avond wel een 

aantal spellen klaar zetten maar de “officiële” casinoavond verplaatsen 

we naar 18 februari. 



Verslag Feestweek 2022 
 

Eindelijk is het dan zover, er is weer een feestweek. Voor ons als 

bestuur begon de feestweek al op zaterdag 13 augustus. Net iets te 

laat (planning was 7 uur) zijn André, Frederik en ik om 7:15 het plein 

aan het vegen. Net iets te vroeg is de tentenbouwer er, wat resulteert 

een half geveegd terrein. Na de komst van de tentenbouwer zie je ook 

direct een stukje magie van Nieuweroord; “De vrijwilligers”, veel en vol 

energie. In een mum van tijd staat de tent op en dat was  het dan….op 

een afsluitend drankje na gebeurd er die dag niets meer. Opladen voor 

de komende week. 

Maandag 15 augustus: voor het bestuur en vrijwilligers weer een 

relaxte dag. De tent stond immers al. Het inrichten verloopt soepel. 

Het leggen van alle kabels en haspels is altijd wel een uitdaging maar 

toch lukt het om met de middag alles klaar te hebben en kunnen we 

samen met de vrijwilligers over gaan tot het uitproberen, proeven en 

afstellen van de tap en of drank. Een serieuze aangelegenheid, immers 

je wilt niet dat de bezoekers van de feestweek klachten hebben over 

de consumpties. Het was voor een enkeling een zware opgave maar 

aan het eind van de middag konden we toch vast stellen; alle drank 

was goed. 

Dinsdag 16 augustus: komen de laatste materialen. Ondanks dat de 

voorbereidingen heel vroeg begonnen zijn komt niet alles op tijd, de 

bouwhekken en toiletwagen lieten op zich wachten tot dinsdag maar 

zoals Teun zal zeggen….op tiet zat      . Dan aan het begin van de avond 

begint het toch echt……Het terrein stoomt vol met verklede mensen, 

karren, trekkers ed. Heerlijk, iedere buurt heeft de moeite genomen 

om zich van de beste kant te laten zien. Zelf vind ik de variëteit het 

mooist. Na een korte tocht door het dorp eindigen we weer op het 

feestterrein waarna de kinderen met “partypoppers” de feestweek 

officieel openen. Na de opening is het opruimen en koffie zetten want 

maar even later beginnen we met de pubquiz. Al jaren hebben we een 



pubquiz maar voor het eerst gemaakt en uitgevoerd door Inge. Zonder 

enige zenuwen doet ze dat geweldig. Leuke gevarieerde vragen 

wisselen elkaar in heel wat rondes af. Hoe langer we met de pubquiz 

bezig zijn hoe meer ik me realiseer wat enorm veel werk moet er voor 

Inge in de voorbereiding hebben gezeten, bedankt daarvoor. Ik/we 

vergeten als bestuur die avond om na te zitten met het bar personeel, 

sorry voor de mensen die die avond vrijwilliger waren. 

Woensdag 17 augustus: zoals gebruikelijk beginnen we de dag met 

werkoverleg. André zit voor, ik notuleer. Deze combi staat garant voor 

chaos, het werd dus een leuke dag. Na het werkoverleg begon (voor 

mijn gevoel) het hoogte punt van feestweek; het hutten bouwen. De 

kids van het dorp hebben zich een paar uur lang kunnen uitleven in het 

bouwen van hutten. Met hulp van vrijwillige bouwkundig ingenieurs 

werden er prachtige hutten gemaakt. Zelf stond ik op dat moment de 

drank voorraad bij te vullen, het achtergrond geluid van 40 hamerende 

kids maakt je blij en enthousiast. Na de middag was er in de tent het 

klaverjas toernooi, een mooie groep en lekker weer zorgde dat het een 

leuke middag was. Het tempo begint dan echt al toe te nemen in de 

feestweek voor ons als organisatie. De ene activiteit loopt af/uit en de 

volgende begint al weer. Door bliksem inslag verloopt de het begin van 

de Bingoavond chaotisch soepel. Wat enorm veel deelnemers! We 

blijven maar plekken bij maken…..maar de rij is enorm. Uiteindelijk 

bieden statafels uitkomst om ook de laatste deelnemers een plekje te 

geven. Op deze avond zie je het tweede magische van Nieuweroord; 

sponsoren. Bijna alle prijzen van de bingo zijn gesponsord. (ook veel 

prijzen van activiteiten later in de week trouwens) Sponsoren enorm 

bedankt. 

Donderdag 18 augustus: In het dag programma stond fietsen en 

darten. Andre en ik staan bij een post van de fietstocht dus ik krijg niet 

veel mee van het darten. Twee woorden zijn me bij gebleven van het 

darten; gezellig en hongerig. De fietstocht was prachtig, Klasinus had 

een prachtige route voor ons gemaakt. Gezien het enthousiasme van 



de deelnemers gaan we volgend jaar toch maar weer voor twee 

afstanden (35/70 km). We sluiten de donderdag af met de 

playbackshow. Met stip, de avond dat de tent het volst is. Veel kids en 

opa's en oma’s die dan ook in de tent zijn. Optreden na optreden zorgt 

voor entertainment en sensatie. De jury is onder de indruk van het 

fanatisme en professionele insteek maar uiteraard kan ook hier naar 

een winnaar zijn. Net als woensdagavond word het veel te laat maar 

verschrikkelijk gezellig. 

Vrijdag 19 augustus: Bij het werkoverleg is te merken dat de 

vermoeidheid toeslaat bij ons als bestuur, na de nodige bakken koffie 

komen we in actie want het is een actieve dag. In de ochtend is er voor 

de kids huttenbingo en pannenkoeken eten, iedereen heeft zichtbaar 

plezier. De sport en spelcommissie is dan al bezig met voorbereiding 

van de middag activiteit; knotshockey en penaltyschieten. Dion neemt 

de presentatie van de middag op zich en ontdekt daar in een talent van 

hem. The Bronx is dan al bezig met de voorbereiding van de Beach 

Party. Het duurt ff maar de DJ’s maken er een te gek feest van. Ik heb 

overal zand zitten en wacht die avond de afsluiting niet af. The Bronx 

bedankt, was een top avond! 

Zaterdag 20 augustus: In het werkoverleg zit geen structuur meer, het 

duurt ff voor we ons als bestuur herpakken om nog een dag te 

vlammen. De dames van de kindercommissie (Brenda, Wilma en 

Mariët) hebben drukte. Net te laat staan alle spellen klaar maar wat 

hebben de kids weer een plezier en wat zijn we blij met alle vrijwilligers 

die er zijn. Een aantal spellen van de kids kunnen s middags met de 

zeskamp ook weer worden gebruikt, de rest word rond het middag uur 

opgebouwd. Na de middag met stralend weer en veel publiek een 

actieve zeskamp. Alle buurten gaan er voor, gezien het scorebord is 

ook nog veel mogelijk. Aan het einde van de zeskamp word toch 

duidelijk dat er twee kans hebbers zijn voor beste buurt van 

Nieuweroord. Als de punten van de hele week op het bord verschijnen 

word duidelijk wie de winnaar is: De Weideraai, gefeliciteerd, zo kan 



ook deze buurt zich eindelijk bijschrijven op de wissel bokaal. Als 

bestuur gaan we dan al snel door met voorbereiding van het avond 

programma, de band is aan het inspelen en de drankvoorraad word 

bijgevuld. Vanaf half tien stroomt de tent vol en word het gezellig druk. 

De band “FANTIX” zorgt door de variëteit aan muziek voor een 

gezellige sfeer. Als het dan 11 uur is het voor mij het punt van 

ontlading; er kan niet meer wat mis gaan. Voor de laatste keer vul ik de 

voorraden aan. Het lijkt wel of de band de ontlading aanvoelt. Van 11 

tot 1 zetten ze de tent op z’n kop, waanzinnig om zo'n afsluiter te 

hebben. De afronding neemt nog een aantal uren in beslag, de 

afterparty aan het Zonnediekie was niet nodig maar beregezellig.  

Als ik na een paar uur slaap op zondag ochtend de tent weer instap om 

de drank voorraad weer op te nemen bekruipt je toch een wat 

weemoedig gevoel…….dat was het dan al weer……de feestweek weer 

voorbij. De maandag kan ik er niet bij zijn. Maar ook dan staat het 

bestuur er weer en vele vrijwilligers. Tussen 7 en 11 word alles 

opgeruimd en schoongemaakt en dan is het echt over. Het feest van 

ons. Het feest wat word gemaakt door deelnemers en bezoekers. Het 

feest wat word gemaakt door veel sponsoren en vrijwilligers. Het feest 

dat word gemaakt door het bestuur. Waar we als klein dorp groot in 

kunnen zijn!  

Iedereen bedankt!, 

Groet, Frank Post 

 



 



Sjoeltoernooi 8 oktober  
 
WIE WORDT DE NIEUWEROORDSE SJOELKAMPIOEN? 
 
Op 8 oktober gaan wij dan eindelijk het Nieuweroords 
sjoelkampioenschap houden! 
 
Van 14.00-16.00 uur zijn de kinderen van groep 1 t/m 8 van harte 
welkom om te komen sjoelen.  
De kosten zijn €1,50 per kind en dit is inclusief drinken en wat lekkers. 
 
Vanaf 20.00 uur zijn de volwassenen aan de beurt om te sjoelen.  
De kosten zijn €3,50 p.p.  
 
Voor het sjoelen is opgave verplicht. U kunt u tot 8 oktober opgeven 
bij Daniëlle Bruinsma. E-mail: daniebruinsma@gmail.com 
 
 

 



 Klaverjassen 2022 
 

 

 

 

 

 
  
 

De zomer is voorbij dus we gaan weer van start met 

Klaverjassen. We beginnen in oktober eerst met een gezellig 

toernooi op de vrijdagavond, waarna we in november weer 

ouderwets een klaverjasmarathon organiseren. 

 

           

  Vrijdagavond 14 oktober 2022  
                Leden: € 4,00 p.p. Niet leden € 5,00 p.p. 

                                     Aanvang 20.00 uur  

 

 

Zaterdag 19 november 2022  

                          Klaverjasmarathon 
                  10.00 uur tot circa 16.00 uur 

             Leden € 5,00 / niet leden €  7,50  

 

Tussen de middag zal er gezorgd worden voor een lekkere 

lunch.  

 

Iedereen is welkom 
  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib6oqExubWAhWEIlAKHQlZCRQQjRwIBw&url=http://www.eetcafe12ambachten.nl/index.php/12-klaverjassen&psig=AOvVaw3FSIGEYBcUkt8hcuHOxvZP&ust=1507741783293337


Namens het bestuur van ‘Dorpshuis de Vuurkorf’ 

Hallo dorpsgenoten, 

De vakantieperiode is weer voorbij. Hopelijk heeft iedereen een mooie 

zomer achter de rug. De eerste activiteiten staan al gepland in 

dorpshuis komende periode. 

Verbouwing barruimte. 

Zoals jullie wellicht hebben gezien is de verbouwing van de barruimte 

in de afrondende fase. Wij zijn erg enthousiast over het resultaat. We 

hopen komende weken de laatste werkzaamheden af te ronden zodat 

we samen met jullie allemaal de vernieuwde barruimte kunnen 

openen. Op zaterdag 12 november a.s. om 20:00 uur zijn jullie van 

harte welkom om de vernieuwde barruimte officieel te openen. 

Hopelijk zien we jullie dan allemaal.  

Wij vinden het super dat er zoveel vrijwilligers hebben bijgedragen aan 

de verbouwing van de barruimte. Hierbij willen we ze dan ook hartelijk 

bedanken, zonder jullie was het niet gelukt! 

Daarnaast hebben we ook een hele mooie subsidie gekregen van het 

Buurtfonds (onderdeel van de Postcodeloterij). Waar we heel blij mee 

zijn. Door deze bijdrage kunnen wij de verbouwingskosten zo laag 

mogelijk houden.  

Agenda 

Op de website www.nieuweroord-web.nl staat een digitale agenda met 

alle geplande activiteiten in dorpshuis. Het is van belang dat geplande 

activiteiten z.s.m. in de agenda vermeldt worden, zodat we dubbele 

‘boekingen’ kunnen voorkomen. Bepaalde verenigingen hebben een 

eigen inlog voor de agenda, zij zetten hun eigen activiteiten in de 

agenda. Overige gebruikers kunnen mailen naar 

dorpshuisdevuurkorf@gmail.com ; dan zetten wij het in de agenda.  

http://www.nieuweroord-web.nl/
mailto:dorpshuisdevuurkorf@gmail.com


Feestjes 

Wisten jullie dat je ook diverse ruimtes kunt afhuren in dorpshuis om 

besloten feestjes te geven? Sinds een tijdje kan ook de barruimte 

worden afgehuurd voor besloten feestjes. Informeer gerust eens naar 

de mogelijkheden voor het geven van een feestje. Je kunt daarvoor 

contact opnemen met Daphne Snoeijing – Kroezen, telefoonnummer: 

06-46650587 of stuur een mail naar dorpshuisdevuurkorf@gmail.com. 

Mochten jullie verder nog ideeën/suggesties/opmerkingen hebben 

omtrent dorpshuis, neem dan gerust contact op met één van de 

bestuursleden. 

We hopen jullie snel weer te mogen begroeten in dorpshuis. 
 
Hartelijke groet, 
Het bestuur van dorpshuis de Vuurkorf.  

  

mailto:dorpshuisdevuurkorf@gmail.com


Filmmiddag 19 oktober 
 

19 Oktober staat er weer een leuke filmmiddag gepland voor de 
kinderen van de basisschool, ook mag je je vriendjes, vriendinnetjes, 
neefjes en nichtjes gezellig meenemen naar het dorpshuis! Natuurlijk 
hebben we weer ons best gedaan om 2 super leuke films uit te zoeken! 
Ook zorgen wij ervoor dat er een glas ranja is met wat lekkers erbij 
tijdens de pauze.  
 
Om 13.00 uur starten we met: 
Sing 2 
 
 
 
 
 
 
En om 15.00 uur starten we met de film: 
Sonic the hedgehog 2   
 
Om 17.00 uur is de film afgelopen. 
 
 
 
Wanneer: 19 oktober 
Kosten:  2 euro per film 
Tijd:   1ste film 13 tot 15 uur 
  2de film 15 tot 17 uur 
Waar:  In het Dorpshuis 

  



Filmavond 19 oktober 
 
Dit mag je niet missen!! Terug van weggeweest, een gezellige 
filmavond voor de leeftijd van 12 jaar en ouder. Ook staat deze gepland 
op woensdag avond 19 oktober. Om 20.30 word de film Uncharted 
gestart. 
 
Schatzoeker Victor Sullivan neemt Nathan Drake aan om een schat te 
vinden die vijfhonderd jaar oud is. Het begint als een roofoverval, maar 
al gauw moet het paar de hele wereld afreizen op zoek naar de verloren 
schat. 
 
Kom allemaal gezellig naar het dorpshuis om samen deze spannende 
film te kijken. 
 
Wanneer:  19 oktober 
Tijd:   20.30 uur 
Kosten:  5 euro, (je krijgt een muntje voor wat drinken en we 

zorgen voor een lekkere snack) 
Waar: In het Dorpshuis 

 



Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 

2022, V.v.V Nieuweroord 

 

DATUM: dinsdag 1 november 2022 

Aanvang: 20.00 uur  

Locatie: Dorpshuis “de Vuurkorf” te Nieuweroord 

 

Agenda: 

1. Opening 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2021 

3. Jaarverslag secretaris 

4. Financieel verslag penningmeester 

5. Verslag Kascommissie 

- Aanstelling Kascommissie 

6. Bestuursverkiezing 

 

Aftredend en niet herkiesbaar 

- Evelien Smit, Danielle Bruinsma, Erik Kip en Mariet Claus. 

 

Voordracht nieuwe bestuursleden:  

- Albert Gort, verdere bestuursleden zijn nog niet definitief. 

7. Voorbespreking 2022-2023 

8. Rondvraag  

9. Sluiting  

-  

  



Sinterklaas instuif 3 december 

 

Dit jaar doet sinterklaas het allemaal anders. 

Hij wacht de kinderen op 3 december op in het dorpshuis  tussen  10-

12 uur 

De bar zal open zijn voor de koffie en thee liefhebbers 

Dus iedereen is welkom; papa, mama, opa, oma, broers, zussen, ooms, 

tantes, buurjongen, buurmeisje, iedereen! 

Alleen de activiteiten in de gymzaal zijn voor de kinderen vanaf 2 jaar 

t/m groep 4.  

Voor de kinderen die nog niet naar de basisschool gaan geldt dat papa 

of mama sowieso mee moet. 

Save the date! 

 

Wanneer:  Zaterdag 3 december         

Tijd:         vanaf 10 uur tot 12 uur 

Voor wie:  kids 2 jaar tot groep 4 

Waar:        dorpshuis de vuurkorf 

 

Tot 3 december! 

 

 



Zwemmen Huttenheugte 9 december 

 

 

 

 

Yes alle zwemmers opgelet, 

Het is weer tijd om met de kids lekker te gaan zwemmen in de 

Huttenheugte in Dalen. 

Voor de kinderen vanaf groep 5 t/m 14 jaar  

We hebben het zwemuitje gepland op vrijdag 9 december. 

Verzamelen Vanaf 16.30 in het dorpshuis de Vuurkörf om daar 

gezamenlijk een broodje te eten om vervolgens om 17.00 te 

vertrekken. 

Daar zorgen wij natuurlijk ook voor wat drinken en lekkers  

Rond 21.15 hopen we weer terug te zijn de kosten zijn 10,- per kind 

van V.V.V leden en 12,- voor niet leden 

Je moet je wel opgeven van te voren dit kan tot uiterlijk 1 december  

Bij Mariet Claus via Whatsapp 06-53642141 

En we zoeken nog rijders die ons willen helpen 

Wie oh wie helpt ons….. 

Ouders kunnen brengen ja/nee 

Ouders kunnen halen      ja/nee 



Kerstmarkt Meppen 17 december  

Dit jaar willen wij weer graag met een volle bus naar de kerstmarkt, en 

deze keer is onze keuze gevallen op de kerstmarkt in Meppen (Dld). 

De kerstmarkt is veel meer dan “glühwein en friet”. Naast de absolute 

blikvangers zoals het reuzenrad, de kerstpiramide en de ijsbaan, zijn er 

veel bijzondere dingen die de kerstmarkt in Meppen vormen. 

Wist je eigenlijk…..                 

Dat de kerstmarkt van Meppen in 2019 is uitgeroepen tot de op twee 

na mooiste kerstmarkt van Duitsland? 

Voordat we de uiteindelijke kosten van de bus kunnen berekenen, 

willen wij graag eerst weten of er wel voldoende animo voor is. 

Daarom zouden wij het fijn vinden dat jullie je opgeven samen met je 

buurvrouw, vriendin, man of vrouw voor 1 november bij Daniëlle 

Bruinsma (daniebruinsma@gmail.com) 

Nadat ik de opgave binnen heb zal ik iedereen zo snel mogelijk een 

mail sturen met de kosten en de vertrektijden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:daniebruinsma@gmail.com


OPEN SINGLE 

DARTTOERNOOI 
 

 
 
Open single darttoernooi vrijdag 6 januari 2023 
Locatie: Dorpshuis de Vuurkorf 
Zaal open:18:00 uur 
Opgave tot:18:55 uur 
Aanvang: 19:00 uur 
 
V.v.V Leden:€ 7,50 
Niet Leden:€10,00 
 
Prijzen: Geldprijzen in winnaar- en verliezersronde 
 
Opgeven kan op de avond zelf of bij 
Mark Vos (mark_vos83@hotmail.com / 06-46377345) 
Deelname vanaf 13 jaar en ouder 

 

 

mailto:mark_vos83@hotmail.com


 

December Klaverjassen en Bingo. 

 
Al jaren ondertussen een vaste traditie, onze december 

klaverjassen en kerstbingo in het Dorpshuis. 

Ook voor dit jaar staat hij weer gepland, een avondje uit waar 

geklaverjast en gebingoot kan worden, en waar men niet met 

lege handen naar huis hoeft te gaan. 

 

Schrijft U het alvast in de agenda? 

 

KERST BINGO EN KLAVERJASSEN ZATERDAG 10 

DECEMBER. 

AANVANG: 20.00 UUR.  
Zorg U dat U op tijd bent, want vol is vol (U kunt voor aanvang 

natuurlijk altijd een kopje koffiedrinken in de bar van het dorpshuis)  

Houdt voor meer informatie onze facebook in de gaten 

                                                                     

      

 

 

 



Koffieochtenden Immanuel Kerk  

 
Er zijn al 3 koffieochtenden gehouden en het was fijn om elkaar te 
ontmoeten. We gaan hier mee verder. Iedere laatste 
donderdagmorgen van de maand. 
 
Iedereen is van harte welkom. Kom maar gewoon binnen (komen en 
gaan wanneer u/jij wil) voor een bakkie koffie of thee.  
 
Vanaf 10.00 uur staat de deur  van de Immanuel kerk te 
Noordscheschut open.  
 
Dit jaar nog 4 gelegenheden: 29 september, 27 oktober, 24 november 
en 29  december. 
 
Van Harte Welkom!! 
 

 

Vrijwillige hulp gezocht! 
 

Voor het aanleggen van een voedselbos aan de Geeserraai. Dit zal 
starten rond februari 2023 

Voor het aanmelden kunt u contact leggen met Chantal 06-13757927 

 
 
 
 

 

  



     GEZOCHT  
REDACTIELID VVV 

  
Als VVV bestuursleden zijn wij opzoek naar iemand die ons  

 redactieteam wil versterken.   
  

Bent u creatief? Handig met Word en lijkt het je leuk om een 
onderdeel van de VVV te zijn? Dan zijn wij opzoek naar jouw!!!  

  
Wat zijn de taken:  

- Het bijwonen van de VVV Vergaderingen  
- Het verzamelen van de aan te leveren stukken  
- Het in volgorde zetten en opmaken van het VVV-Nieuws  

  
Bent u/jij creatief en lijkt het u leuk om 4/5 keer per jaar het VVV 
Nieuws in elkaar zetten dan komen wij graag met u in contact.  

  
Bent u geïnteresseerd? Laat het dan weten aan één van de VVV- 
Bestuursleden.  

 
 

 
 

 
 
 
 

 



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 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 januari 2023 verschijnt de volgende uitgave. 
Kopij inleveren voor zaterdag 19 januari.  
 
Kijk ook eens op de website: www.nieuweroord-web.nl 
en volg ons op Facebook en Instagram: VVV Nieuweroord 
 
 


