In dit V.v.V. Nieuws…




















Agenda
Van de bestuurstafel
Herfst-Najaarsmarkt
Voedselactie Dorcas
Uitnodiging alg. Ledenvergadering V.v.V.
Data en uitslag Klaverjassen
Klaverjasmarathon V.v.V.
IJsvereniging Noordscheschut
Dorpshuis de Vuurkörf
Lidmaatschap V.v.V.
Sinterklaasfeest
Uitslag ballonnen wedstrijd
De Schötteldoek
Winterfair
Zwemfeestje in de Huttenheugte
Kerstmarkt in Elburg
Ingezonden brief
Colofon

Agenda

Fotoclub Nieuweroord

27 oktober

Algemene Leden Vergadering V.v.V.

8 november

Fotoclub Nieuweroord

10 november

V.v.V. Klaverjas Marathon

12 november

Oud papier

12 november

Sinterklaasfeest groep 1 t/m 4

26 november

Zwemfeestje groep 5 t/m 14 jaar

9 december

Kerstmarkt in Elburg

10 december

V.v.V. Vrijdagavond Klaverjassen

16 december

V.v.V. Dart toernooi

6 januari 2017

V.v.V. Voorjaarsbingo en Klaverjassen

28 januari 2017

Het volgende V.v.V. Nieuws komt uit vanaf 7 december 2016
Kopij kan ingeleverd worden tot zaterdag 26 november.
Heeft u ook nog teksten, een activiteit, wissewassies,
leuke foto’s of iets voor de agenda?
Mail het naar de redactie: vvvnieuws@gmail.com

Van de bestuurstafel
Beste dorpsgenoten,
Wat hebben we een prachtige nazomer gehad,
maar nu is het bijna weer november. Het wordt
langzaam aan weer kouder buiten en dat heeft zo ook weer z’n
charme.
De V.v.V. heeft weer allerlei leuke activiteiten in het vooruitzicht.
Allereerst staat onze ledenvergadering op het programma en wel op
dinsdag 8 november om 20.00 uur. Het zou fijn zijn als u komt, wij
geven u de gelegenheid om ideeën in te brengen of uw vragen te
stellen. De agenda voor deze avond vindt u verderop in het boekje.
Wilt u gezellig klaverjassen en de heerlijke snert van Jannie proeven,
kom dan op zaterdag 12 november naar onze jaarlijkse
klaverjasmarathon.
Voor de kinderen wordt het weer gezellig rond Sinterklaas, ook aan de
grotere kinderen is gedacht :)
Ook staat er een uitje naar de kerstmarkt in Elburg gepland. Heerlijk
een dagje uit met z’n allen! Van harte aanbevolen!
En zo wordt er nog veel meer georganiseerd, veel lees plezier………
Namens V.v.V. bestuur,
Tanja Nijveen

Zaterdag 29 oktober
van 10.00 uur tot 13.00 uur

GEZELLIGE OVERDEKTE
HERFST-NAJAARSMARKT
Achter bij de
Hervormde Rehoboth kerk
Middenraai, Nieuweroord
Met leuke creatieve dingen en lekkere
gerechten in de najaar sfeer.
Een boekenkraam en mooie
rommelmarktspullen.

Wie heeft de grootste chrysant?
Tijdens onze rommelmarkt in mei j.l. bij de Immanuëlkerk
verkochten we chrysanten. Deze doen allemaal mee voor de
wedstrijd. Kom op deze morgen met deze chrysant en
misschien wint u de hoofdprijs !!!

Iedereen is van harte welkom
Op onze 1e herfst-najaarsmarkt!

Voedselactie Dorcas
Woensdag 2 november is het Dankdag voor Gewas en Arbeid. We
danken God voor al het goede dat Hij ons in het afgelopen jaar heeft
toevertrouwd. Dat er zegen mocht rusten op ons werk.
De Dorcas Voedsel Actie wordt jaarlijks bewust georganiseerd in de
week van Dankdag. Dat is dit jaar al voor de 21e keer. Veel kerken en
gemeenten houden tijdens de speciale dankdagdiensten een
voedselinzameling. Ook in onze gemeente/dorp werd al 20 jaar heel
actief mee gedaan met het inzamelen van voedsel en geld.
In het werkgebied van Dorcas hebben mensen het moeilijk.
Voedselhulp is nog steeds hard nodig! Wist u dat er vandaag de dag
nog ruim 795 miljoen mensen hongerlijden? Net als u legt Dorcas zich
hier niet bij neer en komt in actie voor de allerarmsten.
Onderstaand een lijst met producten die nodig zijn om een
voedselpakket samen te stellen.
U kunt hieruit een keuze maken en op zondag 30 okt. of woensdag
2 november inleveren voor of na de kerkdiensten. U mag deze ook
inleveren voor 2 november bij de fam. Guchelaar, v.d. Wall Bakestraat
10 of bij Jolanda Veenstra, Ring 14.
1 x Liga (geen milkbreak)
1 x theebiscuit
1 blik limonadesiroop (geen plastic fles)
2 plastic flessen zonnebloemolie van 1lt
2 blik (800gr) witte of bruine bonen
2 tubes tandpasta
3 x 1 kilo rijst (geen grootverpakking)

2 blik groenten (800 gr.)
1 x 1 kg. suiker
1 blik fruit (blik 800 gram
2 x jam
3 x 500 gr. Pasta
2 tandenborstels
2 x thee

Giften voor voedselzekerheidsprojecten waarmee mensen in hun
eigen levensonderhoud leren voorzien, zijn van harte welkom en
kunnen worden overgemaakt op nr. NL26 INGB 000 7132544. t.n.v.
Werkgroep Dorcas, v.d. Sluisweg 1 Noordscheschut.
Werkgroep Dorcas Nieuweroord/Noordscheschut

Uitnodiging
aan alle leden van de

Vereniging voor Volksvermaak Nieuweroord
Voor de

Algemene Ledenvergadering 2016
Datum: dinsdag 8 november 2016
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: dorpshuis ‘de Vuurkörf’ te Nieuweroord

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening.
Notulen Algemene ledenvergadering 2015.
Jaarverslag secretaris.
Financieel verslag penningmeester.
Verslag kascommissie.
- aanstelling kascommissie.
6. Bestuursverkiezing.
- Aftredend en niet herkiesbaar: Wietse-Jan Otten, Ina Knol,
Arnold Bruinenberg, en Brenda Bruinenberg. Ria Vos neemt na
de overdrachtperiode van afgelopen jaar ook afscheid.
Het bestuur stelt de volgende kandidaten voor: Evelien Smit,
Danny Kiekebelt, Erik Kip en Mariët Claus. (Tegen)kandidaten
kunnen zich tot 30 minuten voor aanvang van de vergadering
aanmelden bij de secretaresse Ina Knol. (tel. 06-12093509)
Pauze
7. Nabespreking seizoen 2015-2016.
8. Voorbespreking seizoen 2016-2017.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

Data Klaverjassen
In het dorpshuis “de Vuurkörf”
Zat. 12 nov.
Vr. 16 dec.
Zat. 28 jan.

totaal

10.00 uur-16.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

21-10-2016

Klaverjasmarathon
Vrijdagavond Klaverjassen
Winter Klaverjassen (en Bingo)

partij 1

partij 2

partij 3

partij 4

7508

Henk Guichelaar

2098

1584

2691

1135

7353

Jeroen Bruineberg

1359

1684

2691

1619

7080

Homme Zwiep

1349

2058

1917

1756

6925

Teunie Otten

1581

1530

2058

1756

6842

Henk Schonewille

1581

1584

2058

1619

6790

Jan Boertien

1349

2058

1917

1466

6729

Freek Blokzijl

1359

1530

1949

1891

6720

Lydia Bruinsma

2098

1362

1949

1311

6306

Jaap Hage

1933

1498

984

1891

5915

Wietse Otten

1523

1362

1093

1937

5869

Jan Bruinsma

1523

1738

671

1937

5726

Mike Streutker

1933

1498

984

1311

5706

Bertus Blokzijl

944

1684

1485

1593

5657

Albert Blokzijl

1691

1738

1093

1135

5239

Wietse Jan

1691

1284

671

1593

5179

Johan Blokzijl

944

1284

1485

1466

BELANGRIJKE MEDEDELING
namens de IJsvereniging Noordscheschut
Op de ledenvergadering van december 2015 is besloten dat een
lidmaatschap enkel mogelijk is via incasso betaling.
Hiermee komt ook het rondbrengen van de kaarten te vervallen!
De ledenkaarten kunnen opgehaald worden op:
- zaterdag 12 november van 10.00 tot 12.00 uur
- zaterdag 19 november van 10.00 tot 11.30
Tevens is er de mogelijkheid om op deze morgens lid te worden.
Ook dit jaar wordt weer de mogelijkheid geboden voor gratis
schaatsen. Dit keer op IJsbaan Kardinge in Groningen.
OP VERTOON VAN DE LEDENKAART kunt u gratis schaatsen op:
- zaterdag 24 december van 15.00 tot 17.30
- zondag 19 februari 2017 van 18.30 tot 20.30
De ledenvergadering is op 12 december.
Nadere informatie hierover volgt nog.

Bericht van dorpshuis de Vuurkörf
Donateurs bijdrage.
Tijdens de najaarsvergadering van november 2015 van het algemeen
bestuur van het dorpshuis is besloten om per 2016 de donateurs
bijdrage van het dorpshuis te verhogen van € 5,00 naar € 7,50. Dit is
voor 2 personen uit één gezin die op hetzelfde huisadres wonen.
Dit bedrag wordt 1 keer per jaar geïncasseerd rond eind november.
Als donateur steunt u ons dorpshuis en kunt u met 2 personen met
korting naar de jaarlijkse toneelavond in maart.
Wilt u ook donateur worden of wilt u een zaaltje huren in het
dorpshuis of andere informatie over het dorpshuis? Neem dan contact
op met de contactpersoon van het dorpshuis: Gea Hugen, tel. 342725
Ook te bereiken op maandagmorgen in het dorpshuis tel. 341509.

---------------------------------------------------------------

Lidmaatschap V.v.V. Nieuweroord
Graag brengen wij het lidmaatschap van onze vereniging nogmaals
onder de aandacht. Het lidmaatschap geeft korting bij onze
evenementen en u ontvangt gratis het V.v.V. Nieuws! Zo blijft u op de
hoogte van alle activiteiten in en rondom Nieuweroord!
Het lidmaatschap is van 0-12 jaar gratis en bedraagt
voor personen van 13 jaar en ouder € 5,00 per jaar.
Vul bijgaand machtigingsformulier in en lever deze
vóór 1 november in bij Jannie Haveman, Slag 1 te Nieuweroord.

AANMELDING EN MACHTIGINGSFORMULIER
 Ja, ik meld mij aan als lid van de V.v.V. Nieuweroord.
Persoonlijke gegevens:
Achternaam: .......................................................................................
Adres: ...................................................................................................
Woonplaats: ........................................................................................
Email: ....................................................................................................
IBAN: .... .... .... ... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
Voornaam en geboortedatum van alle gezinsleden:
Voornaam: ........................................... Geb. datum: ...... - ...... - ............
Voornaam: ........................................... Geb. datum: ...... - ...... - ............
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 doorlopend 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.

Sinterklaasfeest 26 november
Op zaterdag 26 november is er in Dorpshuis de Vuurkorf het grote
Sinterklaasfeest, komen jullie ook? We hopen natuurlijk dat Sinterklaas
ons dan een bezoekje brengt en misschien is er voor iedereen wel een
cadeautje? Komen jullie er samen met ons een groot feest van maken?
Het is bedoeld voor kinderen van groep 1 t/m 4, jongere broertjes en
zusjes moeten helaas met papa en mama weer mee naar huis.
Wanneer: zaterdag 26 november
Waar: Dorpshuis de Vuurkorf
Tijd: 13.30 tot 15.00 uur
Voor wie: iedereen van groep 1 t/m 4
Kosten: gratis

Uitslag ballon oplaten
Het is alweer een tijd geleden dat we in de feestweek met z’n allen wel
meer dan 100 ballonnen hebben opgelaten. Allemaal met een kaartje
met jullie naam en adres. Afgelopen weken hebben de ballonnen een
hele reis kunnen maken. Vorig jaar hebben we maar één kaartje terug
gekregen maar dit jaar wel vijf kaartjes!
Van de vijf zijn er drie terug gevonden in een weiland in Bathmen, dat
ligt in Overijssel, één van Sanne Sallomons, één van Noa Sallomons en
de derde was van Rianne Otten.
Ook is er een kaartje terug gekomen vanuit Nieuwleusen, deze was
van Milan Mulder. Maar de ballon die de langste reis gemaakt heeft is
de ballon van Aaron Westerhof. Deze ballon is terug gevonden in
Nettetal/Kreis Viersen, dat is een plaatsje in Duitsland.
Aaron heeft inmiddels zijn prijsje gekregen.
Groetjes van de V.v.V. Kinder Commissie

De Schötteldoek.
Mit de schötteldoek giet ’t wel ies raar heer
’t is vake een gegleer en gesmeer
De jongern die zult er wel niet veule van weten
En de oldern die wilt ’t weer ’t liefste vergeten.
Mar ik wil oe geern uut de doeken doen
Wat aj mit de schötteldoek allemaole kunt doen.
Het begönt ’s morgens al vro mit ’t wark bij de heerd
Dan is de schötteldoek al dalijk veule weerd
Want oen haanden wordt voel van ’t roet en de as
En hoe kriej ze weer schone as der gien schötteldoek was
Dan muuj koffie klaor maken, de melkers koomt weer
De kiender koomt van bedde of Ootien stiet op
Allemaole gauw de schötteldoek um de kop.
Dan muut de kiender hen de schoele, ’t is onder de neuze nog glad,
Even de schötteldoek en ze koomt weer netties op pad
Komp de boer ’s middags weer, hef e wat mes an de haanden
De piepe is wat voel, wil ook niet best braanden
Even onder de pompe, dan is ’t dikste derof
En de schötteldoek dreugt alles netuurlijk of.
Jan komp van de schoele, hef een bloedneuze kregen
Kleine Henderkien möt een flurt modder ofvegen
Klaosien hef een dooie moes ien de haand
Mar de schötteldoek mak alles weer netties an kaant
Bah de vliegen hebt aoveral stippies op edaon
Daor möt de schötteldoek ook even aover gaon.

- vervolg Schötteldoek-

Manlu bint veur ’t eten een borrel gewoon
Even de schötteldoek deur de glassies en die bint ok weer schoon
Kriej ’s aovends vesiete of op zoe’n dag as neijjaor
Mit de schötteldoek bi’j de hele dag klaor
Dan muuj de taofel ofwassen, zo as det giet
Oei meensen wat is det water ja hiet
Goed poesten en blaozen tegen de schötteldoek an
Da’k hum veur ’t ofdreugen goed uutvringen kan.
De domeneer komp op huusbezuuk en die man
Die doei gien daags koppien mit koffie an
De zundagse koppies die kunt ammit wel stoffig wezen
Ok dizze kwaole kan de schötteldoek genezen
Zo giet det mar deur töt ’s aovends nao ’t eten
De stoelen bint wat besmeerd det muuj ook niet vergeten
Dan begunt ’t poppien te reren, de pisdoek is voel
Mar de schötteldoek reinigt de hele boel.
Wilt kiender niet lustern, manlu past niet op
Kriegt ze even een klets mit de schötteldoek um de kop
En bij winterdag kuj vake heuren
De schötteldoek die is oens op de taofel bevreuren.
Zo binne wij mit de schötteldoek de dag ies rond egaon
Is iederene hen bedde, dan is ’t wark daon
Op ’t blokkien mit kopspiekers hangt de schötteldoek en hij wacht
Töt ’t wark weer begunt nao de rust van de nacht.
(Marchien Bekkering-Duiker)

Zwemmen Huttenheugte
vrijdag 9 december
Hallo allemaal,
Ook dit jaar gaan wij weer zwemmen in de Huttenheugte in Dalen.
Alle kinderen van groep 5 t/m 14 jaar zijn van harte welkom om
gezellig mee te gaan! Zoals jullie lezen is de groep uitgebreid, want
voorheen was het t/m groep 8. Daar maken we veel kinderen vast blij
mee :)
Om zo’n grote groep te vervoeren hebben we véél auto’s nodig!
Zonder de hulp van ouders/verzorgers kan dit feestje dus niet
doorgaan. Willen jullie onderaan de opgave strook aangeven of jullie
bereid zijn om te rijden en wanneer? Dan maken wij een schema :)
We verzamelen om 16.30 uur in het dorpshuis. Daar eten we eerst een
broodje knakworst. (of twee) Voor drinken en wat lekkers in het
zwembad wordt natuurlijk ook gezorgd. Rond 21.15 uur hopen we
weer terug te zijn. De kosten zijn 7,- per kind.
Je moet je hiervoor wel opgeven!
Lever onderstaand strookje voor vrijdag 25 november in bij:
Daniëlle Bruinsma, Hoogeveensche Vaart 24, tel. 06-44572192
----------------------------------------------------------------------------------Ja, ik ga mee zwemmen vrijdag 9 december!
Naam: ___________________________________________________
Leeftijd: _______ Telefoonnummer: __________________________
Mijn ouders/verzorgers willen graag helpen om:
 de kinderen weg te brengen. (rond 17.00 uur)
 de kinderen weer op te halen. (rond 20.45 uur)
 Mijn ouders kunnen niet helpen.

Kerstmarkt in Elburg 10 december
Zoals jullie hebben kunnen lezen, wilden we graag weten of er
belangstelling was om met een touringbus vanuit Nieuweroord naar
een kerstmarkt te gaan. Dit uitje gaat door!
We gaan met z'n allen naar Elburg! GA JE MEE? GEEF JE DAN OP!
We hebben alle reacties bekeken en hebben een bus geboekt voor
10 december naar de kerstmarkt in Elburg! We vertrekken om 11.30
uur vanaf het dorpshuis en hopen rond 22.00 uur weer terug te zijn.
De prijs is 12,50 per persoon (dit is excl. De toegangsprijs van 3 euro)
Via Facebook is de inschrijving al gestart, maar voor diegene die geen
FB hebben: stuur even een berichtje per mail (met daarin het aantal
personen) naar Ina Knol. (gert.ina@ziggo.nl) Dan krijg je een bericht
terug met daarin verdere info en het rekeningnummer om het geld
over te maken. Zodra het bedrag betaald is (contant of per bank), is je
zitplaats gereserveerd!
‘Kerst in de Vesting’ Op zaterdag 10 december gaat de prachtige, monumentale
binnenstad van Elburg weer honderd jaar terug in de tijd. Het thema voor Kerst in de
Vesting 2016 is: “Kerst rond 1900”. De gezellige straatjes en smalle steegjes, de mooie
panden stralen de sfeer uit van een eeuw geleden.
De etalages zijn prachtig versierd. Winkeliers, inwoners en tal van figuranten lopen in
nostalgische kleding. Het is heerlijk kuieren door de vesting, waar elk steegje een
schilderij lijkt van Anton Pieck. Een arrenslee, de burgemeester en zijn vrouw, elegant
geklede dames van goede afkomst, vissers die hun netten boeten, boeren in hun
werkkleding, schoffies op klompen, meisjes in hun kanten jurkjes, hellebaardiers met
de stadsomroeper, hoefsmeden die paarden beslaan. Je kunt ze zomaar tegenkomen.
De culinaire markt in kerstsfeer biedt verschillende hapjes uit grootmoeders tijd, van
wentelteefjes tot overheerlijke porties bruine bonen met spek en uiteraard zijn er
suikerbollen van de ambachtelijke bakkers in Elburg. Ook kunnen je handen gewarmd
worden aan een glas heerlijk warme glühwein of hete chocolademelk.
Openingstijden: 12.00 uur t/m 21.00 uur
Toegangsprijs per dag bedraagt € 3,00 p.p. en kinderen van 4 t/m 12 jaar €2,00

Ingezonden brief
Hallo buurtbewoners,
Mijn naam is Merlissa Scholing en woon aan de Ring 32 in
Nieuweroord. Ook wel bekend als de gym juf bij de sportverenging.
Naast gymnastiek doe ik ook aan Judo bij BSV-Anbergen in
Hollandscheveld en aan Sambo-worstelen bij de Sambo bond
Nederland.
Het Sambo- worstelen zou voor vele mensen niet iets bekends zijn. Het
is een Russische vechtsport en ik noem het ook wel ouderwets judo.
Het Sambo is groeiende in Nederland en bij mijn verenging zijn er
meerdere sambo worstelaars die mee gaan naar het WK of er al zijn
geweest.
Zelf ben ik vorig jaar mee geweest met het EU kampioenschappen in
Litouwen, en daar heb ik de 1e plaats behaald. Samen met twee
teamgenoten zijn wij door de wethouder gehuldigd voor de prestatie
die wij voor Nederland daar hebben behaald.
Van 6-10 oktober ben ik naar het WK junior en Jeugd in Roemenië
geweest met nog 5 geselecteerden. Daar heb ik net de wedstrijd voor
de bronzen plak verloren, dus als 5e totaal geëindigd.
Van 10-14 november ga ik met nog 10 geselecteerden van het
Nederlandse Sambo team naar het WK senioren in Bulgarije.

Maar.......

Helaas heeft de Sambo Bond Nederland nog niet genoeg geld om dit
voor ons te bekostigen en moet ik het zelf betalen.
Daarom een verzoek: Wie zou mij een bijdrage willen sponsoren?
Alle kleine beetjes helpen!
Je mag het bij mij in de brievenbus doen aan de Ring 32, afgeven bij mij
op de gymnastiek op dinsdagavond of je mag het bedrag ook
overmaken naar NL95RBRB0954351835 t.n.v. M. Scholing.
U mag de Bond ook sponsoren als u dat wilt. Dan mag u mij wel een
bericht sturen: merlissascholing@hotmail.com
Ook wanneer u interesse heeft in de sport kunt u mij op hetzelfde
mailadres een berichtje sturen.
Ik hoop op jullie financiële steun!
Groetjes Merlissa Scholing
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V.v.V. Nieuws is een uitgave van de Vereniging voor Volksvermaak te
Nieuweroord en verschijnt ongeveer 6 maal per jaar. Oplage 500 stuks.
Ook verschijnt er jaarlijks een speciale V.v.V. Nieuws voor de
feestweek.
Redactie:
Marijke Mulderij tel. (0528) 34 43 33
Middenraai 70, 7912 TL Nieuweroord
E-mail: vvvnieuws@gmail.com
Advertenties/Drukkerij:
Jannie Haveman tel. (0528) 34 12 83
Slag 1, Nieuweroord
Kopij kan per email worden gestuurd naar bovengenoemd adres
of worden afgegeven bij Marijke Mulderij.
Kopij van inwoners, verenigingen, of instellingen uit Nieuweroord en
omstreken wordt GRATIS geplaatst.
Kopij kan worden ingekort of geweigerd.
Op 7 december 2016 verschijnt het volgende V.v.V. Nieuws.

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. Als u denkt deze nodig te
hebben, bel dan 112. Vrijwilligers halen dan het AED apparaat en zullen u
helpen, als aanvulling op de ambulancedienst.

