
In dit V.v.V. Nieuws… 
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Agenda 

 
 

 

Het volgende V.v.V. Nieuws komt uit vanaf 11 mei 2017 
Kopij kan ingeleverd worden tot zaterdag 29 april. 

 
Heeft u ook nog teksten, een activiteit, wissewasjes,  

leuke foto’s of iets voor de agenda? 
Mail het naar de redactie: vvvnieuws@gmail.com 

Toneelavonden 17 en 18 maart 2017 

V.v.V. kindercommissie karten 18 maart 2017 

Ledenvergadering Uitvaartvereniging 23 maart 2017 

The Bronx 4 x 4 voetbal 25 maart 2017 

Boulevardloop 31 maart 2017 

Muziekvereniging Irene Showavond 1 april 2017 

‘De Wethouders’ in Tiendeveen 1 april 2017 

V.v.V. Buurtenvolleybal 8 april 2017 

V.v.V. Paaseieren zoeken 15 april 2017 

Oud Papier Inzameling 8 april 2017 

V.v.V. Klaverjassen 21 april 2017 

Königfest 2017 Troost N ’Schut 26 april 2017 

V.v.V. Koningsdag Kinderbingo 27 april 2017 

V.v.V. Koningsdag bingo en klaverjassen 27 april 2017 

Fancy Fair Basisschool 12 mei 2017 

Avond Wandel 4 Daagse Tiendeveen 16 mei t/m 19 mei 

V.v.V. Klaverjassen 20 mei 2017 

V.v.V. Dauwtrappen 25 mei 2017 

Avond Wandel 4 Daagse Nieuweroord 29 mei t/m 1 juni 

V.v.V. Wadlopen 8 juli 2017 



Van de bestuurstafel 

 
Beste dorpsgenoten, 
 
Alweer een nieuwe uitgave van het V.v.V. boekje, laten we het  
maar de lente uitgave noemen. 
De klok wordt weer bijna op de zomertijd gezet, buiten wordt het 
hopelijk weer langzaam groener en voor je het weet is het zomer en 
staat de feestweek weer voor de deur. (22 t/m 26 augustus 2017) 
 
Voordat het zover is, staan er eerst andere activiteiten gepland. Alles 
hierover verderop in het boekje. 
Op Koningsdag overdag kinderbingo en ‘s avonds bingo en klaverjassen 
in het dorpshuis. Op Hemelvaartsdag staat dauwtrappen op het 
programma. Wadlopen staat in de planning en ook de 
wandelvierdaagse zit er ook weer aan te komen. 
 
De V.v.V. wenst u een heerlijke lente en tot ziens bij één van onze 
activiteiten. 
 
P.S. Voor een leuke avond uit wijs ik nog graag op twee toneelavonden 
van onze plaatselijke toneelvereniging op vrijdag 17 en zaterdagavond 
18 maart aanstaande. 
 

 
Namens V.v.V. bestuur, 
Tanja Nijveen  



  Uitslag klaverjassen 

totaal 20 januari  partij 1 partij 2 partij 3 partij 4 

7144 johan blokzijl  2084 1555 1522 1983 

6868 mike streutker  1734 1978 2017 1139 

6727 henk schonewille  2084 2071 875 1697 

6723 Wietse otten  1319 2071 1483 1850 

6595 Wietsejan otten  1683 1978 1519 1415 

6538 bert jan westerink  1558 1794 1771 1415 

6433 albert blokzijl  1298 1268 2017 1850 

6143 fredrik dekker  1319 1497 1560 1767 

6052 henk bruinsma  1558 1244 1483 1767 

5966 Homme zwiep  1511 1794 1522 1139 

5959 arjan knol  1683 1555 1519 1202 

5861 henk snoeijing  1511 1244 1771 1335 

5740 freek blokzijl  1671 1497 875 1697 

5543 klasinus salomons  1298 1091 1171 1983 

5524 jan bruinsma  1671 1091 1560 1202 

5508 bertus blokzijl  1734 1268 1171 1335 

 
totaal 17 februari  partij 1 partij 2 partij 3 partij 4 

7404 jeroen bruinenberg  1960 1427 2155 1862 

7013 henk guchelaar  1788 1427 2155 1643 

6917 jan boertien  1250 2218 1949 1500 

6635 alieke vos  1960 1705 1570 1400 

6601 henk schonewille  1264 2218 1570 1549 

6594 wietse jan otten  1523 1508 1717 1846 

6533 mike streutker  1922 1474 1625 1512 

6485 albert blokzijl  1609 1600 1414 1862 

6447 jan bruinsma  1922 1104 1625 1796 

6432 wim kroezen  1609 1474 1949 1400 

6101 fredrik dekker  1788 1600 917 1796 

5984 stefan hugen  1232 1492 1414 1846 

5941 henk snoeijing  1232 1492 1717 1500 

5694 wietse otten  1523 1705 917 1549 

5477 arie rutgers  1264 1508 1193 1512 

5190 lydia bruinsma  1250 1104 1193 1643 



Totaal Winterklaverjassen  

28 januari 
 partij 1 partij 2 partij 3 partij 4 

7972 danny kiekebelt  1776 2349 1864 1983 

7446 jaap hage  2191 1493 1802 1960 

7119 wietse otten  1912 1697 1865 1645 

7059 johan blokzijl  1840 2349 1280 1590 

7057 evert vos  2191 1277 2099 1490 

7054 henk guchelaar  1627 1579 1865 1983 

7038 lineke westerink  1912 1504 1662 1960 

6748 stoffer otten  1577 1605 1440 2126 

6706 rijnald vos  1365 1504 2235 1602 

6684 jan boertien  1840 1595 1662 1587 

6550 nico schonewille  1577 1619 2235 1119 

6508 rene benning  1555 1321 1506 2126 

6475 henk schonewille  1627 1697 1506 1645 

6386 freek blokzijl  1898 1619 1277 1592 

6357 henk bruinsma  1998 1579 1188 1592 

6329 johan booy  1322 1321 2099 1587 

6196 Albert Blokzijl  1296 1480 1864 1556 

6136 wietse jan otten  1394 1480 1506 1756 

6108 johan van middendorp 1776 1517 1213 1602 

6036 harry kroezen  1365 1875 1440 1356 

6032 paul reinders  1254 1493 1506 1779 

5989 klazienus salomons  1322 1605 1706 1356 

5942 tim vos  1898 1277 1277 1490 

5905 fredrik dekker  1555 1875 1213 1262 

5824 jos kroezen  1290 1442 1336 1756 

5822 remco jonkman  1998 1517 1188 1119 

5777 erik reinders  1290 1595 1336 1556 

5731 ina knol  1296 1608 1237 1590 

5509 stefan hugen  1254 1442 1280 1533 

5501 gert jan bruinenberg  1394 1608 1237 1262 

5405 gert knol  1081 743 1802 1779 

5063 gerjo zwiep  1081 743 1706 1533 



Data Klaverjassen 
In het dorpshuis “de Vuurkörf” 
 
 
 

Vrij. 17 mrt. GEEN KAARTEN  I.V.M. TONEEL 

Vrij. 21 april 20.00 uur Vrijdagavond Klaverjassen 

Do. 27 april 20.00 uur Koningsdag Klaverjassen 

 

 

 

 
 
 

Activiteiten Jeugdsoos ‘The Bronx’ 
 

4 x 4 voetbal 25 maart 
 

Zaterdag 25 maart 2017 is er weer het jaarlijkse 4x4 voetbal in 
dorpshuis ''de Vuurkorf'' in Nieuweroord.  
Zoals altijd georganiseerd door ‘The Bronx’. 
Voor iedereen vanaf de brugklas. De kosten zijn 10,00 euro per team. 
(minimaal 6 en maximaal 12 teams) 
 

Geef je op voor 15 maart bij Paul Reinders, per email naar: 
paulreinders@hotmail.com 
Vermeld hierbij: de naam van het team, naam teamleden,  
een contactpersoon en een telefoon nummer.  
Om 18:30 uur moet iedereen aanwezig zijn, zodat we om 19:00 uur 
meteen het eerste partijtje kunnen spelen. 
  



Toneelvoorstellingen in de Vuurkorf 
 
Ook dit jaar voert onze eigen toneelvereniging ‘De Vuurkorvers’ weer 
twee avonden achter elkaar een prachtig toneelstuk op. 
Wie ze nooit heeft zien spelen, moet dit jaar ook zeker eens een avond 
komen kijken: dorpsgenoten in een hele andere rol  
We bieden u voor een geringe entreeprijs een hele leuke avond aan. 
In de pauze hebben we ook dit jaar weer een grote verloting met 
prachtige prijzen.  

vrijdag 17 en zaterdag 18 maart 
De aanvang is beide avonden om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. 
Entree prijs: donateurs van het dorpshuis €2,50 per persoon 
Niet donateurs betalen €5,00 per persoon. Kaarten zijn uitsluitend op 
de dag van de uitvoering aan de zaal verkrijgbaar. 
 

De entree prijs is inclusief een kop koffie of thee. Kinderen t/m 12 jaar 
hebben gratis entree en mogen een glaasje fris pakken. 
Als u één van deze avonden donateur wordt dan krijgt u dit jaar al 
korting op de entree prijs. 
 

Wat kunt u verwachten? De opvoering van een blijspel met als titel: 

‘Hotel te koop’ 
Simon en Emma runnen al jaren een klein hotelletje op een prachtige 
plek midden in de bossen. Maar inmiddels zijn ze op een leeftijd 
gekomen dat ze graag willen stoppen, om van een welverdiend 
pensioen te kunnen genieten.  
Het hotel staat al een tijdje te koop en eindelijk heeft zich een koper 
gemeld. Alles op alles zal moeten worden gezet om een goede indruk 
op deze koper te maken, maar dat zal nog niet meevallen. Het is niet 
alleen dat Simon en Emma de laatste jaren niet zoveel energie meer in 
het hotel hebben gestopt, ook is het personeel misschien niet 
opgewassen voor de taken die ze eigenlijk horen te vervullen. Het is dus 
maar afwachten of de koop doorgaat en zo ja, wat is de koper eigenlijk 
van plan met het hotel?  



Boulevardloop Nieuweroord 31 mrt. 
 

Nog een kleine maand en dan word de 6e Boulevardloop van 
Nieuweroord al weer gehouden. 
Dit jaar hebben we de Boulevardloop iets naar voren gehaald 
i.v.m. de vakantie die dit jaar laat valt. 
Daarom houden we de Boulevardloop dit jaar op 31 maart. 
 
Deze datum is een week voor de cascaderun, dit kan nog 
even een mooie training zijn als u daar aan mee doet. 
We starten om 18.00 met de eerste groep van de jeugd en 
om 19.00 start de 4 mijl. 
 
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op 
www.nieuweroord-web.nl of een mail sturen naar 
boulevardloop@nieuweroord-web.nl 
 
De inschrijving is van start gegaan en kan via 
www.inschrijven.nl 
 
 
M.v.g. Sportvereniging Nieuweroord 
  



 

  



Uitvaartvereniging Nieuweroord e.o 

 
Nodigt hierbij haar leden uit 

tot het bijwonen van haar jaarlijkse 
 

Ledenvergadering 
 

die gehouden zal worden op donderdag 23 maart 2017 
om 20.00 uur in het dorpshuis “De Vuurkorf” 

te Nieuweroord. 
 

Agenda: 
 

1. Opening 
2. Notulen 
3. Jaarverslag 
4. Jaarverslag penningmeester 
5. Verslag kascommissie 
6. Benoeming nieuw lid kascommissie 
7. Bestuursverkiezing 

Aftredend: dhr. G. Neutel - herkiesbaar 
8. Vergoeding uitvaartpakket 
9. Eventuele mededelingen van het bestuur 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 

 
 
Het bestuur  
  



Showavond muziekvereniging Irene  
 

Zaterdag 1 april 2017 is het weer zo ver, de jaarlijkse showavond van 
Christelijke Muziekvereniging Irene.  
Met dit jaar als thema ‘Country & Western’. Dit jaar belooft het een 
andere avond te worden dan voorheen, laat u verrassen! 
Daarnaast zullen ook de jongens van de Drumband deze avond 
optreden en de bigband New Place Collective zullen ook binnen het 
thema ‘Country & Western’ een aantal bekende stukken opvoeren. 
 
Voor kinderen tot en met 12 jaar is de entrée gratis. Voor mensen 
boven de 12 jaar vragen wij €5 voor de entrée om deze avond te 
kunnen financieren. Ook voor onze donateurs is de entrée gratis.  
 
Aanvang: 19:15 – Vuurkörf in Nieuweroord.  
Wij kijken er weer enorm naar uit, tot dan!  
 

  



Buurtenvolleybaltoernooi zat 8 april 

 
 
 
 
Zoals al in het vorige V.v.V. nieuws te lezen was, organiseert de V.v.V. 
op zaterdag 8 april 2017 een volleybaltoernooi.  
 
Wanneer je mee wil doen kun je je aanmelden bij je buurt 
vertegenwoordiger, zodat zij de teams door kunnen geven aan de 
organisatie. Voor dit volleybal toernooi kan men zich ook individueel 
opgeven, ook via de buurtvertegenwoordiger!  
Voorwaarde is dat er geen buurtenteam is, of te weinig voor een 
tweede team. Wanneer er genoeg individuele opgaves zijn, zal de 
organisatie een mix team samen stellen. 
 
De inschrijvingen van de teams moeten vóór zaterdag 25 maart 2016 
binnen zijn! 
Een overzicht van de indeling van de teams en speelschema worden 
daarna verstrekt door de eigen buurtvertegenwoordiger. 
 
Datum: zaterdag 8 april, 2017, start +/- 18:30 uur ( afhankelijk van het 
aantal opgaves ) 
Kosten: € 3,- per persoon  
Minimum leeftijd 13 jaar 
Locatie: Dorpshuis 'de Vuurkörf'. 
 
Voor vragen kan je terecht bij: Danny Kiekebelt 06-51790991 /  Erik Kip 
06-24976051  
 
Met sportieve groeten van de V.V.V. sportcommissie. 
 



Paaseieren zoeken zaterdag 15 april 
  

Hallo jongens en meisjes, 
 
Zaterdag 15 april komt de paashaas naar Nieuweroord. 
Helpen jullie mee de verstopte eieren te zoeken?  
We hebben veel hulp nodig om alle eieren te zoeken, daarom vragen 
wij ook de kindjes van de peuterspeelzaal(leeftijd) om mee te helpen 
zoeken! Jullie moeten wel een ouder/begeleider meenemen. Vanaf 4 
jaar hoeft dat niet meer.  
Vind jij het bijzondere ei? Dan win je een super leuke prijs!  
Het is verstandig om laarzen en een plastic tas mee te nemen.  
We verzamelen om 13.30 uur in het dorpshuis. Tot dan! 
 
Wanneer: zaterdag 15 april 
Tijd: 13.30 tot 15.00 uur 
Waar: dorpshuis de Vuurkorf 
Voor wie: iedereen van groep 1 t/m 8.  
Kindjes van de peuterspeelzaal(leeftijd) onder begeleiding. 
Kosten: 1 euro per kind 
 
 
 

                

  



Kinderbingo Koningsdag 27 april 
 
Hallo jongens en meisjes, 
 
Op Koningsdag 27 april hebben wij een super leuke, spectaculaire en 
spannende bingo voor jullie bedacht, komen jullie samen met 
vriendjes, vriendinnetjes, neefjes en nichtjes? Iedereen vanaf 4 jaar is 
welkom. Tussendoor hebben we even pauze met drinken en iets 
lekkers. Er zijn super mooie prijzen te winnen. 
 
Wanneer: Koningsdag 27 april 
Waar: dorpshuis de Vuurkorf 
Tijd: van 10.00 tot 12.00 uur 
Voor wie: iedereen van groep 1 t/m8. 
Kosten: 1 euro per kind 

 
 
 
 

 
 
 

Heb je zin in een sportieve week? 
                    Doe dan mee met: Wandel 4 daagse Tiendeveen. 
 
Op 16, 17, 18 en 19 mei 2017, Startplaats: MFC De Eiken 
Starttijd dinsdag, woensdag en donderdag: 
5 en 10 km: tussen 18.15 en 18.45 uur 
Starttijd vrijdag: 5 km: 18.15 uur, 10 km: 18.00 uur 
 

Inlichtingen:  ☎ 0528-34 23 77 
Lucette Mulderij, Lukas van Goor en Trea Duinkerken 
Meedoen is op eigen risico  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koningsbingo & Klaverjassen 

          donderdag 27 april 
 
 

Bingo 
’s Avonds om 20.00 uur gaan we weer gezellig Bingo spelen.  
Kom jij ook de nummers op de kaart wegstrepen? Er zijn mooie prijzen 
te winnen, dus allen van harte welkom bij de Koningsbingo in het 
dorpshuis! De zaal is open vanaf 19.30 uur. 
 
Aanvang 20.00 uur 
Inleg leden €5,00 Niet leden €6,00 
Extra ronde €1,00  
 
 
 
 
 
 

Klaverjassen 
Traditioneel wordt er op Koningsdag weer geklaverjast.  
Kom allemaal gezellig naar het dorpshuis en doe mee! 
Om de inleg hoeft u het niet te laten en er zijn mooie vleesprijzen te 
winnen. 

Aanvang 20.00 uur 
   Inleg leden €3,50 Niet leden €4,50 
 
Inschrijving tot iets voor 20.00 uur    
Locatie: dorpshuis de vuurkorf.  
Tot 27 april!!! 
 
Groeten de klaverjascommissie. 
  



Paasactie!!! 
 

Begin mei ga ik met studiegenoten van het Alfa-college naar Bosnië. 
Stichting Out of Area organiseert dit jaarlijks. Wij worden ingezet op 
een school/opvang/activiteitencentrum in Tuzla. Hier zitten kinderen 
met een beperking. Op deze locatie gaan wij de kinderen vermaken, 
het gebouw opknappen en de tuin aanpakken. De oorlog heeft nog 
steeds veel sporen achtergelaten en hier is nog veel hulp voor nodig. 
Het is geweldig dat er veel studenten aan mee willen helpen. 
Natuurlijk zitten hier kosten aan verbonden. Om het te kunnen 
financieren heb ik een actie in samenwerking met ‘De Soete Suickerbol’ 
bedacht. 
Voor Pasen hebben wij het volgende lekkers te bestellen: 

 
- Appeltaart    € 4,25 
- Kukelbrood   € 4,95 
- Suickerbrood klein  € 2,50 
- Kruidkoek   € 3,25 
- Kersenvlaai   € 4,95 
- Abrikozenvlaai  € 4,95 

 
Wilt u wat lekkers bestellen, dan kunt u dit doorgeven via de mail: 
yvetteknol@gmail.com, via mijn facebookpagina of door te bellen naar 
06-83069237 (liefst ’s avonds i.v.m. school). Natuurlijk kunt u ook uw 
bestelling voorzien van naam en adres in de brievenbus gooien 
(Hoogeveensevaart 40). 
De bestellingen kunnen doorgegeven worden tot 8 april.  
Op zaterdag 15 april breng ik de bestellingen rond. 
Wilt u niets bestellen, maar wel een gift doen, dan kan dit op 
rekeningnr. NL50RBRB0845014439 t.n.v. Y. Knol.  
Voor meer informatie over het studieproject, kunt u kijken op  
de site: outofarea.nl 
 
Alvast hartelijk dank,  
Yvette Knol 



Fancy Fair 

Op 12 mei as. organiseert Basisschool “De Hoeksteen” een fancy fair. 
Tijdens deze fancy fair kunt u meedoen met verschillende spelletjes en 
zijn er leuke prijzen mee te winnen. Denk aan bijv. het vakkenspel, 
enveloppenspel en natuurlijk ontbreekt het Rad van Avontuur niet op 
deze middag. 
Ook is er een gezellige rommelmarkt met boekenverkoop. 
 
Er zijn veel leuke activiteiten voor de kinderen: spijkerbroekhangen, 
blikgooien, knutselen voor Moederdag en op de foto gaan. 
Er wordt ook een workshop Djembé gegeven. 
Bent u benieuwd wat dit inhoud dan moet u zeker even een kijkje 
komen nemen! 
 
Natuurlijk hebben we ook aan de innerlijke mens gedacht en kunt u 
genieten van een heerlijke kop soep of een stuk hartige taart.  
We verkopen ook een “gewoon” broodje hamburger en een lekker 
bakkie koffie zal niet ontbreken. 
Voor de kinderen is er de mogelijkheid om zelf een lekker worstje te 
maken boven de vuurkorf. 
 
Zoals u kunt lezen is er deze middag genoeg te doen en te eten, dus 
kom gerust allemaal een kijkje nemen en doe gezellig mee onder het 
genot van een hapje en een drankje. 
 

Waar: Basisschool “De Hoeksteen” 
Wanneer: 12 mei 2017 
Tijd: 16:30-19:00 uur 

  



Dauwtrappen Hemelvaartsdag 
 

Graag gaan we weer met jullie, net als vorig jaar, een mooie 
wandeltocht maken. Door het bos, langs de sloot en over paadjes om 
te genieten in de vroege ochtend......gaan jullie weer mee? 
 
We starten om 06.00 uur vanaf Dorpshuis de Vuurkorf op 25 mei. 
Na een heerlijke wandeltocht van een paar kilometer (deze afstand 
moeten we nog bepalen) zult u verwelkomd worden met een heerlijk 
ontbijt in het dorpshuis. 
Omdat we graag willen dat iedereen genoeg broodjes, een eitje en nog 
veel meer lekkers heeft, moet je je wel van tevoren opgeven.  
 
Dit kan je doen door een mailtje te sturen naar 
chloetristan12@gmail.com (Daniëlle Bruinsma). 
Deelname is € 5,- p.p. 
Kinderen t/m 12 jaar € 3,- p.p. 
 
  

mailto:chloetristan12@gamil.com


 



Avond Wandel 4 Daagse 
 

Dit jaar wordt voor de 7e keer een avond wandel 4 daagse 
georganiseerd. Basisschool ‘de Hoeksteen’, de V.v.V. en 
de sportvereniging nemen dit jaar de organisatie voor hun rekening. 
 
Er kan gekozen worden uit een route van 5 KM of 10 KM.  
We gaan weer verschillende mooie routes in de omgeving van 
Nieuweroord uitzetten. 
Wij zijn aangesloten bij de Oostelijke wandelbond. Zodat iedereen die 
dus vaker heeft gelopen ook een medaille krijgt met het aantal keren 
dat je hebt gelopen. 

 

De avond wandel 4 daagse staat gepland op 
maandag 29 mei t/m donderdag 1 juni. 

 
Kortom, lijkt het u wat, noteer deze data in uw agenda en houd deze 
week vrij. In het volgende boekje komt er meer info over de kosten e.d. 
 
Wij zien u graag tijdens de avond wandel 4 daagse. 

De Wandelcommissie.  

 
 

 

 

 

 



V.v.V. Wadlopen 8 juli 
 
Op zaterdag 8 juli willen wij gaan wadlopen. De wadlooptocht start om 
14.45 uur en duurt ongeveer 2 à 2,5 uur. 
Tijdens deze tocht worden we begeleid door een ervaren gids, die ons 
zal vertellen over het ontstaan van het wad en de flora en fauna en er is 
zelfs een hele grote kans dat we zeehonden zullen zien. 
De tocht is geschikt voor jong (vanaf groep 5) en oud. 
 
Dus wilt u deze mooie tocht niet missen geef u dan op bij Daniëlle 
Bruinsma: chloetristan12@gmail.com dit kan tot 15 april. 
 
We zullen om 12.30 uur vertrekken bij het dorpshuis en om 18.30 
vertrekken uit Lauwersoog. 
De kosten zijn nog een indicatie (bij een groep van 40 pers.) 
 groep 5 t/m 8 € 12,50 
 volwassenen € 17,50 
 
De prijs is incl. een consumptie na afloop en een patatje met frikadel, 
kroket of kaassoufflé. 
 
Na 15 april krijgen de mensen die zich hebben opgegeven definitief 
bericht van ons over de kosten, vervoer, schoeisel e.d. 
 
Bij niet voldoende opgave kan deze wadlooptocht helaas niet 
doorgaan! 

  

mailto:chloetristan12@gmail.com


Dorcas-werkgroep 

Noordscheschut/Nieuweroord in actie voor 

veilige leefomgeving kinderen 
 
In de week van 27 tot 31 maart hoopt de Dorcas-werkgroep in 
Noordscheschut, Nieuweroord en Nieuw Balinge weer een droge 
worstenactie te houden.   
De opbrengst is  t.b.v. het kinderproject “Kinderontwikkeling in Oost-
Europa en Afrika”  
 
In ontwikkelingslanden is naar school gaan, schoon water hebben of 
naar de dokter kunnen niet zoals bij ons de normaalste zaak van de 
wereld. Dorcas wil kinderen een veilige leefomgeving bieden waarin ze 
zich zodanig ontwikkelen dat ze in staat zijn om voor zichzelf te zorgen 
als ze eenmaal volwassen zijn. We doen dit bijvoorbeeld door 
naschoolse opvang, psychosociale hulp of trainingen over hygiëne.  
 
Helpt u ons mee om de actie tot een succes te maken? Wilt u geen 
worst maar wel geven voor het goede doel? Een gift is heel erg 
welkom.   
Dit kan op  rek.nr. NL26 INGB 0007132544 t.n.v.  Werkgroep Dorcas, 
v.d. Sluisweg 1 Noordscheschut. 
 
 Dorcas is een internationale hulporganisatie die in achttien landen in 
Oost-Europa en Afrika 185 projecten van lokale partnerorganisaties 
ondersteunt. Dorcas helpt de allerarmsten in de wereld, ongeacht ras, 
religie, geslacht of politieke overtuiging. In Nederland zijn 
tienduizenden vrijwilligers, ondernemers en giftengevers bij Dorcas 
betrokken. Meer informatie: www.dorcas.nl of tel. 0228 595900. 
 
Daarbij nog de vermelding dat goede gebruikte kleding (stevig verpakt 
in dichte plastic zak of doos), mobiele telefoons en verdere bruikbare 
spullen van harte welkom zijn  in de Dorcas Winkel. Adres: Het Haagje 
in Hoogeveen. 
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Nieuweroord en verschijnt ongeveer 6 maal per jaar. Oplage 500 stuks. 
Ook verschijnt er jaarlijks een speciale V.v.V. Nieuws voor de 
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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 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. 


