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Programma 45e  feestweek Nieuweroord 2013 
 

Dinsdag 6 augustus: 
19.00u  Optocht + ballonnen oplaten      
20.00u  Buurtenspektakel Party & Co  
 

Woensdag 7 augustus: 
10.00u  Kinderactiviteit Feestshow   
13.00u  Klaverjassen                         
20.00u  Bingo                         
20.00u  Verzoekparade            
 

Donderdag 8 augustus: 
9.00u  Fietstocht (30 of 50 km)          
9.00u   Motortocht              
13.00u  Darten       
20.00u  Playbackshow                        
 

Vrijdag 9 augustus: 
10.00u  Kinderactiviteit zeskamp     
13.00u Sterkste man/vrouw          
20.30u  Feest i.s.m. The Bronx        
 

Zaterdag 10 augustus: 
10.00u  Kinderactiviteit speurtocht   
13.00u  Zeskamp                         
20.30u  Band ‘BOI FOI TOCH’          

 



Beste dorpsbewoners, 
 
Voor u ligt het feestweek boekje met daarin het programma voor de 
feestweek 2013. Een uitgebreid programma met voor iedereen wat wils. 
Dit jaar is het de 45ste feestweek en deze start op dinsdag 6 augustus om 
19.00 uur en duurt tot zaterdag 10 augustus 01.00 uur. 
 
Na een jaar van voorbereidingen is het bijna zover om er met z’n allen 
weer een prachtige en onvergetelijk week van te maken. 
Komt allen, doe mee en maak er weer een FEEST van!  
 
Hieronder een aantal zaken van huishoudelijke aard, die voor de gehele 
feestweek gelden. Lees ze goed door, dan komt u niet voor verrassingen 
te staan. 

 De activiteiten starten op de aangegeven tijden! Wij werken niet 
met “Drents kwartiertje”  

 In de feesttent mag niet worden gerookt. 

 Deelname of bezoek aan evenementen is geheel voor eigen risico. 
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
opgelopen letsel en/of schade aan goederen of eigendommen. 

 Er wordt geen alcohol geschonken aan mensen onder de 16 jaar. 

 Tijdens de gezellige feestavonden, krijg je een polsbandje om. 
Wanneer je deze verliest, betaal je gewoon weer de entree prijs 
en krijg je een nieuw polsbandje. 

 Tijdens de activiteiten worden er foto’s gemaakt en deze zijn dan 
terug te zien op de website: www.Nieuweroord-web.nl 

 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. 

 De feestweek wordt mede mogelijk gemaakt door de 
adverteerders in dit feestweekboekje! 

 
Hartelijke groet, namens het bestuur van VvV Nieuweroord,  
Tanja Nijveen 



DINSDAG 6 augustus 2013 
 

19.00 uur  Optocht en ballonnen oplaten 
 

We beginnen de feestweek met een optocht door het dorp. De kinderen 
mogen versierd meelopen en een jury gaat de mooiste creatie uitkiezen, 
dus maak er wat moois van! Ook de teams van de buurtencompetitie 
lopen mee met hun joker. De tocht eindigt bij de tent waar de kinderen 
een ballon mogen oplaten om de feestweek officieel te openen. Komt 
allen! 
 
Het wordt een spetterende optocht met muziek! Omdat het 
zomervakantie is, is het thema Tropisch/Zomers. Dus verkleed jezelf, je 
fiets, je skelter of je step (of iets anders mag natuurlijk ook) zo 
tropisch/zomers mogelijk. Een mooie hawaislinger om je fiets, een boa 
om je nek noem maar op. Voor degene die het mooist versierd is, is er 
een leuke prijs! Als we weer terug zijn bij de feesttent krijgen jullie 
allemaal een ballon die we dan tegelijk gaan oplaten. Wie zijn ballon 
komt het verst? We starten om 19:00 uur bij de feesttent. 
 
Tijd:   19:00 tot +/- 19.45 uur 
Plaats:   feesttent op het sportveld 
Voor wie:  iedereen van groep 1 t/m 8 
 
 
 
 
 
 

  



20.00 uur  Buurtenspektakel ‘Party & CO’ 
 
Misschien ken je het bordspel Party & Co wel? Dan heb je idee wat je deze 
avond te wachten staat. Een spectaculaire spelshow waarin de buurten tegen 
elkaar gaan strijden. Door middel van behendigheidsspelletjes, 
wetenswaardigheden en onverwachtse verwikkelingen wordt bepaald welke 
buurt de meeste punten verzamelt. Dit wordt niet alleen op het podium 
gedaan, maar ook met hulp uit het publiek! Dus kom met de gehele buurt naar 
de feesttent toe om jouw team te helpen en aan te moedigen! 
Een avond vol spanning, spel en hilariteit! 
 
Tijd:  20.00 uur 
Plaats:  Feesttent op het sportveld 
Kosten:  Gratis 
 
 
 
 

http://www.cheepa.nl/media/catalog/product/cache/1/image/640x480/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/i/m/img_0140/party-en-co-1997--32.jpg


WOENSDAG 7 augustus 2013 
 

10.00 uur     Spetterende kidsfeestshow  
in de feesttent! 
 

Op woensdagochtend hebben wij een geweldig, leuke, grappige, dol dwaze 
feestshow op het programma staan. Kom allemaal met je vriendjes en 
vriendinnetjes naar deze topshow kijken vol met jongleerballen, doldwaze acts, 
taarten, confettivuurwerk, ballonnen en meer… Het belooft een spetterende 
ochtend te worden! 
 
Tijd:   10.00 uur tot +- 11.45/12.00 uur.  
Plaats :   feesttent op het sportveld 
Voor wie:  iedereen van groep 1 t/m 8 
Kosten:  1 euro per kind 
 
 
 

 
 



 

13.00 uur   Klaverjassen 
 
Dit onderdeel van de feestweek is altijd supergezellig waarbij de buurten, 
zonder het mes op tafel, de strijd met elkaar aangaan. Natuurlijk kun je ook 
individueel kaarten. Er wordt gespeeld op de Amsterdamse manier, een slag 
van je maat hoef je dus niet in te troeven. Diegene naast de deler kiest troef en 
er mag gepast worden. Wanneer iedereen past, wordt alsnog diegene naast de 
deler de troefmaker en moet spelen.  
Het enige wat u mee hoeft te nemen is een goed humeur. 
 
Aanvangstijd:   13.00 uur 
Plaats:      Feesttent op het sportveld 
Kosten:      Deelname VvV-leden € 3,50; niet leden €4,50 
 

20.00 uur   Verzoekparade 
 
Onze eigen DJ’s draaien op deze avond de plaatjes die jij graag wil horen. 
Kom gezellig langs met familie en vrienden en beslis zelf waar je op wil dansen! 
 
Aanvangstijd: 20.00 uur 
Plaats:  Feesttent op het sportveld 
Kosten:  Gratis! 
 

20.00 uur   Bingo 
 
Deze keer vindt de Bingo plaats in het dorpshuis ‘De Vuurkörf’. 
Net als andere jaren zijn er weer leuke prijzen te winnen. Dus pak je stiften en 
je goede humeur en kom naar de ‘Vuurkörf’. Neem gezellig vrienden, kennissen 
en buren mee! 
 
U bent allemaal van harte welkom vanaf 19.15 uur. Om 20.00 uur beginnen wij. 
 
Kosten: Deelname V.v.V. leden €7,-; niet leden €8,50 
Plaats: Dorpshuis ‘de Vuurkorf’ 
 

! ! VOOR DEZE AVOND GELDT: VOL=VOL ! ! 
 



 

DONDERDAG 8 augustus 2013 
 

9.00 uur    Motortocht 
 
Voor de motormuizen is er weer een mooie route uitgezocht. Wij willen uiterlijk 
9.00 uur starten met de tocht. Inschrijven kan vanaf 8.30 uur. Wil iedereen met 
een volle benzinetank komen? Natuurlijk zullen er de nodige stops zijn, 
bijvoorbeeld om te tanken en ook aan de inwendige mens wordt gedacht.  
Terugkomst om ongeveer 16.30 uur bij de feesttent. 
Wij hopen op een goede opkomst en leuke dag! 
 
Start:  Bij de feesttent.  
Kosten:  Deelname €2,50 per motor 
 

9.00 uur    Fietstocht 
 
Ook dit jaar wordt er weer een fietstocht georganiseerd tijdens de feestweek. 
De starttijd is vanaf 9.00 uur en u kunt finishen tot 17.00 uur. 
De afstanden waarvoor u kunt kiezen zijn 30 en 50 km. 
Onderweg wordt er voor een verfrissing en leuke spelletjes gezorgd. 
 
Start: Bij de feesttent tussen 9.00 en 11.00 uur 
Finish:  Bij de feesttent tot uiterlijk 17.00 uur 
Kosten: Deelname VvV leden €3,- niet leden € 3,50 
 

  



13.00 uur   Darten 
 
De bikers en de fietsers zijn vertrokken voor hun toertocht, dus de darters 
kunnen van start aan de borden.  
 

“LETS PLAY DARTS!” 
 
Wie wordt er Zomer Dart Kampioen 2013? 
Iedereen van 13 jaar en ouder mag meedoen. 
Inschrijven en ingooien van 12.30 tot 13.00 uur 
 
Start:  12.30 uur inschrijven en ingooien 
Plaats:      Feesttent op het sportveld 
Kosten:  Deelname €7,- per persoon 
 
 

20.00 uur   Playbackshow 
 
Ouderwetse gezelligheid tijdens deze avond met de playbackshow. Ook dit jaar 
verwachten wij dat het Nieuweroords talent weer goed van zich zal laten horen. 
Artiesten en hun aanhang maken er weer een knalfeest van! 
 
De presentator en vakkundige jury zijn geregeld! Geef je snel op voor deze 
leuke playbackshow als individu of als buurt. 
Opgeven kan bij Jannie Haveman, Slag 1, tel: 0528-341283 
Let op !!!! opgeven kan tot vrijdag 2 augustus 2013 
 
Uitslag van de optredens van klein en groot is na afloop van alle acts. 
 
TENT IS OPEN VANAF 19.30 UUR 
Plaats: Feesttent op het sportveld 
Kosten: Gratis toegang en deelname 
!!!!!!   
 
 



VRIJDAG  9 augustus 2013 
 
 

10.00 uur    Kinderactiviteit: zeskamp 
 
Op vrijdagochtend hebben wij een zeskamp, met een grote stormbaan, 
een ballonnenclown en nog veel meer. Dus kom allemaal mee doen want 
we hebben geweldig leuke spelletjes op het programma staan. Doe niet 
je nieuwste kleren aan want je kan weleens vies worden. Neem gerust je 
vriendjes en vriendinnetjes mee. Na alle inspanning gaan we met zijn 
allen patat eten! 
 
Opgeven via opgave strookje inleveren voor zaterdag 27 juli 2013 
 
Tijd:   10:00 uur tot ongeveer 12:30 uur 
Plaats:   op het sportveld bij de feesttent 
Voor wie:  iedereen van groep 1 t/m 8 
Kosten:  1 euro per kind 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
opgavestrookje zeskamp 9 augustus 2013 
 
Naam: 
 
Leeftijd: 
 
Groep: 
 
Inleveren voor zaterdag 27 juli bij:   
Samantha Pieters, Ring 4, Nieuwerood 
Of Angela Veuger, Karkdiekie 2, Nieuweroord 



13.00 uur   Sterkste man of vrouw  
 
“STERKSTE MAN of STERKSTE VROUW” is een titel die jij op je naam kan krijgen. 
Geef je op voor deze competitie! Onder professionele begeleiding van de 
sterkste man van Nederland, Wout Zijlstra, zal er worden gestreden.  
Er zijn deze middag ook buurtpunten te verdienen en natuurlijk zal Wout een 
demonstratie geven.  
 
Laat u deze middag verbazen en kom uw favoriet aanmoedigen! 
 
Inschrijven: 12.30 uur in de feesttent 
Start:  13.00 uur 
Kosten:  Deelname €3,50 
Leeftijd: Vanaf 16 jaar 
 
 
 

 
 
 
 
20.30 uur ‘I Love the 90’s Party Time’ Part 2 
   
I.s.m. Jeugdsoos ‘The Bronx’ wordt de feesttent weer één grote party met 
Happy Hardcore muziek! Kom genieten van een optreden van Moped Techno 
‘Scooter Act’ en DJ Stefan Leur. Heb jij vorig jaar ook zo genoten, kom dan naar 
PART 2 van: ‘I Love the 90’s Party Time’  

 
Kosten:         Voorkoop €7,50 en aan de tent €10,- 
Plaats:         Feesttent op het sportveld 
Kaartverkoop:    Bloemenhuis Helianthus Hollandscheveld,  
                         Snackbar Royal Hollandscheveld,  
                         Snackbar Royal Noordscheschut , 
                        Jannie Havenman, Slag 1 te Nieuweroord en in de feesttent. 
 
DE KAARTVERKOOP START ZATERDAG 13 JULI 

http://bin.snmmd.nl/m/m1dz1fjadq7l.jpg


ZATERDAG 10 augustus 2013     
 

10.00 uur      Speurtocht 
Voor de zaterdagochtend hebben wij een leuke speurtocht uitgezet door het 
dorp heen. Dus zijn jullie goede speurneuzen kom dan samen met je vriendjes 
en vriendinnetjes mee doen. Aan het einde krijgen jullie allemaal een ijsje! 
 
Tijd:   10:00 uur tot +- 11:00 uur 
Plaats:   feesttent op het sportveld 
Voor wie:  iedereen van groep 1 t/m 8 
Kosten:  1 euro per kind 
 

13.00 uur   Zeskamp 
 
Ook dit jaar hebben wij weer een gezellige zeskamp. 
Door een extra budget van de smederijen hebben wij extra mooie spelen 
kunnen huren voor deze middag. Komt het zien, komt het zien! 
Wij hopen dat de deelnemers en het publiek weer een geweldige middag 
hebben. 
Dus trek je sportkleding aan en DOE MEE!!!!!! 
Alvast veel plezier toegewenst. 
Wij hopen op mooi weer en veel publiek. 
 
Kosten: Gratis 
Plaats: Sportveld bij de feesttent 
 

 
20.30 uur   BOH FOI TOCH 
 
Wie wel eens op ‘de Zwarte Cross’ is geweest kent vast de Achterhoekse band 
‘Boh Foi Toch’ wel. Ze spelen een mix van Texmex, Cajun, Rock en Country in 
onvervalst Achterhoeks dialect. 
 
De geheel eigen manier van presenteren en de onverwacht goede muzikale 
symbiose van deze vier Achterhoekers zorgen ervoor, dat elk optreden van Boh 
Foi Toch tot een zeer speciale gebeurtenis verwordt, die je niet snel vergeet!  
Boh Foi Toch betekent: tjongejonge, het is me wat. En dat ís 't ook!               



 
BOH FOI TOCH is bekend van liedjes als: 
 # Beernd van Kuuperij 
  # Vrouw Begerink 
   # Landbouwwerktugen Vereniging 
    # Weerkommen  
     # en nog veel meer…. 
  
Dus komt allen naar de feesttent, want dit super feest mag u niet missen!!!!!! 
 
 
 
 
 
 

Kosten:  Voorverkoop € 15,- en aan de tent € 17,50 
Plaats:  Feesttent op het sportveld 
Kaartverkoop: Bloemenhuis Helianthus Hollandscheveld 
                        Snackbar Royal Hollandscheveld 
         Snackbar Royal Noordscheschut 
  Jannie Haveman, slag 1 Nieuweroord en de feesttent. 
 
DE KAARTVERKOOP START OP ZATERDAG 13 JULI          



Voor de hele feestweek geldt: 
 

Met elkaar feestvieren 
= 

Met elkaar opruimen 
 

Gooi afval zoveel mogelijk in de daarvoor bestemde bakken of 
in de container naast de feesttent.  

Zo houden wij het terrein schoon en begaanbaar! 

 

 
 
 

In de feesttent mag niet gerookt worden! 

 

 
 



Beste buurt van Nieuweroord 
 
De strijd om de titel Beste Buurt van Nieuweroord 2013 gaat als een rode draad 
door de feestweek. Met diverse onderdelen kunnen punten worden gescoord. 
Iedere buurt van Nieuweroord mag één team samenstellen van buurtbewoners. 
 
Quiz Party & Co:   2 personen en reserve 
 
Klaverjassen:        2 personen 
 
Fietsen:         2 personen, 2 reserves (1 per afstand) 
 
Mini playbackshow:   1 inschrijving (solo, duo of groep) 
 
Playbackshow:           1 inschrijving (solo, duo of groep) 
 
Zeskamp:                 minimaal 4 heren en 3 dames  

(meer is natuurlijk handig) 
 
Sterkste man/vrouw:  1 man en 1 vrouw (16 jaar of ouder en reserve) 
 
Joker:      de (nieuwe) joker mag twee maal ingezet worden  

voor  verdubbeling van de punten  

 

 

  



Fijne vakantie! 
  

   

http://www.nukaartje.nl/cardcreator?cardId=191&size=12

