
Programma 49e Feestweek Nieuweroord 2017 

 

   
 Dinsdag 22 augustus:  
 19.00 uur:  Opening met Kinderoptocht en ballonnen oplaten 
 20.00 uur: Uitleg buurtopdracht 

20.30 uur:  Pub Quiz in de tent  
  
 Woensdag 23 augustus:  
 09.00 uur: Fifa toernooi 5 t/m 11 jaar in dorpshuis 
 13.00 uur: Fifa toernooi 12 t/m 17 jaar in dorpshuis 
 12.45 uur: Klaverjas Toernooi  
 20.00 uur:  Bingo in het dorpshuis  
 20.30 uur:  Muziekavond met DJ Vogelzang 
  
 Donderdag 24 augustus:  
 09.00 uur: Fietstocht en Motortoertocht  
 10.00 uur: Scootertocht   
 20.00 uur: Playbackshow   
 
 Vrijdag 25 augustus:  
 10.00 uur: Kinderochtend - Zeskamp  
 13.00 uur: Start waar schijt de koe  
 13.30 uur: Buurten slagbal Toernooi 

16.15 uur: Penalty schieten  
20.30 uur: “Nigthy Party”met Flamman en Abraxas  

(The Bronx) 
 
 Zaterdag 26 augustus:  
 10.00 uur: Kinderochtend - Bingo 
 10.00-10.30 uur Thuisopdracht inleveren 
 13.00 uur: Buurten Zeskamp 

Na afloop van buurten zeskamp Uitslag en huldiging “Beste buurt 2017” 
20.30 uur: Piratenavond met  de Evening Stars  en de Spelbrekers 

  



Beste dorpsbewoners, 

Voor u ligt het feestweek boekje met daarin het programma voor de 
feestweek 2017. Een mooi programma met voor iedereen wat wils. 
Dit jaar is het de 49ste feestweek en deze start op dinsdag 22 augustus 
om 19.00 uur en duurt tot zaterdag 26 augustus 01.00 uur. 
 
Veel bekende activiteiten komen voorbij, zoals Bingo, Klaverjassen, 
fietsen, de Playbackshow en de Zeskamp enz. 
Ook hopen we dat iedereen dit jaar de vlaggetjes weer gaat ophangen 
zodat het hele dorp weer versiert is en dat hierdoor te zien is dat wij 
feest vieren.  
 
Verderop in het boekje kunt u het hele programma en alle details rustig 
nalezen. 
 
Zonder de steun van de vele vrijwilligers en de diverse bedrijven hadden 
we dit mooie programma niet samen kunnen stellen. Daarom willen een 
ieder die zijn/haar steentje hieraan bijdraagt dan ook alvast hartelijk 
bedanken. 
 
We wensen iedereen een prachtige feestweek met mooi weer en veel 
gezelligheid toe! Graag tot ziens in de tent! 
 
Hartelijke groet, namens het bestuur van V.v.V. Nieuweroord,  
Tanja Nijveen 
 
 

             ‘Laat de vlaggetjes maar wapperen!’ 
 
 
 
 
 

 



Hieronder enkele aandachtspunten... 
 

 Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jr.  

 In de feesttent mag niet worden gerookt. 

 De waarde van de V.v.V. munten is dit jaar €1,50 en op vrijdag- 
en zaterdagavond vanaf 18.00 uur €2,00. 

 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. 

 De kaart voorverkoop adressen zijn dit jaar: bij Cafetaria Troost in 
Noordscheschut, bij Geromekes Friet en bij Jannie Haveman.  
(en natuurlijk in de tent tijdens de feestweek). 

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

 Mocht je voor, tijdens of na het feest vragen, suggesties of 
klachten hebben, meldt het ons. Alleen dan kunnen we er wat 
mee! Tijdens de feestweek zijn we te herkennen aan de fel 
groene shirts met de tekst ‘V.v.V.’ Er komt ook een ideeënbus in 
de feesttent te hangen voor alle ideeën en tips. 

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

 De feestweek wordt mede mogelijk gemaakt door de 
adverteerders in dit feestweekboekje. 
 
Tot slot: KOM ALLEMAAL, DOE MEE, dan maken we er weer een 
mooi FEEST van! 

  



 Dinsdag 22 augustus 2017 

19.00 uur kinderoptocht en ballonnen oplaten 
                        
We beginnen natuurlijk met een feestelijke optocht, want heel 
Nieuweroord moet wel horen en zien dat de feestweek weer gaat 
beginnen.. Jullie mogen zelf weten hoe je verkleed wil, want wij zijn heel 
benieuwd wat voor creaties jullie allemaal kunnen maken. De 3 mooiste 
creaties winnen een prijs. Als we weer terug zijn bij de feesttent mogen 
jullie allemaal een ballon oplaten. Ook hier kun je een prijs mee winnen, 
wanneer jou ballon het verst is gekomen. Misschien vliegt jou ballon wel 
naar een ander land, hoe leuk is dat? 
Je kunt je kaartje inleveren tot 1 oktober bij: 
Samantha Pieters, Ring 4 of Mariet Claus, Middenraai 66 
 
Aanvang: 19.00 uur  
Waar:   Verzamelen bij de feesttent 
Voor wie:  Alle kinderen vanaf 0 jaar! 
Kosten:  Gratis 

 
 
 
 
 
20.00 uur Uitleg Thuisopdracht 
 

De thuis opdracht wordt dit jaar dinsdag avond, tijdens de pub quiz, 
uitgelegd. Basis ingrediënten / spullen kunnen dan ook meegenomen 
worden. Elke buurt moet zaterdag 26-08-2017, uiterlijk 10.30 uur het 
resultaat inleveren. Een jury zal vervolgens een oordeel over het 
ingeleverde geven.  Dit onderdeel zal meetellen in de buurten 
competitie. Welke buurt werkt het beste samen om het beste resultaat 
te halen?  

  



Dinsdag 22 augustus 2017 

20.30 uur Pub Quiz in de tent 
 

Voor velen een bekend concept, maar voor diegenen die er geen idee bij 
hebben: Deze avond is de tent tijdelijk een ‘Pub’ met de bij behorende 
knabbeltjes op tafel en een snackje tussendoor en spelen dan een 
ouderwets vragen spel. 
 
Je speelt als team van maximaal 4 personen voor de grote hoofdprijs.  
De verschillende rondes bestaan uit ongeveer 10 vragen per onderwerp, 
die over van alles en nog wat kunnen gaan. Voor jong en oud komen 
vragen aan bod. Na elke ronde wordt er voor elkaar nagekeken en kan er 
een ludieke prijs gewonnen worden.  
Kom met z’n allen knus naar ons ‘café’ en speel mee. 
 
Er gelden wel enkele spelregels voor deze avond: 
- Voor iedereen die naar de tent komt: geef je op als team (of speel met 
z’n tweeën of misschien zelfs alleen) en doe gewoon mee, want er is niet 
veel ruimte voor toeschouwers. 
- Word je mobiele telefoon gespot tijdens de rondes, dan heeft jouw 
team deze ronde geen punten en mag je een rondje geven . 
- Gezelligheid staat voorop en voor de buurtenteams zijn er punten voor 
de buurtencompetitie te verdienen. 
 
Inschrijven: Vanaf 20.15 uur 
Aanvang:  We beginnen om 20.30 uur!   
Waar:   Feesttent op het sportveld  
Kosten:  €2,50 per persoon 
 
 

  



Woensdag 23 augustus 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Woensdag 23 augustus 2017 

12.45 uur: Klaverjassen 
 
Dit onderdeel van de feestweek is altijd supergezellig waarbij de buurten 
ook 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 je mee hoeft te nemen is een goed humeur.  
 
Inschrijven: 12.30 uur 
Aanvang: 12.45 uur  
Waar:   Feesttent op het sportveld  
Kosten:  V.v.V. leden € 4,- niet leden € 5,-  

 
20.00 uur: Bingo 
 

Dit jaar vindt de Bingo weer plaats in het dorpshuis ‘De Vuurkörf’ en net 
als andere jaren zijn er weer leuke prijzen te winnen. 
Neem vrienden en buren mee en kom gezellig je nummers wegkrassen. 
Een gezellige avond voor iedereen! 
 

VOOR DEZE AVOND GELDT 
→ VOL = VOL! 
 

U bent allemaal van harte  
welkom vanaf 19.15 uur. 
 

Tijd:  20.00 uur 
Waar:  Dorpshuis 
Kosten: V.v.V. leden € 7,- niet leden € 8,50 
  Extra ronde € 2,- per blaadje 
 



Woensdag 23 augustus 2017  



Donderdag 24 augustus 2017 

 9.00 uur: Motortoertocht 
 
De toertocht voor de motorrijders is weer uitgezet. Wij willen uiterlijk om 
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 om de inwendige mens 
aan te vullen . 
Terugkomst om ongeveer 16.30 uur bij de feesttent. 
Wij hopen op een goede opkomst en leuke dag! 
 
Tijd:   9.00 uur  
Waar:   Start vanaf de feesttent. 
Kosten:  V.v.V. leden € 5,- niet leden € 6,- per persoon 

(dit is incl. koffie en 1 muntje)   
 
 
 
 

 
9.00 uur: Familie Fietstocht 
 
Ook dit jaar wordt er weer een fietstocht georganiseerd tijdens de 
feestweek. De afstanden waarvoor u kunt kiezen zijn ongeveer 30 en 50 
km. Al fietsend komt u op de mooiste plekjes. Onderweg wordt er voor 
een verfrissing en leuke spelletjes gezorgd, maar wilt u niet puzzelen is 
dit geen probleem! Het is géén puzzel-fietstocht! 
De starttijd is vanaf 9.00 uur en u kunt finishen tot 17.00 uur. 
 
Tijd:  Tussen 9.00 en 11.00 uur 

Finish tot uiterlijk 17.00 uur 
Waar:   Start vanaf de Feesttent  
Kosten:  V.v.V. leden € 3,- niet leden € 4,- 

 



Donderdag 24 augustus 2017 

10.00 uur: Scootertoertocht 
 
De scootertocht gaat door onze prachtige omgeving en onderweg zijn er 
2 stops gepland. 
De 1e stop zal zijn een ¨koffie¨ stop, de 2e stop is bedoeld om ‘s middags 
gezellig met elkaar te gaan lunchen om vervolgens onze weg weer te 
vervolgen richting Nieuweroord, opmerking hierbij: de koffie wordt 
¨getrakteerd¨ echter de lunch zal voor eigen rekening zijn.  
Om 9.30 uur verzamelen we bij de tent, waar uitleg en eventuele 
bijzonderheden verteld worden. 
Planning is om ook daadwerkelijk om 10 uur te starten met de tocht der 
tochten. 
Verwachting is dat we circa 16.00 uur weer terug zijn bij de tent. 
 
Inschrijven: 9.30 uur 
Waar:   Start vanaf de Feesttent  
Kosten:  V.v.V. leden € 4,- niet leden € 5- 
 
Geen scooter maar toch mee willen doen ? 
 
Ook dit jaar kunnen we weer scooters huren voor de hele dag tegen een 
tarief van 25 euro bij Scooterverhuur Drenthe. 
Graag tijdig door geven als er een scooter gehuurd gaat worden zodat er 
rekening mee gehouden kan worden. 
 
 
Scooterverhuur Drenthe 
Zuideropgaande 129 
7913 TL  Hollandscheveld 
Tel : 06 29 21 84 98 
Tel : 06 25 38 53 12 
info@scooterverhuur-drenthe.nl 
 

mailto:info@scooterverhuur-drenthe.nl


Donderdag 24 augustus 2017 

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/duo of als buurt. 
Opgeven kan bij Daniëlle Bruinsma, Hgv Vaart 24, tel. 06-44572192. 
 

Let op! Dit kan tot woensdag 16 augustus, lever ook voor deze datum je 
usb of cd in, doe je dit niet voor deze datum kan je helaas niet 
meedoen! 
 

Geef ook je voorkeur van tijd van optreden op, zodat daar zoveel mogelijk 
rekening mee gehouden kan worden. 
Uitslag van de optredens van klein en groot is na afloop van alle acts. 
 
Tijd:  Tent open vanaf 19.30 uur 
Waar:   Feesttent op het sportveld 
Kosten:  Gratis toegang en deelname! 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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! 
Willen jullie de stoelen die meegenomen worden  
buiten de tent, na afloop zelf weer terug zetten? 
Dit bespaart ons veel tijd en energie! Bedankt! 



Vrijdag 25 augustus 2017 

10.00 uur: Kinderzeskamp 
 
Zijn jullie klaar voor een ochtend rennen, klauteren en klimmen?  
Wij hebben een ongelofelijk leuk en spannende zeskamp voor jullie waar 
jullie met groepjes gaan strijden om de 1e, 2e, of 3e plek. Dus stoere 
jongens en meisjes, geef je op voor de kinderzeskamp op de 
vrijdagochtend. Na afloop gaan we lekker patatjes en een snack eten. 
Tussendoor wordt er natuurlijk gezorgd voor drinken en iets lekkers, 
want dat hebben we dan wel nodig! 
 
Je kunt je opgeven door onderstaand strookje in te leveren voor 
woensdag 23 augustus bij: 
Mariet Claus, Middenraai 66 of bij Samantha Pieters, Ring 4 
 
 
Tijd:   10.00 uur tot 12.30 uur 
Waar:   Feesttent op het sportveld 
Voor wie:  Kinderen van groep 1 t/m 4! 
Kosten: € 1,- per kind 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ja, ik doe mee met de zeskamp op vrijdag 25 augustus 2017 
 
Naam: .......................................................................... 
 
Ik zit in groep: ........... 

  



Vrijdag 25 augustus 2017 

Vanaf 13.00 uur: Waar schijt de koe? 
 
Vrijdagmiddag zal er vanaf 13.00 uur een koe rondlopen, in een afgezet 
stuk land, in de buurt van de feesttent. Zij zal haar best doen om ergens 
haar behoefte neer te leggen. Iedereen kan vanaf dinsdag in de 
feesttent, bij de munten verkoop, een vak kopen. Het veld waar de koe 
loopt zal in 200 vakken worden verdeeld. Via de plattegrond kun je een 
nummer aangeven van het vak dat je kopen wilt. Elk vak zal ca. 1x1 m 
zijn.  Wees er snel bij en doe mee met het spannende schijtspel! 
 
Kosten: € 2,00 per vak 
Hoofdprijs :  € 200,- 
 

Spelregels: 
Indien de koeienvlaai in 4 vier vakken terecht komt, zal de prijs in 4-en verdeeld 

worden, in 2 vakken zal het geld verdeeld worden tussen 2 personen.  Het raken 

van de lijn is voldoende. De grootste koeienvlaai ( hoofd uitwerpsel ) telt, restjes 

niet. De diameter is bepalend, om als grootste vlaai te gelden. Na 1x schijten is 

het spel ten einde. De beslissing van de jury is bindend. 

 

13.15 uur Slagbal water spel 
 
Na het koe schijt spel en wanneer de eerste teams gereed zijn, zal de 
verdere middag in het teken staan van het slagbal waterspel. Twee 
teams van verschillenden buurten strijden om de winst. Het spel is 
afgeleid van normaal slagbal, alleen de honken zijn geen pionnen, maar 
zwembadjes. Tussen de honken, is een zeil gespannen waarover je van 
honk naar honk rent / glijdt. Aan het einde van de middag weten we 
welke buurt het beste is. 
 
Aanvang: 13.30 - 15.30 uur 
Waar:  Op het sportveld naast de feesttent 



Vrijdag 25 augustus 2017 

16.15 uur Penalty Schieten 
 
De keepers en doelen zijn ook weer dit jaar geregeld, dus je hoeft je 
alleen nog maar in te schrijven. Dat kan vanaf 15.45 uur tot 16.30 uur bij 
de inschrijfpost bij de tent. We beginnen met de jeugd t/m 12 jaar.  
Wie zijn aan het eind van de dag de winnaars? 
 
Tijd:  Vanaf 16.15 
 Inschrijven: 15.45 uur tot 16.15 uur 
Waar:  Op het sportveld naast de feesttent 
Kosten: t/m 12 jaar € 1,- 

13 jaar en ouder € 2,- 

 
 
20.30  uur  “ Nigthy Party “  met Flamman  en  Abraxas 

“ The Bronx”  in Nieuweroord 
  
Tijd:     20.30 uur tot 01.00 uur 
Waar:     Feesttent op het sportveld 
Kosten:    Voorverkoop € 7,50  en aan de tent € 10,00 
Kaartverkoop:  Cafetaria Troost in Noordscheschut 

 Geromekes Friet op verschillende locaties 
 Jannie Haveman, Slag  1 te Nieuweroord en  
 in de feesttent  

 
De KAARTVERKOOP START OP MAANDAG 31 JULI 
  



Vrijdag 25 augustus 2017 

  



Zaterdag 26 augustus 2017 

10.00 uur Kinderbingo 
 
Zijn jullie in voor een leuk, gezellig maar bovenal spannende kinderbingo 
met ontzettend leuke prijzen? Kom dan gezellig naar de tent! We hebben 
een ontzettend leuke en gave hoofdprijs! 
Tussendoor gaan we natuurlijk wat drinken met iets lekkers.  
Nemen jullie gezellig je vriendjes, vriendinnetjes, neefjes of nichtjes 
mee?  

 
Wanneer:  Zaterdag 26 augustus 
Waar:  Feesttent op het sportveld 
Tijd:   van 10:00 uur tot 12:00 uur 
Voor wie:  Iedereen van groep 1 t/m 8 
Kosten:  €2,50 per kind 

 
 
 
13.00 uur: Buurten Zeskamp 
 

De buurten hebben hun teams samengesteld en zullen fanatiek gaan 
strijden voor de punten! Voor het publiek een geweldige middag om te 
kijken! Wij hopen op mooi weer en veel publiek. Veel plezier! 
 

Tijd:  13.00 uur 
Waar:  Op het sportveld naast de feesttent 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

Zaterdag 26 augustus 2017 

18.00 uur: Uitslag en huldiging van de ‘Beste Buurt’ 
 
De strijd om de titel Beste Buurt van Nieuweroord 2017 gaat als een rode 
draad door de feestweek. Met diverse onderdelen kunnen punten 
worden gescoord. Na afloop van de zeskamp worden alle punten van de 
verschillende onderdelen bij elkaar opgeteld en wordt de winnaar 
bekend! De uitreiking volgt direct, dus loop niet weg, maar blijf gezellig 
de ontknoping afwachten!  
 

Iedere buurt van Nieuweroord mag één team samenstellen van 
buurtbewoners die strijden om de titel.  
 

 
20.30 uur Piratenfeest 
  
We sluiten de feestweek af met een piratenavond. Op deze slotavond 
van de feestweek komen de ´Evening Stars  en de Spelbrekers´ 
 
Tijd:    20.30 uur tot 01.00 uur 
Waar:    Feesttent op het sportveld 
Kosten:  Voorverkoop € 7,50 en aan de tent € 10,00 
Kaartverkoop:  Cafetaria Troost in Noordscheschut 

 Geromekes Friet op verschillende locaties 
 Jannie Haveman, Slag 1 te Nieuweroord en  
 in de feesttent 

 
De KAARTVERKOOP START OP MAANDAG 31 JULI  
 

 
  



Zaterdag 26 augustus 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaargang 32 Feestweekuitgave augustus 2017 

 
V.v.V. Nieuws is een uitgave van de Vereniging voor Volksvermaak te 
Nieuweroord en verschijnt ongeveer 6 maal per jaar. Oplage 500 stuks. 
Deze uitgave is een speciale editie V.v.V. Nieuws voor de feestweek.  
 

Redactie: 
Marijke Mulderij tel. (0528) 34 43 33 
Middenraai 70, 7912 TL Nieuweroord 
Email: 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 om-
streken wordt GRATIS geplaatst.  
 

Kopij kan worden ingekort of geweigerd.  
 

Op 21 september 2017 verschijnt de volgende uitgave. 
Kopij inleveren voor zaterdag 9 september 2017. 
 

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. 

 
 

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


 


