Feestweek
Nieuweroord
2014

5 t/m 9 augustus
Vereniging voor Volksvermaak
NIEUWEROORD

Programma 46e Feestweek Nieuweroord 2014

19.00 uur
20.00 uur

Dinsdag 5 augustus:
Kinderoptocht + ballonnen oplaten
Spelshow “Party & Co”

19.00 uur
20.00 uur
21.00 uur

Woensdag 6 augustus:
Kinderochtend Cupcakes versieren
Klaverjassen
Eierengooien
Spijkerbroek hangen
Open kampioenschap Frikadellen Eten
Bingo in het Dorpshuis
‘Foute Avond’ met Karaoke

09.00 uur
09.00 uur
13.00 uur
20.00 uur

Donderdag 7 augustus:
Motortocht
Fietstocht (30 of 50 km)
Darten
Playbackshow

10.00 uur
13.30 uur
17.00 uur
20.30 uur

Vrijdag 8 augustus:
Kinderzeskamp
Highland Games
Trekking Verloting Ballonvaart
Singer Shaydie & DJ Paul Elstak i.s.m. ‘The Bronx’

10.00 uur
13.00 uur
18.00 uur
19.30 uur
20.30 uur

Zaterdag 9 augustus:
Kinderochtend Sweet en Cool
Buurten Zeskamp
Uitslag en huldiging ‘Beste Buurt 2014’
Ballonvaart!
Muziekavond m.m.v. ‘de Wethouders’

10.00 uur
13.00 uur
18.00 uur

Beste dorpsbewoners,
Voor u ligt het feestweek boekje met daarin het programma voor de
feestweek 2014. Een uitgebreid programma met voor iedereen wat wils.
Dit jaar is het de 46ste feestweek en deze start op dinsdag 5 augustus om
19.00 uur en duurt tot zaterdag 9 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 18 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
 De feestweek wordt mede mogelijk gemaakt door de
adverteerders in dit feestweekboekje!

Laat zien dat het feest is en laat je ’Nieuweroord vlag’ wapperen!
Hartelijke groet, namens het bestuur van V.v.V. Nieuweroord,
Tanja Nijveen

Dinsdag 5 augustus
19.00 uur kinderoptocht en ballonnen oplaten
We beginnen de feestweek met de optocht door de buurt.
Hoe leuk is het om met elkaar aan de hele buurt te laten horen en zien
dat de feestweek begonnen is!!!
Alle kinderen mogen verkleed komen als hun favoriete dier uit de
JUNGLE!!! Dus versier jezelf, je fiets of step en brul als een leeuw en
toeter als een olifant!!!
We hebben een jury gevonden die de mooiste creatie komt uitkiezen.
En wie weet val jij in de prijzen!
Ook mogen jullie na de optocht allemaal een ballon
oplaten met een kaartje met je naam en adres.
Wie weet hoe ver je ballon komt!!!
De gevonden kaartjes kunnen jullie inleveren bij
Samantha Pieters of Brenda Bruinenberg tot 1 oktober.
Diegene van wie de ballon het verst gekomen is krijgt een prijs!!

De kinderactiviteiten zijn zonder opgave. Behalve voor de zeskamp
(vrijdagmorgen) daarvoor is opgave verplicht!

Tijd:
Waar:
Voor wie:
Kosten:

19.00 uur
Feesttent op het sportveld
Alle kinderen van groep 1 t/m 8
Gratis

Dinsdag 5 augustus
20.00 uur Spelshow ‘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:
Waar:
Kosten:

20.00 uur
Feesttent op het sportveld
Gratis

Woensdag 6 augustus 2014
10.00 uur: Cupcakes versieren
De woensdag ochtend word een creatieve ochtend, we gaan cupcakes
versieren!!!
Miranda Jansen van ‘Cupcake Feestje’ komt met eigen gebakken
cupcakes en alle benodigdheden om ons te leren hoe we een cupcake
kunnen versieren met marsepein of fondant.
Je kunt proberen een roosje te maken of misschien je naam op je
cupcake te maken. En natuurlijk mag je die ook zelf opeten!!!
Dus kom met je vriendje en vriendinnetje, buurjongen en buurmeisje en
met je neefje en nichtje om een hele ochtend lekker creatief te zijn en
een paar mooie cupcakes te maken!
Tijd:
Waar:
Voor wie:
Kosten:

10.00 tot 12.00 uur
Feesttent op het sportveld
alle kinderen van groep 1 t/m 8
€ 1,- 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.
Tijd:
Waar:
Kosten:

13.00 uur
Feesttent op het sportveld
V.v.V. leden € 4,- niet leden € 5,-

Woensdag 6 augustus 2014
18.00 uur: Eieren gooien en Spijkerbroek hangen
Dit jaar introduceren we een nieuw spel namelijk eieren gooien. Het is
net zo leuk als het klinkt. Iedereen vanaf 12 jaar mag mee doen. Je geeft
je met z’n tweeën op. De één gooit onderhands het ei naar de ander die
het ei dan heel vangt. Daarna wordt de afstand vergroot en zo gaan we
door tot het ei niet gevangen wordt of kapot gaat.
Het team dat het verst gooit en het ei daarbij heel houdt is de winnaar!
Ook nieuw dit jaar: spijkerbroekhangen. Wie hangt het langst aan de
pijpen van een spijkerbroek? We hebben twee prijzen, één voor de beste
man en één voor de beste vrouw! Kom allemaal kijken en waag een
poging!
Tijd:
Waar:
Leeftijd:
Kosten:

Inschrijven eieren gooien tot 17.45 uur
Inschrijven spijkerbroek hangen tot 18.45 uur
Feesttent
vanaf groep 8
€ 1,- per persoon

Woensdag 6 augustus 2014
19.00 uur: Open Kampioenschap Frikandellen Eten
Het wordt een echte ‘Vette’ Woensdagavond, want we organiseren het
Open Kampioenschap Frikandellen Eten! Wordt het lekker smikkelen en
smullen of wordt het gewoon bunkeren tot je er beroerd van bent.
We hopen op veel deelnemers en om aan de stroom van frikandellen te
kunnen blijven voldoen is voor dit onderdeel OPGAVE VERPLICHT! Dit kan
tot woensdagmiddag 6 augustus 13.00 uur. Het inschrijfformulier ligt bij
de kassa in de tent!
De huidige wereldrecordhouder heeft maar liefst 47 frikandellen
verorberd in één uur. Wie doet een poging?
Tijd:
Waar:
Leeftijd:
Kosten:

Inschrijven tot 13.00 uur woensdag 6 augustus
Feesttent op het sportveld
vanaf 13 jaar
€ 3,- per persoon

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.
! ! VOOR DEZE AVOND GELDT: VOL=VOL ! !
Tijd:
Waar:
Kosten:

20.00 uur
Dorpshuis
V.v.V. leden € 7,- niet leden € 8,50

Woensdag 6 augustus 2014
21.00 uur: ‘Foute Avond’ met Karaoke
Kan het Foute Uur voor jou maar niet lang genoeg duren? En houd je wel
van een feestje? Kom dan naar de Foute Avond in de feesttent.
De naam zegt het al: je wordt verwacht in een FOUT KOSTUUM en de
meest originele creatie wordt beloond met een FOUTE PRIJS!!!
Onze eigen Huis DJ’s draaien jullie foute muziek, maar vind je dat niet
fout genoeg, kies dan je eigen liedje en zing mee met de Karaoke.
Tijd:
Waar:
Entree:

21.00 uur
Feesttent op het sportveld
€ 3,- per persoon

Donderdag 7 augustus 2014
9.00 uur: Motortocht
Voor de motormuizen is er weer een mooie route uitgezocht. 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:
Waar:
Kosten:

9.00 uur
Start vanaf de feesttent.
V.v.V. leden € 5,- niet leden € 6,- per persoon
(dit is incl. koffie en 1 muntje)

9.00 uur: 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:
Waar:
Kosten:

Tussen 9.00 en 11.00 uur
Finish tot uiterlijk 17.00 uur
Start vanaf de Feesttent
V.v.V. leden €3,- niet leden € 4,-

Donderdag 7 augustus 2014
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!”
Geef u op en maak ook kans op de mooie geldprijzen! Wie wordt de
Kampioen van 2014? Iedereen van 13 jaar en ouder mag meedoen.
Inschrijven en ingooien van 12.30 tot 13.00 uur
Start:
Plaats:
Kosten:

12.30 uur inschrijven en ingooien
Feesttent op het sportveld
V.v.V. leden € 7,50 niet leden € 10,-

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 Guchelaar, Hgv. Vaart 24, tel. 354731
Let op !!!! Het opgeven is veranderd. Dit kan tot vrijdag 1 augustus
2013 met inlevering van je muziek op CD of Usb.
Uitslag van de optredens van klein en groot is na afloop van alle acts.
Tijd:
Waar:
Kosten:

Tent open vanaf 19.30 uur
Feesttent op het sportveld
Gratis toegang en deelname!

Vrijdag 8 augustus 2014
10.00 uur: Kinderzeskamp
De vrijdagmorgen is een echte sportieve ochtend, want wij hebben weer
een uitdagende zeskamp voor jullie. Hierbij moet je natuurlijk niet je
mooiste kleren aantrekken. Na afloop krijgen jullie allemaal een patatje
met een snack.
Tijd:
Waar:
Voor wie:
Kosten:

10.00 uur tot 12.30 uur
Feesttent op het sportveld
Groep 1 t/m 8, iedereen mag
meedoen, mits opgegeven!!!
€ 1,- per kind

Let op!
Opgeven hiervoor is noodzakelijk.
Dit kan tot en met 5 augustus bij de optocht,
opgave na 5 augustus word niet toegelaten i.v.m. maken van
groepsindeling.
Lever onderstaand opgave briefje in bij:
Samantha Pieters, Ring 4 of Brenda Bruinenberg, Hoogeveensche Vaart
51. Een berichtje via Facebook mag ook!

Ja, ik doe mee vrijdag 8 augustus!
Naam : ……………………………………………………………………………………………………
Groep: ……………………………………………………………………………………………………

Vrijdag 8 augustus 2014
13.30 uur: Highland Games
Na het succes van de sterkste man/vrouw van vorig jaar organiseren we
dit jaar de Highland Games. De opzet is ongeveer hetzelfde, alleen de
onderdelen verschillen. De deelnemers mogen o.a. met boomstammen
gooien of met een hooivork darten. Behalve voor de buurt kunt u zich
hier ook individueel voor opgeven. We hebben prijzen voor de beste man
en vrouw! Laat u deze middag verbazen en kom uw favoriet
aanmoedigen!
Na afloop van dit festijn zal de trekking van de verloting van de
luchtballonvaart plaatsvinden!
Tijd:
Waar:
Kosten:
Leeftijd:

Inschrijven vanaf 12.30 uur
Aanvang 13.30 uur
Feesttent op het sportveld
€3,50 per persoon
Vanaf 16 jaar

17.00 uur: Trekking verloting Ballonvaart
Hier zit u al de hele week op te wachten!!
Anno Wietze Hiemstra verricht om 17.00 uur de
trekking. Wie zijn de gelukkigen?
Voor meer info: zie volgende pagina.
Tijd:
Waar:

17.00 uur
Feesttent op het sportveld

Ballonvaren.....
Dat is letterlijk uitstijgen boven de wereld met zijn zorgen
Dat is langzaam zich laten meevoeren met de luchtstroom
naar onbekende verten....
J. Boesman – ‘Wij waren in de wolken’

Altijd al eens een ballonvaart willen maken? Dit is je kans!
De V.v.V. verloot in de feestweek 11 tickets voor een fantastische
belevenis in de lucht! Een ballonvaart boven Nieuweroord en omgeving.
De kans om ons dorp vanuit de lucht te bekijken!
Behalve een onvergetelijke ervaring krijgt u ook een champagne
luchtdoop en een herinneringscertificaat!
De trekking zal door Anno Wietze Hiemstra plaatsvinden in de tent op
vrijdag 8 augustus na afloop van de Highland Games, rond 17.00 uur.
De vlucht vertrekt bij goed weer op zaterdag 9 augustus rond
19.15 uur vanaf het evenementen terrein. Kom allemaal kijken!
De verkoop van de loten begint op zaterdag 12 jullie bij Jannie Haveman
en zijn ook tot vrijdag 16.00 uur in de feestweek in de tent te verkrijgen.
Er zijn 300 loten beschikbaar á €7,50 per lot.

Wees er snel bij, want OP=OP!
- De minimale lengte om mee te mogen varen is 1.20 meter –

Vrijdag 8 augustus 2014
20.30 uur: Singer Shaydie van DJ Paul Elstak i.s.m. ‘The Bronx’
I.s.m. ‘The Bronx’ wordt de feesttent weer één grote party met Singer
Shaydie van DJ Paul Elstak!
Vorig jaar ook zo genoten? We doen er dit jaar weer een schepje
bovenop!
Bekend van de MEGAHITS:
- Rainbow in the sky
- Luv u more
- The promised land
- Don’t leave me alone
Tijd:
Waar:
Kosten:
Kaartverkoop:

20.30 uur tot 01.00 uur
Feesttent op het sportveld
Voorkoop € 7,50 en aan de tent € 10,Bloemenhuis Helianthus Hollandscheveld,
Snackbar Royal Hollandscheveld,
Snackbar Royal Noordscheschut ,
Jannie Havenman, Slag 1 te Nieuweroord en in de feesttent.

DE KAARTVERKOOP START OP ZATERDAG 12 JULI

Zaterdag 9 augustus 2014
10.00 uur: Sweet en Cool ochtend!
Wil jij omgetoverd worden tot Mega Mindy of Piet Piraat?
Dat kan vanochtend allemaal op de Sweet en Cool spelletjesmorgen.
We hebben een schminker uitgenodigd en een echte suikerspinmachine!
Doe je ook mee met de leuke en super coole spelletjes?
Neem gezellig je vriendjes, vriendinnetjes, neefjes of nichtjes mee.
Tijd:
Waar:
Voor wie:
Kosten:

10.00 uur tot 11.45 uur
Feesttent op het sportveld
Iedereen van groep 1 t/m8
€ 1,- 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:
Waar:

13.00 uur
Feesttent op het sportveld

Zaterdag 9 augustus 2014
18.00 uur: Uitslag en huldiging van de ‘Beste Buurt’
De strijd om de titel Beste Buurt van Nieuweroord 2014 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.
De rode draad onderdelen zijn:
- Mooiste spandoek met buurtnaam
- Quiz Party & Co
- Klaverjassen
- Eieren gooien
- Spijkerbroek hangen
- Fietstocht (2 afstanden)
- Mini playbackshow
- Playbackshow
- Highland Games
- Zeskamp

19.30 uur: Ballonvaart!
Verdere uitleg overbodig: U KOMT NATUURLIJK ALLEMAAL KIJKEN!
~ De Ballonvaart vertrekt alleen bij goed weer ~
Tijd:
Waar:

19.30 uur
Sportveld

Zaterdag 9 augustus 2014
20.30 uur: Muziekavond m.m.v. ‘de Wethouders’
De Wethouders is een enthousiaste Rock & Roll band. Het repertoire
bestaat uit nummers van Normaal, Status Quo, Mooi Wark, Jovink en
vele andere.
Vanaf het moment dat de eerste klanken de speakers verlaten, is de
spanning weg en beult het volk mee met diverse rock-‘n-roll platen.
De Wethouders brengen rock, zoals het gebracht hoort te worden; met
een bende lol en gein!
Dus komt allen naar de feesttent, want dit super feest mag u niet
missen!!!!!!
Tijd:
Waar:
Kosten:
Kaartverkoop:

20.30 uur tot 01.00 uur
Feesttent op het sportveld
Voorkoop € 7,50 en aan de tent € 10,Bloemenhuis Helianthus Hollandscheveld,
Snackbar Royal Hollandscheveld,
Snackbar Royal Noordscheschut ,
Jannie Havenman, Slag 1 te Nieuweroord en in de feesttent.

DE KAARTVERKOOP START OP ZATERDAG 12 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!
Nog een verzoekje: Willen jullie de stoelen die
meegenomen worden buiten de tent, na afloop zelf
weer terug zetten?
Dit bespaart ons veel tijd en energie! Bedankt!

We willen alle vrijwilligers, bezoekers en deelnemers bedanken en
iedereen een geweldige feestweek wensen!

