
In dit V.v.V. Nieuws… 
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 Van de bestuurstafel 
 Geslaagd Dart Toernooi 
 Winter Klaverjassen & Bingo 
 Jamsessie in Noordscheschut 
 Van het dorpshuis 
 Jeugdsoos Carnaval en Schaatsen 
 Uitnodiging fractiespreekuur CDA 
 Uitvoering Sportvereniging 

Nieuweroord 
 Buurten Volleybal Toernooi 
 Kinderbijbeldagen terugkommorgen 
 Data Klaverjassen 
 Filmmiddag voor kinderen 
 Laser Gamen Jeugd 12 t/m 16 jaar 
 Toneeluitvoering 
 Praktijk  ‘Als geen ander’ 
 Gezondheidscentrum Ettenheim 
 Boerderijwandeling 
 Cabaret voorstelling 
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Agenda 

___________________________________________________________________________________ 

Het volgende V.v.V. Nieuws komt uit op 25 maart 2015.  
Heeft u ook nog teksten, een activiteit, wissewassies, leuke foto’s of iets voor de 
agenda? Mail of breng het voor 14 maart naar de redactie.  
Let op! Graag de mail voor het V.v.V. Nieuws naar vvvnieuws@gmail.com. 
_______________________________________________________________________________________ 

V.v.V. Klaverjassen Vrijdag 16 januari 

V.v.V. Winter Bingo Zaterdag 31 januari 

V.v.V. Winter Klaverjassen Zaterdag 31 januari 

Jeugdsoos Carnaval Zaterdag 7 februari 

Uitnodiging fractiespreekuur CDA Donderdag 12 februari 

Jeugdsoos Schaatsen Vrijdag 13 februari 

Oud papier Zaterdag 14 februari 

Uitvoering Sportvereniging Nw ’Oord Zaterdag 14 februari 

V.v.V. Klaverjassen Vrijdag 20 februari 

Volleybaltoernooi Dinsdag 24 februari 

Kinderbijbeldagen terugkommorgen  Woensdag 25 februari 

Volleybaltoernooi Donderdag 26 februari 

Filmmiddag Jeugd 4 t/m 12 jaar Vrijdag 27 februari 

Volleybaltoernooi Vrijdag 27 februari 

Gameavond Jeugd 12 t/m 16 jaar Zaterdag 28 februari 

Inleveren kopij V.v.V. Nieuws Zaterdag 14 maart 

GÉÉN V.v.V. Klaverjassen Vrijdag 20 maart 

Toneeluitvoering Vrijdag 20 maart 

Toneeluitvoering Zaterdag 21 maart 

Boerderijwandeling Zaterdag 18 april 

Cabaret Voorstelling  Zaterdag 31 oktober 



Van de bestuurstafel 
 

 
Beste dorpsgenoten,  
 

Het jaar 2014 is inmiddels voorbij en 2015 is begonnen. 
De Nieuwjaars bijeenkomst in de ‘De Vuurkorf’ op 1 januari was een 
gezellig begin, waar iedereen elkaar ‘alle goeds’ voor 2015 wenste in 
de vorm van gezondheid, werk, geluk en liefde. 
 
De eerste activiteiten van de V.v.V. zijn alweer achter de rug zoals het 
Dart Toernooi en het gebruikelijke klaverjassen op de vrijdag avond.  
 
Ook voor dit jaar staat er weer heel wat gepland. We hopen dat u er 
veel plezier aan mag beleven. 
 
Zo staat er voor de komende tijd op het programma: 
Winter Bingo en Winter Klaverjassen, een Filmmiddag voor de jeugd, 
het Buurten Volleybal Toernooi op 3 avonden in voorjaarsvakantie, een 
Lasergame avond voor de jeugd van 12 t/m 16 jaar en op zaterdag 18 
april wordt er een Boerderijen Wandeling georganiseerd. 
Tot slot: Het duurt nog wel even maar op 31 oktober komt er een 
cabaretgroep een gezellige avondvullend programma neerzetten. 
 
De Feestweek is dit jaar van 4 augustus t/m 9 augustus (week 32). 
Nieuwe ideeën van uw kant zijn natuurlijk welkom!  
 
Noteer de datums van de activiteiten in uw agenda of kalender zodat 
wij elkaar regelmatig zullen treffen tijdens één van onze activiteiten. 
 

Veel lees plezier……… 
 

Namens V.v.V. bestuur, Tanja Nijveen. 

  



Geslaagd Dart Toernooi 
 

Op zaterdag 9 januari organiseerde de V.v.V. haar jaarlijkse Dart 
Toernooi in het dorpshuis. Met de deelname van 45 personen was er 
een mooie opkomst. De strijd in de winnaars ronde werd gewonnen 
door Peter Marissen, hij wist de finale met 4-2 te winnen van Johan 
Vos. In de verliezers ronde ging de finale tussen Serwin de Ruiter en 
André Snippe en deze werd gewonnen door André met 3-0.  
De gedeelde derde plaatsen in de winnaars ronde gingen naar Otto 
Ham en René Spijker en in de verliezers ronde gingen deze naar Jordy 
Groote en Anne Marissen. De hoogste finish werd gegooid door Peter 
Marissen met 156 punten. In totaal werden er 13 x 180 gegooid op de 
avond. De organisatie kijkt terug op een geslaagde avond. 
 

Hieronder vind u alle uitslagen nog een keer op een rijtje: 
 

Winnaars ronde  Verliezers ronde  Hoogste finishes:  
1e Peter Marissen 1e André Snippe  Peter Marissen met 156 
2e Johan Vos  2e Serwin de Ruiter  Jasper Arends met 122 
3e Otto Ham  3e Jordy Groote  Danny Doldersum met 85 
3e René Spijker 3e Anne Marissen 
 
 

Zaterdag 31 januari 
Winter Klaverjassen  

         & Winter Bingo  
 

In het dorpshuis in Nieuweroord 
 

Winter Klaverjassen   Winter Bingo 
Aanvang 20.00 uur    Aanvang 20.00 uur 
Mooie vleesprijzen te winnen!  Prachtige prijzen te winnen! 
Inleg leden €3,50 Niet leden €4,50  Inleg leden €5,00 Niet leden €6,00 
     Extra ronde €1,00 



 

  



Van Dorpshuis “De Vuurkörf” 

 
Het dorpshuis bestuur wenst iedereen een gelukkig en gezond 2015 
toe. Het was oudejaarsavond / nacht en nieuwjaarsdag weer gezellig in 
ons dorpshuis. Er wordt dit jaar weer van alles door onze verenigingen 
georganiseerd dus we hopen dat er iets voor u bij is.  
Waarom ver weg gaan als het dicht bij ook heel leuk is!! 
 
Toneel avonden  
Over een paar weken hoopt onze eigen toneelvereniging  
“De Vuurkörvers” weer hun jaarlijkse optreden in ons dorpshuis te 
houden. Zoals inmiddels traditie is het 3e weekend van maart 
toneelweekend in Nieuweroord. Dit jaar dus op 20 en 21 maart a.s.   
Voorgaande jaren altijd een groot succes en dat zal dit jaar zeker niet 
minder zijn! Wie ze nooit gezien heeft moet dit jaar ook zeker eens een 
avond komen kijken. 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. Na afloop kunt u in onze mooie 
barruimte nog even gezellig met elkaar napraten onder het genot van 
een drankje en een hapje. Verderop in dit V.v.V. Nieuws kunt u lezen 
waar het stuk dit jaar overgaat. 
 
Aanvang:  20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur op beide avonden. 
Entree prijs:  € 2,50 per persoon voor donateurs van het dorpshuis. 

€ 5,00 per persoon niet donateurs. 
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. 
 
Tot ziens in dorpshuis “De Vuurkörf” 
Je 2e thuis in Nieuweroord 



 

 
 
 

Oproep: 
Dit kwam binnen via de mail van de redactie. 
 

Gevonden op de Trambaan:  
 

Zilveren ketting met hanger waar een naam in staat. 

En een fietssleutel, hoort bij elkaar. Tel: 342545. 



Schaatsen in de Bonte Wever!!  
 
Vrijdag 13 februari 2015 organiseren wij ‘’Jeugdsoos The Bronx’’ 
opnieuw het schaatsuitje voor de jeugd vanaf de brugklas.  
We verzamelen ‘s avonds om 19.15 uur in dorpshuis de vuurkorf.  
De kosten zijn €7,50 per persoon, dit is inclusief wat lekkers.  
Minimale opgave is 15 personen, dus zeg het voort! 
 
Geef je voor 11 februari op bij Jenine v/d Weide:  
via mobiel: 06-21999127  
of per e-mail: jenine_vdw@msn.com  
 
 
Let op: heb je zelf geen schaatsen en wil je  
deze huren bij de Bonte Wever, neem dan  
je identiteitskaart mee.  
De kosten voor het huren (€7,-) zijn voor eigen rekening.   

 

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

 



 



Uitvoering 

Sportvereniging Nieuweroord 
 

Zaterdag 14 februari houden we als sportvereniging 
weer een uitvoering in het Dorpshuis De Vuurkorf. 
 
Deze avond zullen de leden van de gym en aerobics hun kunsten 
vertonen voor vaders, moeders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes en 
vrienden en vriendinnen… iedereen is dus van harte welkom om te 
komen kijken! 
 
We starten deze avond om 19.00 uur en in de pauze zullen we een 
mooie verloting houden. 
 
Dus noteer deze datum alvast in uw agenda!! 
 
Entree: gratis 
 
 

  



Buurten Volleybal Toernooi 
 
De V.v.V. organiseert in de voorjaarsvakantie een volleybal toernooi.  
We hebben de sportzaal op de dinsdag, donderdag en vrijdagavond tot 
onze beschikking, dus kom maar op met de teams :)  
  
Spelers kunnen zich per direct aanmelden bij hun buurt-
vertegenwoordiger, zodat zij de teams door kunnen geven aan de 
organisatie.  
 
Voor dit volleybal toernooi kan men zich ook individueel opgeven! 
Voorwaarde is dat er geen buurtenteam is, of te weinig spelers voor 
een tweede team. De organisatie stelt dan een mix team samen. 
 

De inschrijvingen van de teams moeten voor 
zaterdag 8 februari 2015 binnen zijn! 

 

Een overzicht van de indeling van de teams en speelschema worden 
daarna verstrekt door de eigen buurtvertegenwoordiger. 
 

Datum: Dinsdag 24 februari vanaf 18.00 uur tot ong. 22.00 uur. 
   Donderdag 26 februari vanaf 18.00 uur tot ong. 22.00 uur. 
   Vrijdag 27 februari vanaf 18.00 uur tot ong. 22.00 uur. 
Kosten: €3,- per persoon.  
Minimum leeftijd: 13 jaar. 
Locatie: Dorpshuis 'de Vuurkörf’. 
 

Voor vragen en aanmelding kan je terecht bij: Ina Knol tel. 343501  
 

Met sportieve groeten van de V.v.V. sport-commissie. 
 

 



Kinderbijbeldagen terugkommorgen 

 
Woensdag 25 februari 2015 

10.00-12.00 uur 
 

In de Hervormde kerk aan de Tramweg in Noordscheschut. 
 

Ben je tussen de 4 en 12 jaar? 

Dan kom je toch ook?! 

Samen kijken we even terug naar de dagen in de herfstvakantie en 
wordt er weer gezongen en een nieuw verhaal verteld. 

Hopelijk wordt het een gezellige ochtend met 

Verschillende spelletjes. 

 
Het thema is: “Vis je mee?!” 

 

 
 

Gratis entree met aan het eind een collecte! 
(organisatie is namens de interkerkelijke evangelisatie commissie) 

 



Data Klaverjassen 2015  

 

In het dorpshuis  

“de Vuurkörf” 

 

 

Vr. 16 jan. 20.00 uur  Vrijdag avond Klaverjassen 

Zat. 31 jan. 20.00 uur Winter Klaverjassen (en Bingo) 

Vr. 20 febr. 20.00 uur Vrijdag avond Klaverjassen  

Vr. 20 mrt. GAAT NIET DOOR!! GÉÉN Vrijdag avond Klaverjassen  

Vr. 17 apr. 20.00 uur Vrijdag avond Klaverjassen  

Ma. 27 apr. 20.00 uur Koningsdag Klaverjassen (en Bingo) 

Vr. 15 mei 20.00 uur Vrijdag avond Klaverjassen 

Vr. 18 sept. 20.00 uur Vrijdag avond Klaverjassen  

Vr. 16 okt. 20.00 uur Vrijdag avond Klaverjassen 

Zat. 14 nov. 10.00 uur-16.00 uur Klaverjasmarathon 

Vr. 18 dec. 20.00 uur Vrijdag avond Klaverjassen 

 
 



Filmmiddag!! 
 
Het is al bijna weer tijd voor de filmmiddag in de voorjaarsvakantie. 
Wij hebben weer 2 leuke en nieuwe films voor jullie uitgezocht.  
Deze willen we gaan draaien op vrijdag middag 27 februari, dus zet de 
datum maar alvast in jullie agenda. 
 
De eerste film die we gaan draaien is:  
KOEMBA  
Deze zetten we om 13.00 uur aan en duurt tot 14.30 uur. 
Dan houden we even een pauze. 
En rond 14.45 zetten we de tweede film aan:  
DE DOLLE TWEELING 3 
Deze duurt tot ongeveer 16.30 uur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wij hebben er veel zin in en we hopen jullie ook, nodig je vriendjes en 
vriendinnetjes uit en dan gaan we er een leuke middag van maken!! 
Met natuurlijk wat drinken en wat lekkers! Tot dan!!! 
 
Wanneer:  vrijdag 27 februari 
Tijd:   13.00 tot 16.30 uur 
Waar:   Dorpshuis de Vuurkörf 
Kosten:  1 euro per kind per film 
Voor wie:  iedereen van groep 1 t/m 8 



Jeugd van Nieuweroord opgelet!! 

Wij hebben voor jullie een ontzettend leuke, stoere, uitdagende, 
vermoeiende en bovenal gezellige activiteit georganiseerd. En dat is: 
LASERGAMEN OP ZATERDAGAVOND 28 FEBRUARI OM 20.00 UUR. 

 
Durf je het aan om mee te gaan?  
Wij hopen van wel, want wij hebben wel zin in  
een uitdaging met jullie. Het is voor de jeugd  
vanaf de brugklas t/m met 16 jaar.  

 
Je moet je hiervoor wel opgeven, want we moeten dit reserveren.  
Dit kan door onderstaand opgave strookje in te leveren, een berichtje 
via Facebook mag ook! 
 
Lever onderstaand strookje voor 20 februari in bij: 

 Brenda Bruinenberg, Hoogeveensche vaart 51 of 

 Samantha Pieters, Ring 4 
 
Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt  
door een budget van de smederijen. Bij minder  
dan 10 opgaven kan het helaas niet doorgaan.  
 

 

OPGAVE LASERGAMEN 28 FEBRUARI 
Naam:_____________________________________________________ 
Leeftijd:    telefoonnummer: 

 
Wanneer: Zaterdagavond 28 februari 
Tijd:  20.00 tot ongeveer 22.30 uur 

20.00 uur verzamelen bij dorpshuis 
Kosten:  8 euro per persoon  
Voor wie:  Jeugd vanaf de brugklas tot 16 jaar 

 



Toneeluitvoering 

Toneelstuk “Bajesbonje” 
 
Een klucht in 3 bedrijven geschreven door Mart Moors. 
 
Vier mensen die elkaar niet kennen, worden gearresteerd op 
verdenking van een bomaanslag.  
 
Uiteenlopend als hun karakters zijn, zullen zij het toch met elkaar 
moeten rooien in de gevangenis. 
In afwachting van hun proces maken ze kennis met een tirannieke 
directrice, een louche advocaat en maffe cipiers. 
 
Ondertussen zitten de partners van sommige gevangenen ook niet stil. 
De één probeert haar partner via waanzinnige trucs te bevrijden en de 
ander stelt alles op alles om haar geplande trouwdag toch door te laten 
gaan! 
 
De chaos wordt compleet wanneer een inspecteur van de overheid de 
gevangenis komt controleren. Tot overmaat van ramp wordt er ook 
een levensgevaarlijke psychotische patiënt overgeplaatst naar de 
gevangenis.  
Personeel en verdachten hebben er hun handen vol aan…. 
 
 
Waar: Dorpshuis de Vuurkörf 
Wanneer: 20 en 21 maart 2015 
Hoe laat: 20.00 uur 
Zaal open: 19.30 uur 
  



Praktijk ‘Als geen ander’ 
 

Beste ouders,  
 
Nieuw in Elim is ‘Als geen ander’ praktijk voor Kindercoaching.  
In maart vorig jaar zijn wij in Elim komen wonen en is een droom 
uitgekomen. Een woonboerderijtje met land, zodat we dieren kunnen 
houden. Omdat mijn hart ligt bij kinderen en dieren is mijn nieuwe 
woonplek de uitgesproken kans om ze te combineren, dus na een 
opleiding kindercoaching ben ik vorig jaar in september de praktijk 
voor Kindercoaching gestart.  
 
Vanaf volgend jaar hoop ik het coachen van kinderen mede met de 
hulp van dieren te kunnen doen. Iedereen krijgt in zijn leven te maken 
met mooie en nare ervaringen, de kracht ligt ‘in het ermee omgaan’ en 
los kunnen laten. Nergens anders dan bij kinderen liggen een lach en 
een traan zo dicht bij elkaar. Ieder kind is uniek, met zijn eigen talenten 
en bijzondere eigenschappen. Iedere ouder wil zijn kind graag gelukkig 
zien, en het laten opgroeien tot een gelukkige en zelfstandige 
volwassene maar op weg naar het volwassen zijn kunnen zich moeilijke 
situaties voordoen en dan bestaat de mogelijkheid dat een kind 
emotioneel vastloopt. 
 
Ik kan als kindercoach, begeleiding en ondersteuning geven maar ook 
helpen met leren en oefenen voor als het op school wat minder gaat. 
Een kindercoach is er voor de kinderen maar zal de ouders 
ondersteunen, begeleiden en informeren in het proces. 
 
 
 
 
 
 
 
 



-Vervolg Praktijk als geen ander- 
 

Voor welke problemen ga je nou naar een kindercoach? 
- kinderen met faalangst 
- kinderen die uit balans zijn en weer in hun bed plassen 
- kinderen met dyslexie 
- kinderen die moeite hebben om mee te komen in de klas 
- kinderen die gepest worden 
- kinderen die last hebben van onzeker gedrag 
- kinderen die overgewicht hebben 
 
Zie voor meer op mijn website: www.praktijkalsgeenander.nl 
 

Herkent u uw kind in 1 van deze of andere situaties en zou u graag uw 
kind helpen? 
Kom dan voor een intake gesprek, kunnen we kennismaken en kan ik u 
zeggen of ik u en uw kind kan helpen en op welke manier. 
Ik wens u en uw kind een gelukkig leven, en anders misschien tot ziens! 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Mw. Renée Barnar 
Praktijk ‘Als geen ander’ 
Carstenswijk 134 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wissewassies 
 

Schaatsen Slijpen……………………........Schaatsen Slijpen 
Bij dhr. Loopers, Coevorderstraatweg 45, Noordscheschut 

 

Tevens verkoop diverse maten gebruikte noren (hoog en laag) 
Alle maten Combi-noren met hoge schoen (ook verstelbaar) 

Vele soorten kinderschaatsen, o.a. ijshockey en kunstschaatsen, 
houtjes en glijders enz. enz. Ook nieuwe schaatsen! 

Tel: 06-25577355 of 0528-341991 
Of kom even langs…… van 8.00 tot 22.00 uur. 



Gezondheidscentrum Ettenheim 

Zoals u wellicht heeft kunnen zien naderen de werkzaamheden, rond 
het nieuwe gezondheidscentrum Ettenheim, hun einde.  
Allereerst is de dokterspraktijk geheel verbouwd. Met de nodige 
creativiteit en veel geduld is er tijdens de verbouwing gewoon 
doorgewerkt. Een tijdelijke ruimte buiten zorgde voor meer 
werkruimte. De huisartsen en praktijkondersteuner (POH’er) 
beschikken nu over gemoderniseerde spreekkamers en de assistentes 
over een ruime balie met de nodige privacy voor de patiënten. 
 
In het “doktershuis” kregen de bouwwerkzaamheden een vervolg.  
Het pand is tot een mooi geheel geworden en inmiddels zijn vrijwel alle 
ruimtes in gebruik.  
Beneden, meteen naast de huisartsenpraktijk, is het servicepunt van 
apotheek Tjan gevestigd.  
Geneesmiddelen die u voor 10.00 uur besteld heeft, kunt u de 
volgende werkdag na 14.00 uur ophalen, mits dit uw afgesproken 
afhaallocatie is.  
De openingstijden zijn: tussen 09.30-11.30 uur en 14.00-17.00 uur.  
Op deze locatie naast de hoofdingang van het Servicepunt is er een 
Mediq apotheek automaat. Via de automaat kunt u geneesmiddelen 
ophalen wanneer het u uitkomt.  
Heeft u belangstelling dan kunt u zich hiervoor aanmelden in de 
apotheek. 
 
Aan de andere zijde van het gebouw is een ingang voor de andere 
zorgverleners in het gebouw.  
 
Op de benedenverdieping heeft Roel Schoemaker zijn behandelkamer 
voor zijn Praktijk Fysiotherapie, die op maandag t/m vrijdag geopend is 
van 8:00-18:00 uur.  
 
 
 



-vervolg gezondheidscentrum Ettenheim- 
 

Op de bovenverdieping is er ruimte voor meerdere zorgverleners. 
1. Thuiszorgorganisatie Beter Thuis Wonen: 

Hier kunt u dagelijks terecht voor vragen over huishoudelijke 
hulp, persoonlijke verzorging en verpleging. 
Wijkverpleegkundige Rolanda den Boon en/of zorg coördinator 
Reina Mud zijn hier dagelijks aanwezig. 

2. Praktijk Vizier: 
Hier kunt u op maandagmiddag terecht. Regina Westerink is 
orthopedagoog Generalist, Cognitief Gedrags Therapeut en 
EMDR-therapeut.  Ze is gespecialiseerd in het behandelen van 
sociaal-emotionele problemen en traumaverwerking bij 
kinderen, jeugd en volwassenen. 

3. Trombosedienst van ziekenhuis Bethesda: 
Is aanwezig op dinsdagmorgen van 8.30 uur tot 9.15 uur voor 
bloedprikken. Mevrouw Janny van Egten is hiervoor aanwezig. 

4. Diadem Voedingsadviesbureau: 
Heeft op woensdag spreekuur. Geralda Eilander of Mariëlle Niks 
zijn de diëtisten. Zij zijn aanwezig om hulp te bieden omtrent 
alles rondom voeding/ dieet en bestaande aandoeningen/ 
klachten.  

5. Centrum voor Voettherapie: 
Op donderdag heeft podotherapeut Yvonne Kruize spreekuur. 

6. Arbodienst Ausems en Kerkvliet: 
Op vrijdag wordt er regelmatig spreekuur gehouden door 
Marjan Mobach, de ARBO-arts. 

 
Nieuwsgierig geworden?  
Er komt een Open Huis in het voorjaar van 2015.  
Graag willen wij u laten zien hoe mooi het gezondheidscentrum is 
geworden.  
 

Een gezondheidscentrum waar Noordscheschut en 
omgeving trots op mag zijn! 



Boerderijen Wandeling  
 
We willen jullie aandacht alvast vestigen op een wandeltocht die we 
gaan organiseren op zaterdag 18 april 2015. Het startpunt is vanuit de 
Vuurkörf, ‘s middag om ±16.00 uur. De wandeling door onze prachtige 
omgeving gaat onderweg langs een tweetal boerderijen waar u 
uitgenodigd wordt om deze eens van dichtbij te bekijken.  
Het eindpunt is weer in het dorpshuis, waar een heerlijk buffet zal 
klaarstaan om de wandeling en bezichtiging mee af te sluiten.  
 

Wanneer krijg je de kans om een boerderij eens van heel 
dichtbij te bekijken?..... Op 18 april dus! 

De wandeling is geschikt voor groot en klein. 
U wandelt toch ook mee? 

 
Precieze informatie over kosten, afstand en tijden kunt u lezen in het 
V.v.V. Nieuws van maart. 
 
Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door een budget van de 
Smederijen.  

  



Voor op de Kalender! 
 
Noteert u alvast...... zaterdag 31 oktober 2015! 
 
De V.v.V. organiseert op deze datum een ouderwets 
gezellige cabaret avond. Een voorstelling in de streektaal....  
 
Wie we voor deze avond geboekt hebben houden we nog 
even geheim, maar het wordt zeker lachen, gieren en 
brullen.... 
 
Houdt u de datum vrij, 
dan hoeft u niets te missen! 
 
Verdere informatie volgt  
later in het jaar.  
 

   

 
 

  



 
Bedankt !!! 
 
Velen van u hebben in november 2014 weer meegedaan met de 
voedselactie van Dorcas.  
Opbrengst: 30 volle dozen met meegebrachte etenswaren. 
 
In de collectebussen en op de rekening kwam het prachtige bedrag van 
€ 2.809,-- binnen. 
Hartelijk bedankt voor uw warme ondersteuning aan de mensen die 
het heel erg zwaar hebben, vooral in de koude winters. 
 
Het banknummer is NL26 INGB 0007 1325 44   
Werkgroep Dorcas, v.d. Sluisweg 1. 
 
Hierbij vermelden wij nog dat mobiele telefoons, kleding, schoeisel, 
linnengoed en dekens altijd van harte welkom zijn bij de familie Fieten 
aan de Lange Dijk 17 te Hollandscheveld tel.0528-268670 of bij de 
familie Koster, van Marleweg 15 te Noordscheschut tel. 0528-342964.  

 Alle spullen moeten schoon en heel zijn en in stevige plasticzakken of 
dozen worden aangeleverd.  

Werkgroep Dorcas. 
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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 25 maart 2015 verschijnt het volgende V.v.V. Nieuws.  
Kopij graag voor 14 maart  inleveren. 
 

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. 


