
In dit V.v.V. Nieuws… 

 
 

 
 

 Agenda 
 Van de bestuurstafel 
 Jamsessie in Noordscheschut 
 Mededeling over Adressengids 
 Showavond Muziekvereniging Irene 
 Stille week voor Pasen 
 Bootcamp Sportvereniging 
 Paaseieren zoeken 
 Paasbult 
 Uitslag Buurtenvolleybal Toernooi 
 Boerderijen Wandeling 
 Kleurplaat 
 Koningsdag Bingo & Klaverjassen 
 Koningsdag Kinderbingo 
 Recept 
 Verslag Lasergamen  
 Data Klaverjassen 
 Uitslagen klaverjassen 
 Ouderensoos 
 Avond wandel 4 daagse 
 Dorcas 
 Colofon 



Agenda 

 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 

Het volgende V.v.V. Nieuws komt uit op 20 mei 2015. Heeft u ook nog 
teksten, een activiteit, wissewassies, leuke foto’s of iets voor de 
agenda? Mail of breng het voor 9 mei naar de redactie. Let op! Graag 
de mail voor het V.v.V. Nieuws naar vvvnieuws@gmail.com 
_______________________________________________________________________________________ 

Showavond Muziekver. Irene Zaterdag 28 maart 

Bootcamp sportvereniging Woensdag 1 april 

Stille Week 1, 3 en 4 april 

Paaseieren zoeken Zaterdag 4 april 

Paasbult Maandag 6 april 

V.v.V. Klaverjassen Vrijdag 17 april 

Boerderijwandeling Zaterdag 18 april 

Koningsdag Klaverjassen Maandag 27 april 

Koningsdag Bingo Maandag 27 april 

Koningsdag Kinderbingo Maandag 27 april 

Inleveren kopij V.v.V. Nieuws Zaterdag 9 mei 

V.v.V. Klaverjassen Vrijdag 15 mei 

Ouderensoos Zaterdag 16 mei 

Avond wandel 4 daagse 26 mei t/m 29 mei 

Feestweek 4 t/m 8 augustus 

Cabaret Voorstelling  Zaterdag 31 oktober 



Van de bestuurstafel 
 
Beste dorpsgenoten,  
 
Ik schrijf dit stukje terwijl het buiten al helemaal 
lente lijkt te worden. Wat voelt dat weer goed!  
De zon schijnt, de vogels fluiten en de mensen zijn vrolijker.  
Iedereen krijgt zin in nieuwe dingen en nieuwe ideeën ontstaan.  
Zo is dat ook bij de V.v.V. Nieuweroord. 
 
Zo hadden we in de voorjaarsvakantie een filmmiddag voor de 
kinderen van de basisschool en een lasergame avond voor de oudere 
jeugd. Op de vrijdagavond waren de buurtenteams gezellig in de 
Vuurkorf voor het buurten volleybaltoernooi. 
 
Ook voor de komende periode zijn de ideeën verder uitgewerkt.  
Er wordt voor de kinderen weer een leuke Paas activiteit 
georganiseerd, op 18 april kunnen we allemaal heerlijk wandelen en 
boerderijen bekijken en ook voor Koningsdag staan er allerlei 
activiteiten gepland. Verdere info over de activiteiten leest u verderop 
in dit boekje. 
 
Natuurlijk heeft de feestweek ook volop onze aandacht. Schrijft u maar 
alvast op...  dinsdag 4 augustus t/m zaterdag 8 augustus. (wk 32)  
 
Tot zover onze stand van zaken. De V.v.V. wenst u een heerlijke lente 
en tot ziens bij één van onze activiteiten. 
 
Veel lees plezier……… 
 
Namens het bestuur, 
Tanja Nijveen 
 
 

 



  



Adressengids 
 
Er is al geruime tijd geen nieuwe adressen gids uitgekomen en dat zal 
de komende tijd ook niet veranderen.  
Wij hebben besloten om géén nieuwe gids te maken, omdat alle 
gegevens te vinden zijn op de website van Nieuweroord. 
Wat wel belangrijk is dat alle gegevens van de verschillende 
verenigingen up to date blijven!  
Daarom het verzoek aan alle verenigingen en instanties om wijzigingen 
(bijv. Bestuurssamenstelling, adressen enzovoort) te blijven 
doorgeven! Wijzigingen kunnen via het email adres van de V.v.V. 
doorgegeven worden (vvvnieuws@gmail.com), dan worden ze op de 
site van Nieuweroord aangepast. 
 
Een tip: controleer zo nu en dan eens de gegevens van uw vereniging!  

 

 



Chr. Muziekvereniging “Irene” Nieuweroord 
 
 Secretariaat: 
 Mw. H.M. Benjamins 
 Bilderdijklaan 52 
 7901 JG Hoogeveen 
 info@irenenieuweroord.nl 
 www.irenenieuweroord.nl 
 Rek.nr. NL46INGB00026.19.162 
 

Hoofdsponsor: Tuincentrum Strijker Noordscheschut 
www.irenenieuweroord.nl 

 

Persbericht 
 

De Chr. Muziekvereniging Irene uit Nieuweroord houdt haar 
jaarlijkse Showavond op: 
 
 Zaterdag 28 maart 
  Aanvang 19.30 uur 
   In Dorpshuis De Vuurkorf te Nieuweroord 
 

Het thema is dit jaar: Holland 
 
Wij nodigen iedereen die van muziek houdt uit om deze 
Showavond bij te wonen. Er komen allerlei Hollandse hits 
voorbij. Zoals van Jan Smit, Nick en Simon, Gerard Joling en 
Marco Borsato. Ook zal het nummer Adiós Nonino, in een 
arrangement van Peter Kleine Schaars, gespeeld worden met 
een mooie rol voor de saxofoongroep. 
 

Komt allen! 



Uitnodiging 
 

Waarvoor? 
Voor drie mooie momenten tijdens de ‘stille week’, de week voor 
Pasen. 
 

Wanneer? 
Woensdag, donderdag en zaterdagavond 1, 3 en 4 april.  
 

Hoe laat? 
 Van 19.30 uur tot 20.00 uur. 
 

Waar?  
Dit jaar in de Immanuëlkerk,  
Tramweg 7 in Noordscheschut.  
 

Voor wie? 
Iedereen die mee wil ‘lopen’ richting Pasen.  
Neem gerust iemand mee, er is plaats genoeg! 
 

Wat kun je verwachten? 
Samen een lied zingen, een Bijbeltekst horen lezen,  
een muzikaal en ….  een stil moment beleven. 
 

Waarom? 
Wanneer u komt weet u waarom! 
 

Wat is het thema?  
‘Het proces tegen Jezus’.  
 

 

Van harte welkom! 
 



BOOTCAMP…… 
 
Vanaf 1 april ( en dit is geen grap ) starten we als Sportvereniging met 

een nieuwe les op de woensdag avond: 
 
 
 
 
 

 
Wat is Bootcamp?  

Het is trainen van je conditie en je spieren in de buitenlucht met een 
groep, maar iedereen kan op zijn eigen tempo mee doen. 
Dus zeg niet: “Ik heb geen conditie, dus ik kan het niet!!” 

NEE….  
Juist dan is het een leuke uitdaging om aan je conditie te gaan werken!! 

We verzamelen om 20.00 uur bij het dorpshuis en hier keren we ook 
weer terug. 

 

Tot 1 april! 
 

Met vriendelijke groet, Sportvereniging Nieuweroord 
 

 

 



Paaseieren zoeken! 
 
Voor je het weet is het weer zover en is de paashaas van Nieuweroord 
weer druk bezig geweest om voor alle kinderen van de basisschool 
paaseieren te verstoppen. 
 Ook dit jaar willen we alle kinderen van 4 t/m 12 jaar uitnodigen om 
samen met ons alle eieren weer op te zoeken, dit willen we doen op 
zaterdag 4 april.  
En natuurlijk hebben we weer leuke prijzen voor jullie!!  
 
We willen om 13.30 verzamelen in het dorpshuis om samen met elkaar 
naar de plek te gaan waar de paashaas de eieren verstopt heeft.  
Rond 15.00 hopen we dat alle eieren gevonden zijn en gaan we weer 
naar huis. 
 
Wanneer:  zaterdag 4 april 
Hoe laat:  van 13.30 tot 15.00 
Waar:   dorpshuis de vuurkorf 
Voor wie:  kinderen van 4 t/m 12 jaar 
Kosten:  1 euro per kind 

 

 

  



Paasbult 
 
Ook dit jaar hebben wij weer het voornemen om een Paasbult te gaan 
opbouwen. Natuurlijk gaan wij met elkaar proberen om een nog 
hogere en grotere bult te gaan maken dan voorgaande jaren en eentje 
die nog veel beter zal branden. Om dit te bereiken mag er alleen maar 
brandbaar materiaal gebracht worden. Dus alleen brandbaar snoeihout 
en ook nog onbeschildert. Meer eisen stellen wij er niet aan, 
gemakkelijk of niet, want volgens mij is dit gewoon takken uit de tuin 
knippen en deze brengen naar de bult. 
De afspraak met grondeigenaar en gebruiker is dat wij alles weer netjes 
opruimen en het land weer zaaiklaar achter te laten.  
Er is op de dag dat er brandhout gebracht mag worden (net als 
voorgaande jaren) toezicht aanwezig. Wat helaas ook nodig is omdat er 
ieder jaar weer mensen zijn die denken dat dit de gelegenheid bij 
uitstek is om rommel in welke vorm of soort dan ook kwijt te raken. 
Mijn advies luid: “ bespaar je de moeite” want je moet het gewoon 
weer mee nemen. 
 

Alleen op zaterdag 4 april van 9.00 uur t/m 16.00 uur is er gelegenheid 
om brandbaar materiaal te brengen geen stobben of boomstronken. 
 

Het paasvuur zal maandag 6 april rond 19.30 uur aangestoken 
worden. 
Plaats van de Paasbult is op dezelfde locatie als vorig jaar. Vanaf 
Karkdiekie oprijden en door het toezicht zal de stortplaats aangegeven 
worden. Vorig jaar zijn er in de weken voor de stortdag al mensen 
geweest die (dus clandestiene) materiaal hadden gestort. Als dit jaar 
op welke wijze dan ook afgeweken wordt van de geboden gelegenheid 
dan zijn wij genoodzaakt om te stoppen en zou dit voor Nieuweroord 
een flinke teleurstelling zijn, laten wij er met elkaar voor zorgen dat het 
niet zo ver komt. 
   Het Plaatselijk Belang 
 



Uitslag Buurten Volleybal Toernooi  
 
Voor het eerst geen buurtenvolleybal overdag in januari, maar op de 
vrijdagavond in de voorjaarsvakantie.  
Ook nu was het jaarlijkse toernooi weer een combinatie van sport en 
gezelligheid. 
 Acht teams deden hun best op het veld en op de tribune zaten de 
toeschouwers gezellig bij elkaar.  
De avond begon om zes uur en tegen kwart voor elf was de uitslag 
bekend:  
    1e plaats  Hypobuurt 2  
    2e plaats   Hypobuurt 1   
    3e plaats  Middenraai  
    4e plaats  Veenbuurt  
    5e plaats  Zonnediekie  
    6e plaats  Zorgboerderij   
    7e plaats  Raairakkers  
    8e plaats  Hoogeveense Vaart 
  
 

  



Boerderijen Wandeling  

Altijd al eens een melkveebedrijf met robots willen bezoeken of van 
dichtbij willen bekijken hoe een Biovergister eruit ziet? DAT KAN!  

 

Op zaterdagmiddag 18 april  
organiseert de V.v.V. een Boerderijen Wandeling.  

 
Wij hebben een wandeltocht uitgezet van ongeveer 9 km langs twee 
bedrijven waar je een kijkje kunt gaan nemen. 
Melkveebedrijf van Dijk aan het Noorder Hoofddiep opent haar deuren 
om hun stal met vier melkrobots te laten bewonderen. Er worden 
momenteel tweehonderd koeien gemolken! 
De familie Kloosterman laat ons een hele andere tak van het agrarische 
leven zien: een Biovergister.  

 
Wandel mee, geniet van de omgeving, bekijk de boerderijen,  

laat je verbazen en stel je vragen! 
 
We eindigen weer in het dorpshuis, waar vanaf 17.00 uur een heerlijk 
stamppot buffet zal klaarstaan om de wandeling en bezichtiging mee af 
te sluiten.  
 
De wandeling is geschikt voor groot en klein. Bij erg slecht weer is er de 
mogelijkheid om de boerderijen per auto te bezoeken en dan aan te 
sluiten bij het buffet. 
 

Omdat we een inschatting moeten maken 
voor de maaltijd is opgave verplicht! 

 
U kunt zich opgeven tot uiterlijk 11 april bij  

Ria Vos, tel. 341587 of per mail: g.vos86@freeler.nl 
 
De wandeling vertrekt vanaf dorpshuis de Vuurkörf in Nieuweroord.  



Starttijd:  vanaf 13.30 uur tot 14.30 uur. 
Prijzen:  0 tot 4 jaar: gratis 
  4 tot en met 12: € 5.00 
  13 jaar en ouder: € 8.00 
De prijzen zijn exclusief de drankjes tijdens het buffet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door  
een budget van de Smederijen.   
 



 



Koningsbingo & Klaverjassen 

       Maandag 27 april 
 
 

Bingo 
’s Avonds om 20.00 uur is er weer een prachtige bingo met heel veel 
mooie prijzen! Wie wint er een lekkere vleesschotel, boodschappentas 
of iets anders???? 
Bij dezen bent u van harte uitgenodigd voor de Koningsbingo in het 
dorpshuis!  
De zaal is open vanaf 19.15 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 maandag 27 april!!! 
 
Groeten de klaverjascommissie. 

 

  



Koningsdag Kinderbingo! 
 
Ook dit jaar willen we koningsdag vieren met de kinderen van 4 t/m 12 
jaar.  
Dit gaan we doen met een leuke en spannende bingo, met natuurlijk 
hele mooie prijzen die jullie kunnen winnen!  
De bingo staat gepland op maandag 27 april van 10.00 tot 12.00 uur. 
 
We hopen natuurlijk op een grote opkomst!!  
Dus neem je vriendje en vriendinnetje, je buurjongen en buurmeisje en 
je neefje en nichtje mee voor een gezellige ochtend.  
En hopelijk ga je naar huis met een van de mooie prijzen. 
 
Wanneer:  maandag 27 april 
Waar:   dorpshuis de vuurkorf 
Hoe laat:  van 10.00 tot 12.00 uur 
Voor wie:  kinderen van 4 t/m 12 jaar 
Kosten:  1 euro per kind 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 Saus voor Vis 

 

 Ingrediënten:  
 - 50 gr. boter 
 - 25 gr. bloem 
 - 200 ml. melk 
 - 200 ml. (groente)bouillon 

 - ± 2 eetlepels mosterd 

 - ± 2 eetlepels gembersiroop  
 - peper (en eventueel zout) 
 - een pak koolvisfilet 
 - een pot doperwten/worteltjes 

 

 Bereiding: 
 1. Maak een roux van de boter en bloem,  
    de melk en bouillon. 
 2. Voeg de mosterd, gember en peper/zout toe. 
    Proef of de saus extra nodig heeft 
 3. Leg de vis in een ovenschaal en giet de  
    saus eroverheen. 
 4. Zet 15 min. in de oven bij 200 graden. 

  
 Serveren met rijst en de doperwten/worteltjes. 
   
 Smullen maar!  
 

 



Verslag Lasergamen 28 februari 

 
Op 28 februari zijn we met de jeugd vanaf de brugklas tot 16 jaar gaan 
lasergamen in Hoogeveen. We waren met een groep van 15 jongeren 
en 2 volwassenen en dit was écht een geslaagde avond.  
 
Iedereen heeft 2 keer kunnen lasergamen, wat volgens iedereen 
eigenlijk te weinig was.... Eerst de jongens tegen de jongens en de 
meiden tegen de meiden. Maar bij het tweede spel wilden de jongens 
tegen de meiden, wat natuurlijk nog meer spanning met zich mee 
bracht. Het was donker in de zaal en je moest je best doen om niet 
beschoten te worden. Rennen/lopen door de gangetjes en zo ineens 
begon je hesje te joelen en was je geschoten. Na 6 seconden af te zijn 
kon je weer meespelen en proberen je tegenstander te raken. 
Ook moest je goed opletten dat je juist niet je teamgenootje zou raken 
want dan kreeg je minpunten. Wat 2 personen gelukt is om heel wat 
minpunten te halen op deze manier. 
 
Terug in het dorpshuis hebben we met de hele club nog wat gedronken 
met een lekker hapje erbij uit de frituur. 
 
Al met al vonden wij het een super leuke avond en is het zeker voor 
herhaling vatbaar!! 
 
Groetjes Samantha en Brenda 
V.V.V. Kindercommissie      

 

  



Data Klaverjassen 2015  
 

In het dorpshuis  

    “de Vuurkörf” 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 



Uitslagen klaverjassen 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslag Klaverjassen 20 februari 2015 
 
1) Remco van der Plaat 7536 
2) Wietse Otten  7044 
3) Johan Blokzijl  6960 
4) Fredrik Dekker  6459 
5) Henk Schonewille  6226 
6) Arjan Knol   6225 
7) Albert Blokzijl  6093 
8) Wietse jan Otten  6013 

 
 

Uitslag Winter Klaverjassen 31 januari 2015 
 
1) Bert-Jan Westerink  7231 
2) Evert Vos   7053  
3) Johan Blokzijl  6945 
4) Henk Schonewille  6771 
5) Stoffer Otten  6679 
6) Klazinus Salomons  6540 
7) Teunie Otten  6493 
8) Wietse Otten  6484 



De Ouderensoos 

 

Jeugdsoos ‘The Bronx’ organiseert op zaterdag 16 mei de jaarlijkse 
ouderen soos. 
 
We draaien weer platen uit de 70’s & 80’s. Heb je nog leuke 
suggesties? Neem ze mee! 
 
Neem je buren, vrienden en familie mee..   
                           om gezellig een ‘poar te neem’n.’ 
 
We hopen op een gezellige en drukke avond! 
 
Leeftijd: vanaf 23 jaar. 
Tijd: 21:30 uur 
Locatie: dorpshuis de Vuurkorf 
Entree: € 3,00 

 
 

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

 

 

 

 

 

  

http://www.weddingdesigns.nl/stempels-/652-stempel-retouradres-champagne.html


Avond Wandel 4 daagse          
 
Dit jaar wordt voor de 5e keer een avondwandel 4 daagse 
georganiseerd. 
Basisschool “de Hoeksteen` en de V.v.V. nemen ook 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 
vaker heeft gelopen ook een medaille krijgt met het aantal keren dat je 
hebt gelopen. 
 

De avondwandel 4 daagse staat gepland op 
dinsdag 26 mei t/m vrijdag 29 mei 

 
Inschrijving kan op dinsdag 26 mei van 17.45 uur in het dorpshuis. 
De 10 KM vertrekt om 18.00 uur en de 5 KM vertrekt om 18.15 uur. 
Op de laatste dag (vrijdag) is het de bedoeling dat de 10 KM om 17.45 
uur start en de 5 KM om 18.30 uur. Dit omdat we eindigen met een 
ronde door het dorp onder begeleiding van de Muziekvereniging 
“Irene”. 
De kosten zijn € 4,- per persoon. De school zal de inschrijving van de 
leerlingen voor haar rekening nemen. 
Kortom lijkt het u wat, noteer deze data in uw agenda en houd deze 
week vrij! U wandelt toch ook mee? 
Wij zien u graag tijdens de avondwandel 4 daagse. 

De Wandelcommissie.  

  



 
 

Dorcas-werkgroep Noordscheschut/Nieuweroord in actie voor veilige 
leefomgeving kinderen 
 
In de week van 27 april 2015 houdt de Dorcas-werkgroep in 
Noordscheschut, Nieuweroord en Nieuw Balinge een droge 
worstenactie.  
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 dit. Kleding (in goede staat en verpakt in stevige plastic 
zakken), mobiele telefoons, en breiwol zijn van harte welkom in ons 
depot aan de van Marleweg 15 te Noordscheschut. Tel 342964.   
  



Jaargang 30, nummer 2 

25 maart 2015 
 
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 20 mei 2015 verschijnt het volgende V.v.V. Nieuws.  
Kopij graag voor 9 mei 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. 


