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Een uitgave van de 
Vereniging voor Volksvermaak 

Nieuweroord 



In dit V.v.V. Nieuws… 

 
 

 

 Agenda 
 Van de bestuurstafel 
 Wijnproeverij en Bierproef wedstrijd 
 Chr. Muziekver. “Irene”,  AMV lessen 
 V.v.V. Klaverjasmarathon 
 Algemene Ledenvergadering V.v.V. 
 Radio Olympia Vinyl competitie 
 Van dorpshuis “de Vuurkorf” 
 Nieuws Sportvereniging 
 Wissewassies 
 V.v.V. Kids pagina’s:  

uitslag ballonnen wedstrijd,  
Sinterklaas en zwemmen 

 Recept pasta met kip 
 Ouderenspecial “1” 
 Kleurplaat 
 Kerstconcert Chr. Muziekver. “Irene”  
 Klaverjassen uitslag V.v.V. 
 Colofon 



Agenda 
 

 
 
 

 
 
 
__________________________________________________________ 
 

Het volgende V.v.V. Nieuws komt uit op 10 december 2014. Heeft u 
ook nog teksten, een activiteit, wissewassies, leuke foto’s of iets voor 
de agenda? Mail of breng het voor 29 november naar de redactie. Let 
op! Graag de mail voor het V.v.V. Nieuws naar vvvnieuws@gmail.com 
__________________________________________________________ 

Oud Papier Zaterdag 8 november 

Wijn en Bier Proeverij Zaterdag 8 november 

Dorcas voedselactie 2 – 9 november 

V.v.V. Klaverjassen 14 november GAAT NIET DOOR!! 

Klaverjasmarathon Zaterdag 15 november 

Alg. ledenvergadering V.v.V. Dinsdag 18 november 

Radio Olympia Vinyl Competitie Zaterdag 22 november 

Sinterklaas Zaterdag 29 november 

Inleveren kopij V.v.V. Nieuws Zaterdag 29 november 

Oud Papier Zaterdag 13 december 

V.v.V. Zwemmen Zaterdag 13 december 

V.v.V. Kerst Bingo Vrijdag 19 december 

V.v.V. Kerst Klaverjassen Vrijdag 19 december 

Kerstconcert  Chr.  Muziekver. Irene Zaterdag 20 december 



Van de bestuurstafel 
 

Beste dorpsbewoners, 
 

Het is bijna weer november, de bomen raken 
hun bladeren alweer kwijt. De tijd is weer 
verzet, langzaam aan wordt het weer kouder maar binnen is  
het lekker warm en gezellig. 
Dan heb je nu even tijd om dit boekje door te lezen. Er wordt  
weer van alles georganiseerd. 
 

Op 8 november is er een gezellige Wijn en Bierproeverij in het 
dorpshuis vanaf 21.00 uur.  
 

Voor de kinderen wordt het weer gezellig rond Sinterklaastijd. 
 

De Klaverjasmarathon staat gepland op zaterdag 15 november. 
 

Vervolgens komt het einde van het jaar langzaam in zicht en dan is er 
weer traditioneel de gezellige kerstbingo en klaverjassen op vrijdag  
19 december.  
 
Aanvullende informatie over de komende activiteiten vindt u verderop 
in dit boekje. 
 

Als laatste wil ik even melden dat de jaarlijkse ledenvergadering staat 
gepland op dinsdag 18 november 2014 om 20.00 uur in het dorpshuis. 
U bent van harte welkom. 
 

Tot zover van de bestuurstafel…… 
 

Namens V.v.V. bestuur, 
Tanja Nijveen 

  



Wijnproeverij en Bierproef wedstrijd 
Zaterdag 8 november vanaf 21.00 uur. 

 

Een avond voor jong en oud vol sfeer en gezelligheid. Met heerlijke 
wijnen, bieruitdaging, muziek en verrassende hapjes! 

 

  



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  
 

Beste inwoners van Nieuweroord, Noorscheschut en Tiendeveen, 
 

De Chr. Muziekvereniging “Irene” gaat AMV lessen aanbieden voor 
volwassenen. 
 

Heb je altijd al muziek willen maken, maar om wat voor reden dan 
ook kwam het er niet van,…. Dan ligt hier een mogelijkheid om er 
mee te beginnen! 
 

De Chr. Muziekvereniging “Irene” gaat Algemene Muzikale 
Vormingslessen aanbieden: je leert noten lezen, gaat op een blokfluit 
spelen en wellicht ook samen zingen. 
Door middel van handklappen en tellen en trommelen maak je kennis 
met diverse ritmes. Je krijgt individueel les, later ook groepsgewijs. 
 

De lessen worden gegeven op dinsdagavond, te beginnen op dinsdag 
25 November in dorpshuis “De Vuurkorf”, daarna nog 2 en 9 
December, dan vakantie en beginnen we in Januari weer. De cursus 
bevat in totaal 15 lessen van 2 uur. 
Het lesgeld is € 125,00, dit is incl. de muziek en de blokfluit. 
Heb je zin om mee te doen? 
Bel dan snel met Erik Kramer, hij noteert graag je naam. Tel 0528-
331224 of mail naar bovenstaand mailadres, graag vóór 6 nov. ’14. 
  



Klaverjas Marathon 
Zaterdag 15 november vanaf 10.00 uur 

 
  



Uitnodiging 
 

aan alle leden van de 

Vereniging voor Volksvermaak Nieuweroord 
 

Voor de 

Algemene Ledenvergadering 2014 
 

Datum: dinsdag 18 november 2014 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: dorpshuis ‘de Vuurkörf’ te Nieuweroord 
 

Agenda: 
 

1. Opening. 
2. Notulen Algemene ledenvergadering 2013. 
3. Jaarverslag secretaris. 
4. Financieel verslag penningmeester.  
5. Verslag kascommissie. 

- aanstelling kascommissie. 
6. Bestuursverkiezing. 

- Aftredend en herkiesbaar:  
Brenda Bruinenberg en Tanja Nijveen 
- Aftredend en niet herkiesbaar: Henri Neutel 
Het bestuur stelt de volgende kandidaat voor: Henk Snoeijing. 
(Tegen)kandidaten kunnen zich tot 30 minuten voor aanvang 
van de vergadering aanmelden bij de secretaris Ina Knol,  
tel. 06-12093509. 
Pauze 

7. Nabespreking seizoen 2013-2014. 
8. Voorbespreking seizoen 2014-2015. 
9. Rondvraag. 
10.  Sluiting. 

  



Radio Olympia Vinyl Competitie 
Zaterdag 22 november vanaf 19.00 uur 

  



Van Dorpshuis “De Vuurkörf” 
 

Het is alweer even geleden dat het dorpshuis van zich liet horen in het 
V.v.V. nieuws. Dat heeft deels te maken dat we ook op Facebook zitten 
als dorpshuis. Afgelopen zomer hebben we daar geregeld wat op 
gemeld dat had meestal met het W.K. voetbal te maken. Door de 
goede prestatie van het Nederlands elftal hebben we het gezellig druk 
gehad.  Nieuws op Facebook verspreid zich razend snel. Iedereen kan 
vriend van Dorpshuis de Vuurkorf op Facebook worden, mits je  zelf 
ook Facebook hebt aangemaakt. Uiteraard begrijpen we wel dat niet 
iedereen een computer of een moderne mobiele telefoon heeft dus 
zullen we ook als we wat nieuws te melden hebben dat vermelden in 
ons buurtblad het V.v.V. nieuws.  
 
Toen afgelopen zomer half Nieuweroord op vakantie was hebben een 
aantal mensen zeker niet stil gezeten in het dorpshuis. We hebben in 
de barruimte / kantine en in de muziek / jeugdsoos ruimte een 
prachtige nieuwe vloer gekregen. En de wanden zijn voorzien van een 
nieuw kleurtje. Het is echt heel mooi geworden! Complimenten aan de 
mensen die hier aan hebben meegewerkt !!  De grote nieuwbouw en 
verbouw van het dorpshuis is alweer 13 jaar geleden. Dus we waren 
wel eens weer toe aan wat nieuws. We zijn weer helemaal trendy en 
denken en hopen er nu ook weer jaren mee te kunnen doen. Wie het 
nog niet gezien heeft moet zeker eens komen kijken!  Zoals u in de 
boekje kunt lezen worden er in de komende maanden weer  veel 
activiteiten in ons dorpshuis door onze verenigingen georganiseerd. Er 
is vast iets voor u bij. We hebben sinds kort ook Fox sport. Lang niet 
iedereen kan dat thuis ontvangen dus dat kan mooi met dorpsgenoten 
samen voetbal of andere sporten kijken op de grote TV in het 
dorpshuis.  
Het dorpshuis is van ons allemaal, U bent van Harte Welkom. 
 
Dorpshuis “De Vuurkörf”  
Je 2e thuis in Nieuweroord 



Nieuws van de  

        Sportvereniging Nieuweroord 
 

Inmiddels zijn alle sporten in het nieuwe sportjaar al lekker op gang. 
Ook zijn wij als sportbestuur bezig om ons te oriënteren op nieuwe 
sporten en activiteiten en proberen vragen en verzoeken van inwoners 
Nieuweroord m.b.t. sport in te vullen. 
 
Na overleg met een initiatiefneemster en wat polsen via onze 
Facebookpagina, zijn wij als bestuur erg blij dat we in januari 2015 
kunnen starten met een groep peuters. Zij kunnen op vrijdagochtend 
deelnemen aan peuter/ouder gym. Het zal opgepakt worden door een 
aantal ouders die erg enthousiast zijn. Zij gaan met de peuters dansen, 
springen, liedjes zingen en nog veel meer leuks. Naast ouders zijn ook 
opa’s en oma’s van harte welkom met hun kleinkinderen. Heb je je nog 
niet opgeven kan dit nog steeds via: 
sportvereniging_nieuweroord@hotmail.com. De kosten zijn € 5,00 per 
maand.   
 
Bij de aerobic is naast de reeds bestaande groep ook een instap groep 
gestart (in de volksmond 50+, maar iedereen is natuurlijk welkom), bij 
deze groep is nog ruimte voor nieuwe leden. Het wordt op de 
donderdag avond gegeven door Roelien, ik zeg geef je op! 
 
Op de woensdagmiddag is er ook dit jaar jeugdsport voor kinderen 
vanaf groep 5 t/m 16 jaar. Er wordt gewerkt in twee groepen , een 
week volleybal andere week badminton. 
Nieuwe leden zijn welkom wij starten elke woensdag om 18.00, lijkt 
het je leuk ik zeg mee doen! 
 
Dit seizoen is er ook weer in uitvoering van de gym- en aerobic groep 
deze zal op 14 februari worden gehouden, belooft weer een fantastisch 
spektakel te worden. Noteer de datum alvast, nadere informatie volgt.  
Wil je sporten in eigen dorp er zijn volop mogelijkheden, volleybal, 



badminton, gym en aerobic. Lijkt het je leuk geef je dan op, de eerste 
maand is gratis sporten. 
Maandag - aerobics en dames volleybal 
Dinsdag - gym en heren volleybal 
Woensdag  - jeugdsport en badminton 
Donderdag - aerobics e en instap aerobics  
 
Heb je vragen neem dan contact op met een van de bestuursleden, zie 
website van Nieuweroord. 
 

 

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) en nieuw 
en vele soorten kinderschaatsen, o.a. ijshockey en kunstschaatsen, 

houtjes en glijders enz. enz. 
Tel: 06-25577355 of 0528-341991 

Of kom even langs…… van 8.00 tot 22.00 uur. 
 

______________________________________ 
 

 
Wintermarkt vrijdag 12 december 

Bij de Chr. Geref. kerk te Noordscheschut. 
Van 16.00 tot 20.00 uur 

 
Wanneer u of jij komt wordt het vast gezellig. 

  



V.v.V. Kidspagina’s 

 
Uitslag ballonnenwedstrijd 
  
We hebben een aantal kaartjes van de ballonnenwedstrijd van de 
feestweek 2014 terug gekregen en de volgende kinderen hebben een 
prijsje gekregen: 
 
E. Otten 
Daan Schonewille 
Tristan Bruinsma 
Marit Kip 

 
De ballonnen van Daan en Marit kwamen even ver, dus allebei een 
prijsje verdiend! Gefeliciteerd allemaal! 
 
 

Sinterklaasfeest groep 1 t/m 4 

zaterdag 29 november 
                        
Hallo kinderen van groep 1 t/m4, 
 
Komen jullie dit jaar ook naar het Sinterklaasfeest in Nieuweroord?  
We gaan er een leuke en gezellige middag van maken. Wat we gaan 
doen is allemaal een verrassing, want met de Pieten weet je het nooit! 

 
 
Wanneer: zaterdag 29 november 2014 
Waar: dorpshuis de Vuurkorf 
Tijd: 14.00 uur tot 16.00 uur 
Voor wie: kinderen van groep 1 t/m4 
Kosten: Gratis  



Zwemmen Huttenheugte groep 5 t/m 8   

zaterdag 13 december 
                                             
Hallo kinderen, 
Gaan jullie weer mee zwemmen naar de Huttenheugte en gaan we er 
een leuk feestje van maken? Wij vonden het vorig jaar een groot 
succes, jullie ook? We hebben nu al zin om dit nog eens over te doen! 
  
We verzamelen om 16.30 uur bij dorpshuis de Vuurkorf en zijn rond 
21.15 - 21.30 uur weer terug bij het dorpshuis. 
Het is wel belangrijk dat je je hiervoor opgeeft, zodat we kunnen 
reserveren bij het zwembad! 
 
Geef je uiterlijk op voor zaterdag 6 december door het onderstaande 
formulier in te leveren bij: Brenda Bruinenberg, Hoogeveense Vaart 51 
of bij Samantha Pieters, Ring 4. 
 

Ook hebben wij ouders nodig die willen rijden. Als je ouders willen 
rijden wil je dit dan ook aangeven? 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ja, ik ga zaterdag 13 december 2014 mee zwemmen! 
Naam:_____________________________________________________ 
Telefoonnummer:___________________________________________ 
Mijn ouders willen wel/niet rijden. 
Mijn ouders willen heen/terug rijden.  
Graag doorhalen wat niet van toepassing is. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Het zwemmen gebeurt uiteraard onder voldoende begeleiding vanuit 
de V.v.V.  
Voor wie: kinderen van groep 5 t/m 8  
Wanneer: zaterdag 13 december 
Waar: 16.30 uur verzamelen bij dorpshuis de Vuurkorf 
Kosten: € 6,50 per kind  



 

 

  

 
 

    Pasta met kip, pesto en boontjes  

        (voor 3 à 4 personen) 
 

       Ingrediënten: 

 300 gr. schelpenpasta 

 250 gr. gerookte kipfilet in reepjes 

 300 gr. sperzieboontjes (in stukjes van 2 à 3 cm) 
of kleine broccoliroosjes  

 3 eetlepel olijfolie 

 2 teentjes knoflook, fijngehakt 

 1 rode peper, zonder zaadjes, fijngehakt 

 3 à 4 eetlepel groene pesto 

 100 gr. Parmezaanse kaas, geschaafd 
 

       Bereiding: 

 Kook de pasta en de boontjes, met zout, beetgaar  
en giet deze af. 

 Verhit de olijfolie en fruit hierin de knoflook en  
de rode peper. 

 Roer de kipfiletreepjes en pesto erdoor en  
verwarm even mee. 

 Voeg de pasta en boontjes toe en hier overheen  
de geschaafde kaas. 

 Warm nog even door zodat de kaas wat smelten kan. 

  



Ouderen Special “1” 
 

Even voorstellen. Het Senioren Platform heeft het recht de gemeente 
te adviseren over wat wij ouderen nodig hebben om plezierig te 
kunnen leven in Hoogeveen.  
Is dat plezierig wonen in Hoogeveen dan een probleem kunt u zich 
afvragen? Wel, kunt u nog alle karweitjes in huis opknappen of heeft u 
verpleging nodig of kunt u nog op eigen kracht naar de kaartclub, 
enzovoort? Allemaal activiteiten die we normaal vinden om plezierig te 
leven, maar hoe ouder je wordt hoe meer kans je loopt iets niet meer 
goed genoeg te kunnen of dat je gewoon hulp nodig hebt. 
Om die hulp te krijgen zijn er regelingen die door de gemeente worden 
uitgevoerd, maar . . . wie van ons weet van al die regelingen en wie van 
ons weet de juiste weg om er gebruik van te maken.  
Het Seniorenplatform wil in de toekomst stukjes gaan schrijven in dit 
blad om u te helpen de weg te vinden als dat nodig is.  
Bij wijze van voorproefje geven wij aan waar u terecht kunt als u denkt 
enige hulp nodig te hebben.  
Op de eerste plaats staat “Het Zorgloket” van de gemeente, 
Dekkerplein 1, vlakbij het gemeentehuis, telefoon 0528-140528. Zij 
kennen alle regelingen en kunnen u helpen met het uitzoeken wat voor 
u kan gelden. Hier kun je gewoon binnen lopen, maar natuurlijk kunt u 
ook telefonisch een afspraak maken. 
Een andere mogelijkheid is om naar de Stichting Welzijnswerk 
Hoogeveen te gaan. Deze heeft 4 adressen, altijd wel één in uw buurt. 
Een telefoontje vooraf maakt het wel zo plezierig; geen wachttijd.   
Het Haagje 119, telefoon 0528-278855  
Grote Beer 22 (De Magneet), telefoon 0528-231090 
Jan Dekkerstaat 1b (Knooppunt), telefoon 0528-231155  
Otto Zomerweg  1 (Het Anker), Hollandscheveld telefoon 0528-343881 
 
Tot slot: als u past in de regelingen dan is dat geen gunst, maar een 
recht!  

Redactie: Seniorenplatform, Hoogeveen 



 



 

 

 
 

 

  



    Chr. Muziekvereniging  
    “Irene” Nieuweroord 
 

 
Kerstconcert Christelijke muziekvereniging “Irene’’  uit  Nieuweroord. 
 
Zaterdagavond 20 december  a.s. hoopt de Christelijke 
Muziekvereniging “Irene” uit Nieuweroord  o.l.v. Leo Harmsen hun 
jaarlijks kerstconcert te houden.   
De zanggroep “Believe” uit Tiendeveen o.l.v. Bert Bennink  zal deze 
avond hun medewerking verlenen. 
 
Deze avond zullen muziek en samenzang elkaar afwisselen.  
Het  kerstconcert zal plaatsvinden in Dorpscentrum “ De Cirkel ” te 
Noordscheschut.   
De aanvang is om 19.30 uur. De entree is gratis, er zal wel een collecte 
gehouden worden voor de onkosten. 
 
 
U/jij wordt van harte uitgenodigd om  
bij dit kerstconcert aanwezig te zijn.  
 
  



Klaverjassen V.v.V. 
 
De volgende V.v.V. klaverjasavond op 14 november vervalt 

i.v.m. de Klaverjasmarathon op 15 november!!!! 
 
  Uitslagen 19 september: 
 

  1. Jan Boertien    6469 
  2. Cor Blanken    6307 
  3. Jaap Hage    6304 
  4. Homme Zwiep    6256 
  5. Johan Blokzijl    6189 
  6. Albert Blokzijl    5904 
  7. Albert de Jonge    5878 
 
      
 
  Uitslagen 17  oktober: 
 

  1. J. Bruinenberg           7140 
  2. W. Otten             7070 
  3. G. Knol             7059 
  4. E. Vos            6914 
  5. M. Vos            6808 
  6. S. Hugen             6693 
  7. J. Blokzijl             6692 
          
 

V.v.V. Klaverjascommissie  



Jaargang 29, nummer 5 

29 oktober 2014 
 
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.  
 

De redactie bestaat uit: 
- Jannie Haveman    tel. (0528) 34 12 83  
 Slag 1, Nieuweroord 
- Marijke Mulderij    tel. (0528) 34 43 33 
 

Email: vvvnieuws@gmail.com 
 

Kopij kan per email worden gestuurd naar bovengenoemd adres  
of worden afgegeven bij Jannie Haveman. 
Let op! Er is een nieuw email adres. 
 
Kopij van inwoners, verenigingen, of instellingen uit Nieuweroord en 
omstreken wordt GRATIS geplaatst. Kopij  kan worden ingekort of 
geweigerd.  
  
Op  10 december 2014 verschijnt het volgende V.v.V. Nieuws.  
Kopij graag voor 29 november 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. 

 


