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Agenda 
 

 
  
19 april Klaverjassen VvV 
20 april Kinderuitje Plopsaland 
27 april Koninginnedagactiviteiten 
4 mei  Jeugdsoos 
9 mei Het meer van Galilea, Schoonhoven 
11 mei Ouderensoos 
11 mei Oud papier 
17 mei  Klaverjassen VvV 
21 mei Lezing Herma Schepers 
26 mei Opening beeldentuin Delibre 
1 juni Rommelmarkt Geref. Kerk  
1 juni  Jeugdsoos 
8 juni Dorpsdag 
10 t/m 13 juni Wandel4daagse Nieuweroord 
6 t/m 10 augustus Feestweek 

 
Het volgende boekje komt uit op 29 mei, dat is het laatste 
VvVnieuws voor de zomervakantie.  
Heeft u ook nog teksten, een activiteit, wissewassies, leuke 
foto’s of iets voor de agenda? Mail het voor 18 mei naar: 
vvvnieuws@ziggo.nl  of breng het even langs bij de redactie.  
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Van de 
bestuurstafel 
 

 
Beste dorpsbewoners, 
 
Vorige keer schreef ik nog in mijn enthousiasme dat het al een 
beetje lente was, niets was minder waar, het werd nog even 
weer winter. Maar nu is het toch echt lente geworden. Van de 
bestuurstafel hebben we nog wat zaken om onder u aandacht 
te brengen. We zijn achter de schermen druk bezig met het 
organiseren van de feestweek, en alles wat daarbij hoort. 
 
Over enkele dagen is de troonswisseling en zoals al eerder 
genoemd zijn de activiteiten daarom in ons dorp op 27 april. 
Over deze festiviteiten wordt u verderop in het boekje 
geïnformeerd en uitgenodigd. 
 
Ook heb ik in het vorige boekje al genoemd dat we Herma 
Schepers, praktijk nr 9, zullen uitnodigen om een lezing te 
geven. Dit is afgestemd en hiervoor wordt u uitgenodigd op 
DINSDAG 21 MEI om 20.00 uur in het Dorpshuis. Elders in het 
boekje stelt Herma zich voor en ook nodigt zij u uit. 
 
Zoals al even genoemd zijn de we met de feestweek druk 
doende, het programma is inmiddels bij ons bekend en enkele 
details moeten nog worden uitgewerkt. De 
buurtvertegenwoordigers zijn inmiddels via mail op de hoogte 
gebracht van stand van zaken en ergens medio juni zullen we 
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een avond beleggen om dit duidelijk met elkaar af te spreken, 
wat wordt er verwacht van elke buurt. Wel zijn we als bestuur 
van mening dat er vooral goed gecommuniceerd moet worden 
en ook dat er dit jaar over alle zaken duidelijkheid is, voor 
bestuur als voor u dorpsbewoners. Mocht u dus ook vinden 
dat er zaken beter of anders kunnen, of duidelijker moeten 
laat het ons weten. De feestweek vieren we uiteindelijk 
allemaal! Met zoveel nieuwelingen in het bestuur is natuurlijk 
niet voor iedereen alles vanzelfsprekend. 
 
Voor de feestweek zijn net als voorgaande jaren vrijwilligers 
nodig. Alle jaren is ook gebleken dat die er zijn maar ook dit 
moet wel afgestemd worden. Verzoek dan ook aan u om zich 
hiervoor aan te melden. Ook al denkt u dat doe ik al jaren dat 
weten ze wel, dan toch graag een berichtje wanneer en 
waarmee je wilt helpen. Want je kan dit keer aanmelden bij 
Ria Vos, dit kan zowel per mail als telefoon. g.vos86@freeler.nl 
of 341 587. Zij zal dit jaar voor de indeling zorgen. 
 
We komen elkaar vast tegen tijdens één van deze activiteiten. 
Geniet van de lente. 
 
 
Hartelijke groet namens het bestuur van VvV Nieuweroord, 
 
Tanja Nijveen 
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Buurtenvolleybal 
Koninginnedag 

 
Zoals jullie hebben kunnen lezen in het vorige VvV Nieuws 
gaan we op Koninginnedag weer gezellig met elkaar 
volleyballen op het sportveld.  
 

Datum: zaterdag 27 april 2013 vanaf 9.00 uur 
Locatie: Sportveld 
 
We beginnen om 9.00 uur ‘s morgens en hopen rond de 
middag klaar te zijn. Zoals altijd kunnen we natuurlijk niet 
zonder enthousiaste deelnemers en toeschouwers! Dus geef je 
op bij je buurtvertegenwoordiger of kom de teams 
aanmoedigen langs de lijn. Spelers kunnen zich aanmelden bij 
hun buurtvertegenwoordiger, zodat zij de teams door kunnen 
geven aan de organisatie. 
 
Na het vorige toernooi in januari, kregen wij te horen dat er 
meerdere personen wel graag hadden willen volleyballen, 
maar dat er geen team gevormd kon worden in de buurt.  
Daarom is het volgende bedacht: voor dit volleybal toernooi 
kan men zich ook individueel opgeven! Voorwaarde is dat er 
geen buurtenteam is, of te weinig voor een tweede team. De 
organisatie stelt dan een mix team samen. De individuele 
opgave kan bij Ina Knol (gert.ina@ziggo.nl) 
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De inschrijvingen van de teams en individuele personen 
moeten uiterlijk dinsdag 23 april 2013 binnen zijn! 
Een overzicht van de indeling van de teams en speelschema 
worden daarna verstrekt door de eigen 
buurtvertegenwoordiger en de organisatie. 
Voor vragen en aanmelding van de teams: Ina Knol tel. 343501  
 
Met sportieve groeten van de VVV commissie. 

 
Lezing  Herma Schepers 
 

Misschien kennen jullie mij wel van de fysiotherapie in 
Hollandscheveld. Mijn naam is Herma Schepers en na 25 jaar 
fysiotherapie ben ik zelf een praktijk begonnen voor 
natuurgeneeskunde aan het Schoolpad 9 in Noordscheschut.  
In mijn praktijk kunt u terecht voor klachten op allerlei 
gebieden, daarbij ben ik gespecialiseerd in de behandeling van 
kinderen, pubers en volwassenen met ADHD, dyslexie en 
faalangst.  
 
Graag vertel ik in de lezing op dinsdag 21 mei, in het dorpshuis 
van Nieuweroord wie ik ben en wat ik precies in mijn praktijk 
doe. 
 
U bent van harte welkom, de koffie staat klaar, aanvang 20.00 
uur. 
 
Herma Schepers 
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De Cirkel  Darttoernooi 

19 april 2013 
Noordscheschut  

Adres: Jan Naardingweg 1, 7914 PM  

Aanvang 20.00 uur. Deelnamekosten € 7,50 pp. 

Opgave via: infodecirkel@gmail.com of via 06-31070256. 

(en men kan zich opgeven tot 19.30 uur in de zaal). 

 

Gegarandeerde Hoofdprijs € 250. 
 Hoofdsponsor Groothandel Bergsma Hoogeveen.                                                        

Winnaarsronde tot de laatste 8.  

Verliezersronde tot de laatste 4. 

+ 1
e
 Hoogste Finish. 

 

 

 

 

mailto:infodecirkel@gmail.com
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Het Meer van Galilea 
  
HEMELVAARTSDAG donderdag 9 mei 2013 
In 2010 werd voor de 1e keer het evenement HET MEER VAN 
GALILEA georganiseerd. De belangstelling ging van 2010 met 
3000 bezoekers naar 5000 bezoekers in 2011 naar 7000 
bezoekers vorig jaar. In 2013 hopen we dat er opnieuw veel 
bezoekers het gratis evenement HET MEER VAN GALILEA gaan 
bezoeken. 
Op Hemelvaartsdag zal Recreatieterrein Schoonhoven 
opnieuw veranderd worden in HET MEER VAN GALILEA in de 
tijd van Jezus. 
 
Vissersboten, huisjes uit die tijd, kampvuren, een heel paleis, 
herders met schapen, ezels, kraampjes, Romeinse soldaten, 
muzikanten, toneelspelers, figuranten en dat allemaal in 
bijpassende kleding. Gebeurtenissen uit die tijd die nagespeeld 
en verteld worden, muziek, en u kunt er eten en drinken 
kopen. Ook voor kinderen zijn er diverse activiteiten.  
 
Een van de doelen van dit evenement is de verhalen uit die tijd 
bekend te maken op een boeiende manier. Daarnaast zijn de 
onderlinge ontmoeting en saamhorigheid zeer belangrijk.  
 
De toegang is gratis   
Plaats: Recreatieterrein Schoonhoven  (Marten Kuilerweg 47  
Hollandscheveld ) is openbaar terrein en voor iedereen 
toegankelijk.  
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U kunt de organisatie steunen door op Hemelvaartsdag een 
gift te geven, een programmaboekje te kopen of iets te eten of 
te drinken kopen. 
Het programma begint om 19.00 uur en duurt tot 23.00 uur, 
en is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft; voor jong 
en oud en van niet gelovig tot gelovig.  
Voor meer info: www.hemelvaartsdag.info 

 
Jeugdsoos  
‘The Bronx’   Nieuwspagina  

 
Voor de komende tijd hebben we verschillende activiteiten op 
het programma staan.  
 

Agenda  
 
 

20 april: kinderuitje Plopsaland 
 

4 mei: jeugdsoosavond 20:30 uur – 00:30 uur 
 

11 mei: ouderensoos 
 

1 juni: jeugdsoos avond 20:30 uur – 00:30 uur 
 

Vrijdagavond in de feestweek organiseren wij net als vorig 
jaar weer een TOPavond!!!! 
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Klaverjassen VvV  
 

Uitslag 22 maart 2013 (beste 8): 

1. Frederik Dekker 7377 punten 
2. Wietse Otten 7371 punten 
3. Jan Bruinsma 7259 punten 
4. Teunie Otten 7164 punten 
5. Wietse Jan Otten 6957 punten 
6. Arjan Knol 6811 punten 
7. Henk Guchelaar 6764 punten 
8. Jan Boertien 6345 punten 

 
De volgende klaverjasavonden zijn op  
19 april en 17 mei.  
 
Aanvang:  20.00 uur in het dorpshuis   
Deelname: €  4,00 (VvV-leden  € 3,50) 
 
 
VvV Klaverjascommissie 
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VvV-kidspagina’s 
 

 

Koninginnedag  
 

Dit jaar willen wij graag weer samen met jullie 

Koninginnedag vieren. Dit gaan we doen op zaterdag 

27 april met een super gezellige bingo!. Dit jaar wordt 

prins Willem-Alexander koning en dat is toch iets 

bijzonders.  Daarom lijkt het ons leuk als jullie samen 

met jullie vriendjes en vriendinnetjes in het oranje 

verkleed komen.  

                                     

BINGO 

Wanneer: zaterdag 27 april  

Tijd: van 10:00 uur tot 11.30 uur. 

Waar: dorpshuis de Vuurkörf. 

Kosten:  1 euro per kind. 

 

Groetjes van de VvV kindercommissie!! 
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 VvV-kidspagina’s  

kleurplaat

 



 22 

VvV-kidspagina’s 
 

PAASEIEREN ZOEKEN 30 MAART 
 

Hallo jongens en meisjes, 

Wat hebben jullie goed je best gedaan zaterdag 30 

maart met paaseieren zoeken.  De paashaas heeft de 

eieren goed verstopt, in groep 1 t/m 4 is het gouden ei 

wel gevonden, maar in groep 5 t/m 8 niet. Hieronder 

staan de nummers 1 t/m 3. 

 

Groep 1 t/m 4: 

Nummer 1: Celine Schonewille met 15 eieren 

Nummer 2: Ramon Mulder met 14 eieren 

Nummer 3: Stijn Benjamins met 13 eieren 

Het gouden ei is gevonden door: Celine Schonewille 

  

Groep 5 t/m 8: 

Nummer 1: Niels Benjamins met 16 eieren 

Nummer 2: Sven Nijveen met 11 eieren 

Nummer 3: Claudia Duinkerken met 9 eieren 

Het gouden ei is niet gevonden. 

 

Komen jullie volgend jaar weer zoeken? 

                                       

Groetjes van de kindercommissie! 
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VvV-kidspagina’s  

 

 

Knutselen voor konings/koninginnedag! 

 

Bijvoorbeeld een kroon van 

karton, met aluminiumfolie en 

edelstenen van gekleurd 

papier.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Of stoer, een kroon lamineren 

en in je spaken doen, en met 

een wasknijper een ratel maken 

 

 

 

 

Of een mooie 

koningsslinger knippen 

vouwen en plakken
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Muziek- vereniging  
 “Irene”   

 

Geslaagde showavond  
Zaterdag 23 maart hield de Chr. muziekvereniging “Irene” hun 
jaarlijkse showavond.  
De ladyspeaker, Dineke Otten, kon deze avond een goed 
gevulde zaal van de “Vuurkörf” in Nieuweroord, welkom 
heten. Het orkest opende deze avond met het spelen van La 
Prière.  
 
Daarna was het de beurt aan de drumband. Dat deze jongens 
en 1 meisje goed hadden geoefend was wel te horen. Enkele 
leden zijn nog niet zo lang bij de vereniging maar konden al 
laten zien en horen dat ze goed hun partij mee konden 
trommelen. 
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En spelen op andere instrumenten zoals bekken, triotrom en 
tomtom en pauken maakte het dat het afwisselende 
optredens werden. Ook de jeugd van het orkest liet zien/horen 
dat ze al een aardig partijtje kunnen meespelen. Zo waren er 
leden die nog niet zo lang lid zijn van de vereniging, zij lieten 
zien dat ze geen podium angst hadden, gewoon gaan staan en 
je partij blazen.  
Als afsluiting voor de pauze werd de mars Stand By gespeeld 
door orkest en drumband. Het thema van deze avond was Oud 
en Nieuw. Dit had te maken met de nieuwe uniformen van de 
gehele vereniging. De leden kwamen na de pauze de zaal in 
gemarcheerd in hun nieuwe outfit, dat bestaat uit een zwart 
uniform en rode stropdas voor de leden van het orkest en een  
rode sweater en zwarte broek voor de leden van de 
drumband. Het publiek was dan ook zeer enthousiast over 
deze verandering. De nieuwe uniformen konden aangeschaft 
worden van het geld van een aantal sponsors, waarvoor onze 
dank.  
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De avond werd verder vervolgd met afwisselend muziek van 
orkest en drumband. Speciaal voor deze showavond was er 
een “Big band “ samengesteld van leden van “Irene”, 
aangevuld met een basgitarist. Dit tot grote verassing voor het 
publiek, waarbij de muziek in de smaak viel, dit bleek wel uit 
het luide applaus dat na afloop werd gegeven. 
Als afsluiting van deze avond werd gezamenlijk de mars Over 
and Out gespeeld.  
 
Dat “Irene” een vereniging is waar groei in zit was de gehele 
avond goed te merken, ook wat betreft de swingende 
muziekkeuze. 
www.freewebs.com/muziekverenigingirenenieuweroord  
 

Basisschool De 
Hoeksteen 
 
Vrijdag 26 april 
Vrijdag 26 april wordt een bijzondere dag. We nemen afscheid 
van juf Dineke, als leerkracht van onze school. Ze blijft wel 2 
ochtenden per week werken als vrijwilliger. 
Deze dag houdt de school ook koningsspelen in verband met 
de troonswisseling op 30 april.  
 
Sjoelen 
Op 20 maart was er een leuke sjoelmiddag, Robin Schelhaas is 
sjoelkampioen 2013 geworden en mocht welverdiend de 
beker mee naar huis nemen. 
  

http://www.freewebs.com/muziekverenigingirenenieuweroord
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Sjoelkampioen Robin Schelhaas 
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Klaverjasclub  
Hierbij de uitslagen van het seizoen 2012-2013 van de 
Klaverjasclub Klaverboer.  
 

Puntentotaal 
  Totaal 

1 Henk Schonewille 135.689 

2 Arie Pauw 134.449 

3 Jaap hagen 131.371 

4 Jan IJmker 130.592 

5 Johan Blokzijl 129.718 

6 Jan Boertien 129.609 

7 Wietse Jan Otten 128.440 

8 Fredrik Dekker 126.671 

9 Teunie Otten 126.614 

10 Wietse Otten 125.723 

11 Albert Blokzijl 123.979 

12 Henk Guchelaar 123.124 

13 Freek Blokzijl 122.476 

14 Albert de Jonge 117.527 

15 Bert Jan Westerink 107.534 

16 Cor Blanken 96.804 
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Doormarsentotaal 
 

  Marsen 

1 Jaap Hagen 58 

2 Johan Blokzijl 47 

3 Henk Schonewille 46 

4 Jan Ymker 45 

5 Albert Blokzijl 44 

6 Arie Pauw 44 

7 Jan Boertien 43 

8 Freek Blokzijl 41 

9 Fredrik Dekker 37 

10 Teunie Otten 37 

11 Wietse Otten 37 

12 Wietse Jan Otten 36 

13 Henk Guchelaar 33 

14 Bertjan Westerink 33 

15 Cor Blanken 32 

16 Albert de Jonge 25 

 
Klaverjasclub Klaverboer  
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Delibre    delibre  

Literair & Beeldend Kunstenares 
 

Opening Beeldentuin delibre  26 mei 2013  
Verschillende kunstenaars exposeren in de zomermaanden 
juni, juli en augustus binnen in de oude schoolgangen en 
buiten in de beeldentuin.  In de tuin en de schoolgangen staan 
de dieren van Keramiste Marijn Scholte en de stenen 
kunstwerken van  Beeldhouwster José van de Molengraft 
beide kunstenaars komen uit Hoogeveen. 
Permanent worden de lyrische abstracte acryl schilderijen van 
Delia Bremer geëxposeerd.  
Tijdens de opening speelt de jazz combo ‘musique exquise’ uit 
Beilen. 
 
Beeldentuin/ Atelier  delibre  nodigt u van harte uit 
om zondag 26 mei om 15 uur kennis te komen maken met de 
kunstenaars en hun werk. Het adres is Middenraai 41 A 
Nieuweroord. 
De beeldentuin is open op afspraak voor groepen. 
Open voor een spontaan bezoek als het bord buiten aan de 
weg staat!  
 

Workshops Schilderen 
Een verzorgde dag- workshop waarbij u onder begeleiding van 
kunstenares Delia Bremer aan het werk gaat. U krijgt 
persoonlijke aandacht en uitleg om met acrylverf en 
verschillende materialen te werken. U kunt een workshop 
volgen op de zaterdagen 25 mei, 22 juni, 13 juli of 24 augustus. 
Tijden 10-16 uur  
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Workshops Beeldhouwen 
In de zomermaanden worden er dag- workshops speksteen 
BEELDHOUWEN onder begeleiding van beeldhouwer Jaap Bos 
uit Assen georganiseerd. 
We werken dan buiten in de beeldentuin. Minimale deelname 
van een workshop zijn 4 personen. De steen kunt u zelf 
uitzoeken aan het begin van de workshop!  
Tijden 10-17 uur. 
Middag – Workshop! 
Er zijn ook verjaardag, vriendinnen of collega 
middagworkshops. 
Gezellig aan het werk van 14-17 uur op doek van 30x30 3D 
met acrylverf. 
 
Minimale deelname zijn 4 personen voor alle workshops. 
Voor opgave en meer informatie kunt u bellen met Atelier 
Delibre in Nieuweroord  
tel. 0528 37 37 66 of mailen info@delibre.nl  
 
 

Wissewassies 
 
Gratis af te halen: partij veldkeien, en een grote waterton met 
ijzeren standaard en kraantje. 
Fam. Haveman, Slag 1 Nieuweroord 
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Wandel4daagse 

Tiendeveen 
28,29,30 en 31 mei 

 
 

STARTPLAATS: 
Dorpshuis ‘De Eiken’ 

 
STARTTIJD DINSDAG, WOENSDAG, 

DONDERDAG: 
5 en 10 km: vanaf: 18.15 tot 18.45 uur 

 
STARTTIJD VRIJDAG: 

5 km: 18.15uur 
10 km: 18.00 uur 

 
INSCHRIJVEN: 

Inschrijfkosten 0p 22 mei zijn €5,00 pp later 
inschrijven is ook mogelijk dan zijn de kosten €7,50 pp 

 
22 mei van 12.00 tot 12.30 op school 

22 mei van 19.00 tot 20.00 uur in het 
Dorpshuis Tiendeveen 

 
INLICHTINGEN: 
 0528-34 23 77 

Lucette Mulderij, Lukas van Goor en Trea Duinkerken 
 

meedoen is op eigen risico 
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Carpaal Tunnel 
Syndroom 
Carpaal Tunnel Syndroom: opereren hoeft niet altijd. 
 
NOORDSCHESCHUT.- Het CTS-centrum Noord-Nederland 
behaalt goede resultaten bij de behandeling van het Carpaal 
Tunnel Syndroom (CTS) door middel van tractie. Veel mensen 
met een CTS denken dat alleen operatie hen van de klachten 
af kan helpen of zijn al geopereerd zonder het gewenste 
resultaat. Sinds enige jaren bestaat er een apparaat (Phystrac 
van Contex bv) dat deze aandoening kan verhelpen door het 
geven van elektrisch gestuurde tractie aan de pols. Wij werken 
daar al enige jaren mee en 75 tot 80 procent van de 
behandelde patiënten heeft daar baat bij! 
 
De carpaaltunnel is het gebied aan de binnenzijde van de pols, 
waar botjes en pezen een tunnel vormen waardoor onder 
andere de mediaanzenuw loopt. Deze zenuw kan in de knel 
komen en dan klachten in de hand veroorzaken. Vaak ten 
gevolge van letsel of aanhoudende belasting tijdens 
werkzaamheden, vooral met gebogen handen. Soms spelen 
ook hormonale factoren een rol, bijvoorbeeld bij 
zwangerschap. 
 
CTS kenmerkt zich door klachten in de onderarm/hand in de 
vorm van pijn, gevoelloosheid, stijfheid, tintelend of branderig 
gevoel en krachtsverlies. Een verstoorde nachtrust door 
wakker worden met dove handen en moeite hebben met 
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kleine voorwerpen, zoals knoopjes, behoren ook tot de 
typische symptomen ervan. 
 
Het tractieapparaat geeft, bij gefixeerde elleboog, via een 
manchet om de pols tractie aan de onderarm/pols. Deze 
tractie wordt nauwkeurig gedoseerd, waardoor structuren, 
zoals spieren en pezen die betrokken zijn bij het in stand 
houden van CTS, ontspannen en dunner worden en 
inklemmen van de mediaanzenuw opgeheven wordt. Deze 
behandeling is nagenoeg pijnloos. 
 
Als u bovengenoemde symptomen herkent, bel ons dan gerust 
voor meer informatie of een afspraak. 
 
CTS-centrum Noord-Nederland 
Drostenraai 33B 
7914RT Noordscheschut 
Tel. 0528-343518 
Mob.06-43453799 
Email: info@fysioettenheim.nl 
Website: www.fysioettenheim.nl 
 

Uitvaartvereniging Nieuweroord e.o. 
Uitvaartnummer: 06 54377180 (b.g.g. Tel : 0528 343837) 
Uitvaartverzorg(st)er : mw. E. Otten/dhr. P. van Slochteren.  
Penningmeester/Ledenadministratie: Dhr. H. Mulderij 
Molenweg 30 7936 PB Tiendeveen Tel: 0528 764000 
Informatie over de vereniging kunt u vinden op onze website: 
www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl 
Voor vragen of het doorgeven van wijzigingen 
(geboortes/adreswijzigingen) kunt u ons ook mailen: 
info@uitvaartvereniging-nieuweroord.nl 

http://www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl/
javascript:main.compose('new',%20't=info@uitvaartvereniging-nieuweroord.nl')
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  Jaargang 28, nummer 3 

17 april 2013  
VvV-nieuws is een uitgave van de Vereniging voor Volks-
vermaak te Nieuweroord en verschijnt ongeveer 6 maal per 
jaar. Oplage 500 stuks. Ook verschijnt er jaarlijks een speciale 
VvV-nieuws voor de feestweek.  
 

De redactie bestaat uit: 
- Jannie Haveman    tel. (0528) 34 12 83  
 Slag 1, Nieuweroord 
- Elma Busz     tel. (0528) 23 00 49 
 E-mail: vvvnieuws@ziggo.nl 
  
Kopij kan per e-mail worden opgestuurd, of afgegeven worden 
bij Jannie Haveman. Kopij van inwoners, verenigingen, of 
instellingen uit Nieuweroord en omstreken wordt GRATIS 
geplaatst. Kopij  kan worden ingekort of geweigerd.  
  
Op 29 mei verschijnt het volgende VvV-nieuws. Kopij graag 
voor 18 mei inleveren. 
  

Kijk ook eens op de website: 
www.Nieuweroord-web.nl 

 
 

 

 

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.  


