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Agenda 
 

 
  
14 december  Oud papier 
14 december Winterfair Noordscheschut 
15 december Kerstconcert muziekvereniging 
21 december Kerstbingo en kerstklaverjassen 
24 december Kerstnachtdienst interkerkelijk 
31 december Oud en nieuw feest dorpshuis 
11 januari Oud papier 
11 januari Darttoernooi Nieuweroord 
17 januari  VvV Klaverjassen  
18 januari Volleybaltoernooi 
8 februari Oud papier 
21 februari VvV klaverjassen 
22 februari 4x4 voetbal toernooi 
22 februari Maffia Night 
21 maart VvV klaverjassen 

 
Het volgende VvVnieuws komt uit op 30 janurai 2014. Heeft u 
ook nog teksten, een activiteit, wissewassies, leuke foto’s of 
iets voor de agenda? Mail of breng het voor 18 januari naar de 
redactie.  
 
Let op! Het email adres van het VvV nieuws is gewijzigd. Graag 
de mail voor het VvVnieuws naar vvvnieuws@gmail.com 
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Van de 
bestuurstafel 
 

 
Hallo dorpsgenoten, 
 
Voor u ligt alweer de laatste editie van het VvV Nieuws van dit 
jaar. Met nog een paar laatste activiteiten sluiten we de 
maand december af. Denk aan het klaverjassen en aan de 
kerstbingo.  
In januari het buurtenvolleybal en het jaarlijkse darttoernooi. 
Hierover leest u verderop in het boekje.  
 
Tijdens de ledenvergadering op 26 november hebben we drie 
nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen, waardoor het 
bestuur weer voltallig is. Gezien de reacties die we hebben 
mogen ontvangen op avonden en evenementen die we 
hebben georganiseerd, hebben we weer voldoende zin en 
ideeën voor het komende jaar. U bent toch ook weer van de 
partij? 
 
Op 22 februari organiseren wij een Themafeest avond in het 
Dorpshuis.  
Hiervoor is ook een aparte bladzijde gereserveerd. 
 
Tot slot wensen wij u en elkaar hele fijne feestdagen toe en 
een goede jaarwisseling. 
 
Groeten Tanja Nijveen 
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   Kerstklaverjassen  
en Bingo 

 

 

Zaterdag 21 december 
 

In het dorpshuis in 
Nieuweroord 

 
 

Kerstklaverjassen 
 

                        Aanvang 20.00 uur 
                        Mooie vleesprijzen te winnen 
                        Inleg leden € 3,50  Niet leden €4,50 

 
Kerstbingo 

 
Aanvang 20.00 uur  
Mooie prijzen zoals vleespakketten 
Inleg leden € 5,00  Niet leden € 6,00 
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Nieuweroords 

Oudejaarsfeest

!!! 
 

 
Waar:  Dorpshuis de “Vuurkörf” 
Tijd:  22.00 uur tot 03.00 uur 
Entree:  Gratis 
Wanneer: Oudejaarsavond 

 
Jullie zijn van harte 
welkom!! 
 
Er kunnen  ‘gewoon’ 
munten worden gekocht, en 
voor een hapje en een 
oliebol wordt gezorgd! 
 
 

Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door:  
 
Smederijen van 
Hoogeveen 
 

En natuurlijk vrijwilligers!! 

http://www.tkeukentje.nl/
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Dart 

toernooi  
2014 
Open darttoernooi Nieuweroord  
Zaterdag 11 januari 

  
Met 10 dartborden opgesteld, hopen we dit jaar weer op een 
druk bezocht avond met een spannende finale. 
 
Inschrijven en ingooien vanaf 18.00 uur  
Wedstrijd begint om 19.00 uur 
  
Lokatie Dorpshuis `De Vuurkörf’ Nieuweroord 
  
Deelname vanaf 13 jaar en ouder. 
  
Minimaal 40 deelnemers 
  
Kosten € 7,50 leden 
€ 10,- niet leden 
 
VvV-Nieuweroord 
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Maffia Night 
 

Hallo dorpsgenoten, 
 
Na het grote succes van de Halloween Griezel avond staat er 
een nieuwe gezellige avond gepland in ons dorpshuis. 
 

Op zaterdag 22 februari 2014 organiseren wij een 
spectaculaire  

  

Maffia Night 
 
Tijdens deze thema-avond wordt u als bezoeker ingedeeld in 
een maffia familie. De verschillende families nemen het tegen 
elkaar op in de illegale onderwereld Casino. Verzamel je 
fortuin aan de Black Jack of Poker tafel 
of verdien op corrupte en slinkse manieren je geld of 
goudstaven. Het belooft een gezellige en lachwekkende avond 
te worden! De familie met het grootste kapitaal zal aan het 
eind van de avond worden gekroond tot de enige echte Maffia 
Familie! 
 
Voordat we verder kunnen gaan met de voorbereidingen 
moeten we weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. 
Opgave voor deze avond is dan ook weer verplicht! Het is een 
avondvullend programma en begint om 20.00 uur. 
De kosten voor deze avond zijn 15 euro per persoon. 
 

Inschrijvingen moet vóór 15 januari bij ons binnen 
zijn!  
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Opgave kan per groep/familie van 8 à 10 personen, maar 
natuurlijk ook individueel, dan maken wij een familiegroep.  
U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar 
g.vos86@freeler.nl 
onder vermelding van contactpersoon en aantal deelnemers. 

 
 
Wie wordt de slimste,  
 
meest corrupte  
 
Maffia familie  
 
van Nieuweroord!  
 
We zijn benieuwd...... 
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Volleybaltoernooi  
18 januari 2014 
 
Op zaterdag 18 januari staat het jaarlijkse 
wintervolleybaltoernooi weer gepland. We kunnen natuurlijk 
niet zonder enthousiaste deelnemers en toeschouwers!  
Dus geef je op en kom je team aanmoedigen vanaf de tribune. 
Voor een hapje en drankje kan je natuurlijk ook terecht in ‘De 
Vuurkörf’. Alles staat klaar voor een gezellige en sportieve dag!  
 
Spelers kunnen zich per direct aanmelden bij hun 
buurtvertegenwoordiger, 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 voor een tweede team. De 
organisatie stelt dan een mix team samen. 
 
De inschrijvingen van de teams moeten voor vrijdag 10 januari 
2014 binnen zijn! 
Een overzicht van de indeling van de teams en speelschema 
worden daarna verstrekt door de eigen 
buurtvertegenwoordiger. 
 
Datum: zaterdag 18 januari 2014 vanaf 9.00 uur 
Locatie: Dorpshuis ‘De Vuurkörf’. 
 
Voor vragen en aanmelding van de teams kan je terecht bij: 
Ina Knol tel. 343501  
 
Met sportieve groeten van de VvV commissie. 
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VvV-kidspagina’s 
Winter  

Het sneeuwt, het sneeuwt ik kijk door de ruiten. 

Ik wil naar buiten sneeuwballen gooien. 

Een sneeuwpop rollen lekker door de sneeuw hollen.  

Het vriest, het vriest de kou is te snijden. 

Ik wil glijden, sleeën en rijden op bevroren plassen. 

Met mijn nieuwe schaatsen, hoor ze eens krassen!  

Winter, winter, blijf nog even met je sneeuw, ijs en 

kou. Want ik speel zo graag met jou! 

Beste sneeuwman, luister even 

Beste sneeuwman, ben je daar?  

Je mag bij ons blijven wonen, 

Als je wilt tot volgend jaar.  

Met je hoedje en je bezem,  

Met je wortel en je das,  

Met je grote zwarte ogen,  

En je oude winterjas.  

Beste sneeuwman, zeg eens even,  

Vind je dat geen goed idee?  

En wanneer je niet alleen wilt,  

Neem gerust een vriendje mee.  
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Als het strakjes dan te warm wordt, 

In april of pas in mei, 

Kruip je lekker in de ijskast, 

Daar is vast een plaatsje vrij. 
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4x4 voetbal 
 
Zaterdag 22 februari 2014 is er 
weer het jaarlijkse 4 x 4 voetbal 
in dorpshuis ’De Vuurkörf’ in 
Nieuweroord georganiseerd door 
jeugdsoos ‘The Bronx’. 
 
Voor iedereen vanaf de brugklas. 
De kosten zijn € 10,- per team. (minimaal 6 en maximaal 12 
teams) 
 
Geef je op voor 19 februari bij Gert-Jan Bruinenberg. 
Per e-mail naar: gertjan_bruinenberg@live.nl 
Vermeld hierbij: de naam van het team, naam teamleden, een 
contactpersoon en telefoon nummer. 
 
Om 18:30 uur moet iedereen aanwezig zijn, zodat we om 
19:00 uur meteen het eerste partijtje kunnen spelen. 
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Winterfair 
 

Zaterdag 14 december 
 

Gereformeerde Kerk aan 
de Drostenraai. 

 
***Brocante sfeer. 

 
***FF geen eten koken, 

maar lekker iets eten 
op de winterfair. 

 
*** Muziek 

 
*** Levende kerststal 

 
*** en nog veel meer 

 
Aanvang : 15.00 uur 

 

! Komt allen ! 
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Chr. Muziekvereniging “Irene” 
Nieuweroord 

 

 

Kerstconcert Christelijke muziekvereniging “Irene’’  
uit  Nieuweroord 
 
Zondag 15 december a.s. hoopt  de Christelijke 
muziekvereniging “Irene” , uit Nieuweroord o.l.v. Leo 
Harmsen, hun jaarlijks kerstconcert te houden.   
 
Het Evangelisatiekoor uit Noordscheschut, het BASTsaxquartet 
en  de AMV blokfluitgroep,dit zijn 14 leerlingen van de Eben 
Haëzer school, de Regenboog en de Hoeksteen, zullen 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 17.00 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.  
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DORPSAVOND IN NIEUWEROORD 
 
Op dinsdag 1 oktober j.l. heeft er in Nieuweroord een 
dorpsavond plaatsgevonden. Voorheen kon u tijdens een 
verkiezingavond kiezen uit de verschillende Smederijideeën. 
De initiatiefgroep heeft dit jaar gekozen voor de dorpavond, 
waar het dorp is geïnformeerd over de veranderende aanpak 
van De Smederijen voor het korte klap budget. De ideeën 
mochten voorheen fysiek zijn, maar dat is vanaf dit jaar niet 
meer mogelijk. De in te leveren ideeën moeten sociaal zijn. 
Meer hierover heeft u kunnen lezen in het Lopend Vuur.  
 
Wat is een sociaal idee? Daarop heeft Gerard Lubbers 
(opbouwwerker bij Stichting Welzijnswerk Hoogeveen) 
geprobeerd antwoord te geven tijdens de dorpavond. Gezien 
het vele aantal onderwerpen die zijn genoemd aan het einde 
van de avond is het voor de aanwezigen een stuk duidelijker 
geworden.  
 
Tijdens de avond zijn de aanwezigen in gesprek gegaan over 
wat er op sociaal gebied gewenst is in Nieuweroord. Hierbij 
zijn een aantal onderwerpen/thema’s genoemd. De genoemde 
thema’s zijn: 

1. Ouderen 
2. Educatie 
3. Ponyclub 
4. Veiligheid 
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5. Evenementen 
6. Sport,spel en bewegen 
7. Dorpsdag 

 
Deze thema’s zijn gevormd uit de vele onderwerpen die door 
de mensen zijn genoemd. Met deze thema’s in het hoofd 
kunnen de sociale plannen voor Nieuweroord worden 
bedacht.  
 
Nu is het tijd om de plannen voor Nieuweroord ‘officieel’ in te 
leveren door het invullen van het ideeformulier. Deze vindt u 
in dit VVV nieuws. U kunt deze ook digitaal ontvangen door te 
mailen naar: info@desmederijenvanhoogeveen.nl 
 
Het inleveren van de ideeën kan tot 24 december!!  
(via de mail, of bij Jannie Haveman) 
 
Op dinsdag 7 januari worden de indieners van de ideeën door 
de initiatiefgroep uitgenodigd om hun ideeën verder te komen 
toelichten. Als u een idee inlevert, kunt u deze datum alvast 
vrijhouden voor het gesprek.  Als u nog vragen heeft kunt u 
contact opnemen met één van de leden van de initiatiefgroep. 
Zij helpen u graag verder. 
In de initiatiefgroep van Nieuweroord zitten: 
Seine Hugen, Gerrit Vos, Tinka Bruinenberg, Angelique Dekker, 
Henriëtte Zomer en Jannie Haveman.  

  

mailto:info@desmederijenvanhoogeveen.nl
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Kerstnachtdienst met als thema: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Datum:  Dinsdag 24 december 2013 
Tijd:   21.00 uur 
Plaats:  Gereformeerde Kerk te Noordscheschut 

 
In deze dienst zal voor gaan Ds. J.S. Telgenhof 

Muzikale medewerking: ‘Online’ uit Nieuweroord 
 
 

Deze dienst wordt georganiseerd door de 
Interkerkelijke Evangelisatie Commissie. 
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Klaverjassen VvV 
 
De volgende VvV klaverjasavonden zijn op 17 januari,  
21 februari en 21 maart.  
Aanvang:  20.00 uur in het dorpshuis   
Deelname: €  4,00 (VvV-leden  € 3,50)  

 

Uitslag klaverjasmarathon 2013 (beste 8): 

1. Teunie Otten 13.629 punten 
2. Stoffer IJmker 13.372 punten 
3. Frans Hollegien 13.202 punten 
4. Wietse-Jan Otten 13.097 punten 
5. Martin Strijdveen 13.022 punten 
6. Jan Schalen 12.820 punten 
7. Stoffer Otten 12.753 punten 
8. Jan Bruinsma 12.723 punten 

 
VvV Klaverjascommissie  
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WWW.ECHTEKERSTBOMEN.NL 
 

Verkoop op: 

zaterdag 7, 14 en 21  december 

van 9.00 uur tot 17.00 uur 

Buiten deze tijden bent u ook welkom 

vers van het land, zelf uitzoeken! 

 

Ook voor: Mooie kerstbakjes (niet duur) en veel soorten 

kerstgroen (vers voor u geknipt) 
 
Gratis warme chocolade melk, koffie en thee 
 
 

Adres: Minicamping “De Bulte” 
Hoogeveenseweg 8 

7936 TS Tiendeveen 

tel: 0528—344000 

Email: info@echtekerstbomen.nl 

www.echtekerstbomen.nl 

  

mailto:info@echtekerstbomen.nl
http://www.echtekerstbomen.nl/
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Jaargang 28, nummer 7 

11 december 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     vvvnieuws@gmail.com 
 
Kopij kan per e-mail worden gestuurd naar Elma Busz, of 
afgegeven worden bij Jannie Haveman. Let op: er is een nieuw 
emailadres.  
 
Kopij van inwoners, verenigingen, of instellingen uit 
Nieuweroord en omstreken wordt GRATIS geplaatst. Kopij  kan 
worden ingekort of geweigerd.  
  
Op 30 januari 2014 verschijnt het volgende VvV-nieuws. Kopij 
graag voor 18 januari 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.  


