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Een uitgave van de 
Vereniging voor Volksvermaak 

Nieuweroord 



In dit V.v.V. Nieuws… 

 
 

 

 
 Agenda 
 Van de bestuurstafel 
 Open Single Dart Toernooi 
 Kleurplaat 
 Kerstreis door het dorp 

georganiseerd door de Basisschool  
 Ouderenspecial “2” 
 Recept 
 Kerstconcert Chr. Muziekver. “Irene” 
 Kerstnachtdienst Geref. Kerk 
 Oliebollen Bal  
 Van dorpshuis “de Vuurkörf” 
 Uitslag Klaverjas Marathon 
 Wissewassies 
 Colofon 



Agenda 
 

 
 
 

 
 
__________________________________________________________ 
 

Het volgende V.v.V. Nieuws komt uit op 21 januari 2015. Heeft u ook 
nog teksten, een activiteit, wissewassies, leuke foto’s of iets voor de 
agenda? Mail of breng het voor 10 januari naar de redactie. Let op! 
Graag de mail voor het V.v.V. Nieuws naar vvvnieuws@gmail.com 
__________________________________________________________ 

Wintermarkt Chr. Geref. Kerk Vrijdag 12 december 

Oud Papier Zaterdag 13 december 

V.v.V. Zwemmen Zaterdag 13 december 

Kerst Reis door het dorp Woensdag 17 december 

Kerstconcert  Chr. Muziekver. Irene Zaterdag 20 december 

Kerstnachtdienst  Woensdag 24 december 

Oliebollenbal in de Vuurkörf Oudejaarsavond 

Nieuwjaarsreceptie Dorpshuis Nieuwjaarsdag 

Open Single Dart Toernooi Vrijdag 9 januari 

Oud papier Zaterdag 10 januari 

Inleveren kopij V.v.V. Nieuws Zaterdag 10 januari 

V.v.V. Klaverjassen Vrijdag 16 januari 

V.v.V. Winter Bingo Zaterdag 31 januari 

V.v.V. Winter Klaverjassen Zaterdag 31 januari 

Oud papier Zaterdag 14 februari 



Van de bestuurstafel 

 
Beste dorpsgenoten, 
 
Voor u ligt alweer de laatste editie van het V.v.V. Nieuws van 2014. 
Het was weer een bewogen jaar waarin we weer ons best hebben 
gedaan om verschillende activiteiten te organiseren. Er wordt alweer 
volop nagedacht over activiteiten voor het komende jaar. 
 

Afgelopen 18 november 2014 was de jaarlijkse ledenvergadering. We 
hebben Henk Snoeijing als nieuw bestuurslid mogen verwelkomen en 
afscheid genomen van Henri Neutel. Henri bedankt voor de inzet van 
de afgelopen jaren en Henk van harte welkom in het bestuur. 
 

Zoals wellicht sommigen al hadden gehoord of gelezen gaat op vrijdag 
19 december 2014: 
 

              KERSTBINGO en KERSTKLAVERJASSEN NIET DOOR! 
 

We maken er een Winter Bingo en Klaverjassen van en dit gaat 
gebeuren op zaterdag 31 januari 2015! We hopen dan op een grote 
opkomst. Noteer deze datum alvast in uw agenda! 
 
Ook bent u van ons gewend dat in januari een volleybal toernooi 
georganiseerd wordt in de Vuurkorf. Daar zijn we ook nu druk mee 
bezig, maar op welke tijdstip en welke maand dit wordt is nog niet 
bekend. Wordt vervolgd. 
 

Zo wordt er heel wat georganiseerd in en rondom ons dorp, dit alles 
verderop in het boekje....  
 

Tot slot wensen wij u en elkaar hele fijne feestdagen toe en een goede 
jaarwisseling. 
 

Namens V.v.V. bestuur, Tanja Nijveen 



 

 



  



  Gaat u  
  mee op reis?  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  In verband met de organisatie vragen we allen met de beginletter van    
  de achternaam op een bepaald tijdstip aanwezig te zijn in het  
  dorpshuis ‘De Vuurkorf”. Daar zal voor iedereen koffie e.d. klaar  
  staan. We verwachten u/jou op het volgende tijdstip: 
 

Ongeveer 18.00 -18.15 Achternaam A t/m H 
Ongeveer 18.15 -18.30 Achternaam  I t/m P 

Ongeveer 18.30 - 18.40 Achternaam  R t/m Z 
 

Met vriendelijk groeten het team van de Hoeksteen. 
  

Wij, het team van “De hoeksteen” , noDigen u 
van harte uit om met ons een kerstreis door 
het dorp te  maken waarbij u allerlei 
taferelen tegenkomt, die met het Kerstfeest 
te maken hebben.  
Dit zal plaatsvinden op woensdag 17 december  
te Nieuweroord. 
 
U vertrekt in groepen vanaf het dorpshuis 
Waar u “WorDt ingeschreven” en Dan volgt u 
het verlichte pad.  
aan het einDe van De kerstreis komt u bij “De 
stal”, op ons schoolplein, Waar We De 
Kerstreis samen zullen afsluiten (± 20.00 
uur). 
Iedereen is van harte welkom om het 
Kerstfeest met ons te vieren. 
 





Ouderen Special “2” 

Computer, laptop, I-Phone, I-Pad, enzovoort enzovoort.  
Je kunt er gek van worden. 
 
Allemaal zaken die met internet en de zogenaamde digitale snelweg te 
maken hebben. Een snelweg waar wij ouderen lang niet altijd in mee 
kunnen. Het gaat velen van ons te hard. Maar daar houdt de 
maatschappij geen rekening mee. Zo zie je op straat ontzettend veel 
mensen voortdurend bezig met wat op een telefoon lijkt. 
 
 Kunnen wij, ouderen, doen alsof ons neus bloedt.  Ja dat kan, maar 
dan wordt onze wereld wel steeds kleiner. Hoe vaak zie je niet op 
televisie, dat je voor meer informatie kunt kijken op "www ..."? Hoe 
moet je gaan  parkeren als je op de parkeerplaatsen niet meer met 
euro's kan betalen? Natuurlijk zijn dit maar voorbeelden. Er komt ook 
nog veel meer op ons af. 
 
Het Seniorenplatform is van mening, dat het verstandig is om zo 
enigszins mogelijk mee te doen. Eigenlijk is meedoen makkelijker dan 
het lijkt, tenminste . . . als je niet meer gaat doen dan nodig is.  
Naast de pinpas, die we eigenlijk allemaal wel zullen hebben, kunnen 
we volstaan met de aankoop van een laptop. Een laptop is een kleine 
computer en langzamerhand helemaal niet zo duur. Hij maakt wel een 
wereld van nieuwe mogelijkheden open en vraagt heel weinig plaats.  
En wat is die wereld van mogelijkheden dan wel zult u zich vragen. 
Wel, u kunt naar muziek luisteren en kijken, u kunt met uw familie 
praten terwijl u ze op de laptop kunt zien, u kunt rekeningen betalen, u 
kunt kijken naar prachtige video's over vakantiegebieden of de natuur, 
u kunt -als u zich verveelt- allerlei spelletjes spelen, u kunt ........ nog 
veel meer en u zult dat ook gaan doen als u eenmaal zo'n ding heeft. 
 
 
 



 
En zult u vragen: is het moeilijk?  
Nee, u kunt bij de aankoop laten instellen, dat u alleen maar de laptop 
hoeft aan te zetten en dat u vervolgens op plaatjes kunt tikken waarna 
dat verschijnt wat u wilt, bij voorbeeld "gemeentenieuws" of "patience 
(kaartspel om alleen te spelen)" of .... noem maar op (er kan heel veel).  
Echt het valt allemaal ontzettend mee en nogmaals u kunt er heel veel 
plezier mee beleven. 
 
Drie adviezen:  

 Vraag een familielid (een kleinzoon of kleindochter bij 
voorbeeld), een vriend of iemand in de buurt om u op weg te 
helpen; en zeker bij de aankoop.    

 Koop bij een winkel waar u terecht kunt als er iets niet lukt of 
als u service nodig heeft. 

 En als u hulp nodig heeft van vreemden wordt dan bij voorbeeld  
lid van het Seniorenweb of schakel een "student aan huis" in. 

 
Eén waarschuwing.  
Luister naar wat u wordt verteld over veilig 'computeren'. U hoeft hier 
niet van te schrikken. Het is echt mogelijk veilig te 'computeren'. 
 
Seniorenplatform, 5 december 2014 

 

 

 

 

  

  



  

 

 

 

 

 

 

  

  Duiveltjessaus 
 
 Maak een marinade van:  
 - 2 grote uien 
 - 6 eetlepels azijn 
 - 6 eetlepels Ketjap Manis 
 - 6 eetlepels ketchup 
 - 2 theelepeltjes sambal 
 - ½ zakje bamboe nasi kruiden  
  (wel eerst even wellen) 
  
 Leg hierin 500 gr. stukjes kipfilet en laat dit  
 24 uur in een afgesloten schaal in de koelkast  
 lekker intrekken. 
 
 De volgende dag alles in een pan 45 min. laten  
 sudderen. Voeg een bakje gesneden champignons 
  toe en laat nog 15 min. sudderen.  
 Daarna afmaken met 3 eetlepels pindakaas. 
 
 Serveren met rijst en eventueel sla. 
   
 Smullen maar!  
 

 



        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.  
  



        Kerstnachtdienst met als thema: 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: woensdag 24 december 2014 
Tijd: 21.00 uur 

Plaats: Gereformeerde Kerk te Noordscheschut 
In deze dienst zal voor gaan Ds. G.J. Heinen 

Muzikale medewerking: Broeders uit Noordscheschut 
 

 
Deze dienst wordt georganiseerd door de 
Interkerkelijke Evangelisatie Commissie. 



Nieuweroords 

Oliebollen Bal!!! 
 

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

Om 23.00 uur zal er een speciale verrassing zijn voor 
iedereen, zorg dus dat je erbij bent!  
 
Er kunnen wederom ‘gewoon’ munten worden 
gekocht, en voor heerlijke oliebollen en een hapje 
wordt gezorgd! 
 
Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door: 
 
  
 
 
 
 
 

 
en vele vrijwilligers! 



Van Dorpshuis “De Vuurkörf” 

 

Het dorpshuis bestuur nodigt u allemaal uit voor de jaarlijkse 
Nieuwjaars receptie op 1 januari a.s. van 16.00 uur tot 18.00 uur. 
  
We wensen u allemaal prettige kerstdagen en een gezellige 
jaarwisseling toe ! 
  
Tot ziens in het dorpshuis. 
  
 
Dorpshuis “De Vuurkörf”, je 2e thuis in Nieuweroord! 
 

  



Klaverjassen V.v.V. 
 

Uitslag klaverjas marathon 15 november 
      

  1. Anton Hollegien  14882 
  2. Wietse Otten  13451 
  3. Jan Otten   13313 
  4. Frederik Dekker  13221 
  5. Teunie Otten  13194 
  6. Jan Schalen   13058 
  7. Cor Blanken   12958 
  8. Freek Blokzijl  12923 
  9. Bennie v/d Berg  12893 
  10.Willie Koops  12793 

 

 
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. 

______________________________________ 
 

Gezellige Wintermarkt vrijdag 12 december 
Bij de Chr. Geref. kerk te Noordscheschut  

van 16.00 tot 20.00 uur 
Komt  u ook? 



Jaargang 29, nummer 6 

10 december 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.  
 

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  21 januari 2015  verschijnt het volgende V.v.V. Nieuws.  
Kopij graag voor 10 januari  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. 


