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In dit V.v.V. Nieuws…  

 
 

 Agenda 
 Van de bestuurstafel 
 Elma bedankt! 
 Moppenpagina 
 Wandel4daagse Nieuweroord 
 Klaverjassen V.v.V. 
 Open dag Raairuiters, wedstrijden 
 Open huis Chr. Gereformeerde Kerk  
 Nieuweroords Recept Idee (nieuw) 
 Ballonvaart verloting in feestweek 
 Voorlopig programma Feestweek 
 Oproep vrijwilligers 
 Droge worsten actie Dorcas 
 Colofon 
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24 mei Open huis Christelijk Gereformeerde Kerk Noordscheschut 

25 mei Jongerenmeeting Gereformeerde Kerk 

2-5 juni  Wandel4daagse Nieuweroord 

13 juni Officiële KNHS  Dressuurwedstrijd terrein Raairuiters 

14 juni Open dag Raairuiters, opening nieuwe stallen,   

onderlinge wedstrijd 

5-9 augustus Feestweek 

september Boulevardloop Nieuweroord 

19 september V.v.V. Klaverjassen 

Oud papier: 

 14 juni 

 12 juli 
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Van de bestuurstafel 
 

Beste dorpsbewoners, 
 

 

Dit is het laatste reguliere  V.v.V. Nieuws voor de  

zomervakantie. 

Voor het eerst is er Koningsdag gevierd. 

De activiteiten die er waren zijn succesvol verlopen. 

Gaat u nog op vakantie deze zomer? Wees dan wel terug als de feest-
week begint. 

De feestweek is van dinsdag 5 augustus t/m zaterdag 9 augustus. 

Noteer deze  alvast in uw agenda. 

Verder op in het boekje kunnen jullie  al een vooruitblik zien van het 
feestweek programma. 

Tot zover onze stand van zaken, het duurt misschien nog wel even maar 
wij als V.v.V. wensen u alvast een fijne zomervakantie toe. 

Tot ziens en graag zien wij elkaar in de feestweek. 

 

Hartelijke groet namens het bestuur van V.v.V. Nieuweroord, 

Tanja Nijveen  
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Elma bedankt! 
 

Na 11 jaar heeft Elma besloten om te stoppen als redactie van het V.v.V. 
Nieuws. Elke keer opnieuw wist ze van alle aangeleverde kopij een mooi 
en volledig boekje te maken.  

We willen haar dan ook van harte bedanken voor al haar inzet en  

wensen haar het allerbeste!  

Elma bedankt! 

 

Gelukkig hebben we een vervanger gevonden en wel Marijke Mulderij. 
Daar zijn we natuurlijk heel blij mee en wensen Marijke veel plezier bij 
het samenstellen van het boekje. 

 

Het e-mail adres van de redactie is onveranderd  

(vvvnieuws@gmail.com).  

Dus heeft u leuke nieuwtjes, evenementen of verslagen? Stuur het in en 
breng hele dorp ervan op de hoogte!  

 

mailto:vvvnieuws@gmail.com
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Moppenpagina  

Een man en een vrouw zitten in een auto. De man rijdt veel te hard.  
Komt er een politie man aan en laat ze stoppen aan de kant. "Meneer,u 
rijdt veel te hard". Man: “ach, dat was alleen vandaag, ik had ff haast.” 
Vrouw: "Ach, je weet  toch dat je altijd te hard rijdt, schat".  Politie: “En u 
heeft uw lichten ook niet aan!" Man: "Jah, het is nog lang niet donker! 
Het is alleen een beetje schemerig!" Vrouw: "Schat, licht of donker, jij 
hebt de lichten nooit aan!" Politie: "En u hebt uw gordels ook al niet 
om!!" Man: "Ja, maar u had me stil laten staan dus had ik de gordels al 
vast af gedaan!" Vrouw: "Ach, schat, je hebt je gordels nooit om!" Man: 
"HOU NOU EENS JE KOP!! NU KRIJGEN WE ALLEMAAL BOETES!" Politie: 
"Mevrouw, praat uw man altijd zo tegen u?" "Nee hoor, alleen als hij 
dronken is!" 
 

“Pa, ik wil een glas melk!” roept Jantje vanuit zijn slaapkamer. “Jongen, 
zeur niet zo en ga nou maar slapen” roept zijn vader geïrriteerd naar 
boven. Na een paar minuten roept Jantje weer “Pa, mag ik nu dan een 
glas melk?” Zijn vader is het zat en roept boos naar boven “Als je nu niet 
ophoudt met zeuren, dan kom ik naar boven!”  
Waarop jantje terug roept “Neem dan gelijk even een glas melk mee”. 

 

“Hoe stop je een koe in de diepvries?” vraagt Jantje aan zijn vriend 
Keesje.  Keesje: “Weet ik niet” 
Jantje: “Diepvries open, koe erin, diepvries dicht.” 
“Dat is flauw” zegt Keesje. 
Jantje: “Oke maar hoe stop je een varken in de diepvries?” 
“Nou...diepvries open, varken erin en dan de diepvries weer dicht doen” 
zegt Keesje. 
“FOUT!” zegt Jantje. “Diepvries open, koe eruit, varken erin, diepvries 
dicht!”  
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Avondwandel 4 daagse 
 

Dit jaar wordt voor de 4e keer een avondwan-
del4daagse 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  van 10 KM. Tevens is er dit 
jaar op verzoek een mogelijkheid om op de dinsdagavond de route van 10 KM 
uit te breiden naar 15 KM, wie durft?                                                                                                                                          

We zijn er in geslaagd om weer verschillende mooie routes in de omgeving van 
Nieuweroord uit te zetten 

We zijn aangesloten bij de Oostelijke wandelbond. Zodat iedereen die dus 
vaker gelopen heeft ook een medaille krijgt  met het aantal keren dat je hebt 
gelopen. 

De avond vierdaagse is gepland van 2 t/m 5 juni 

Inschrijven kan op maandag 2 juni vanaf 17.45 uur in het dorpshuis. 

Het is de bedoeling dat de 10 km om 18.00 uur vertrekt en de 5 km om 18.15 
uur. 

Om organisatorische redenen start de 15 KM op dinsdag ook gewoon om 18.00 
uur. 

 

Op de laatste dag (donderdag) is het de bedoeling dat de 10 KM om 17:45 start  
en de 5 KM om 18:30, dit omdat we besluiten 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 ne-
men. 

Kortom lijkt het je wat, hou deze week dan vrij.  

We hopen op veel deelname.  

 

De Wandelcommissie.  
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Klaverjassen V.v.V. 
 

Aanvang:  20.00 uur in het dorpshuis   

Deelname: €  4,00 (V.v.V.-leden  € 3,50)  

Volgende klaverjasavond : 19 september 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.v.V. Klaverjascommissie  

 Uitslagen 27 april 2014 

 1  Teunie Otten  7439   

 2  Fredrik Dekker  7319   

 3  Wietse-Jan Otten  7236   

 4  Jeroen Bruinenberg  7235   

 5  Bettie Pattiwael  6941   

 6  Harry Kroezen  6919   

 7  Stoffer Otten  6847   

 8  Johan Knol  6752   

 Uitslagen 16 mei 2014 

 1  Wietse Otten  7151   

 2  Henk Guchelaar  6690   

 3  Wietse-Jan Otten  6642   

 4  Jeroen Bruinenberg  6560   

 5  Jan Boertien  6454   

 6  Henk Schonewille  6397   

 7  Gerjo Zwiep  6321   

 8  Teunie Otten  6218   
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Vrijdag 13 juni houden we een officiële 

KNHS-dressuurwedstrijd voor pony’s en paarden op ons terrein. Dan ko-
men deelnemers van onze eigen club en van andere clubs om 2 dres-
suurproeven rijden.  

Zaterdag 14 juni hebben we een OPEN DAG gecombineerd met de 

OPENING van de nieuwe stallen en oefen-dressuur voor alle leden met 

eigen paard/pony. 
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 Persbericht open huis Christelijke Gereformeerde Kerk te 

Noordscheschut op 24 mei.  

Na maanden van verbouwen en elders kerken bij dorpsgemeentes zoals de 

Gereformeerde Kerk en de Hervormde Kerk, kunnen de gemeenteleden van de 

Christelijke Gereformeerde Kerk te Noordscheschut in het weekend van 24 en 

25 mei weer gebruik gaan maken van hun eigen kerkgebouw. 

Al jaren is een werkgroep bezig geweest om te kijken wat de mogelijkheden 

waren voor meer ruimte en vernieuwing. Nadat bleek dat nieuwbouw geen 

optie was en het huidige kerkgebouw door de provincie op een momentenlijst 

was gezet, werd het een grote uitdaging om het huidige kerkgebouw naar de 

eisen van nu te renoveren. 

Er was één belangrijk uitgangspunt, de buitenkant van het 'houten' kerkje 

mocht niet worden aangetast. Dat was een eis van de provincie. In september 

jl. is met een aannemer uit de eigen gemeente en vele vrijwilligers uit de ge-

meente begonnen met het strippen van de kerk. Alleen de wanden bleven 

staan en voor de rest werd alles verwijderd; vloeren, daken, binnenwanden 

etc.. 

Daarna kon men weer beginnen met het opbouwen van de kerk en deze ver-

bouwing is nu voltooid. 

Alle belangstellende kunnen op zaterdag 24 mei een kijkje komen nemen, want 

dan houdt de Christelijke Gereformeerde Kerk aan het Zwarte Dijkje 5 in Noord-

scheschut, open huis van 16:00 - 20:00 uur, dit onder het genot van een hapje 

en drankje. 

Ook het orgel is gerestaureerd en deze zal door verschillende organisten die 

dag bespeeld worden waaronder Ronald Knol, die al meer dan 30 jaar binnen 

de kerken een bekende en gepassioneerde organist is. 

D.m.v. een fotopresentatie kunt u de gehele verbouw van begin tot aan de vol-
tooiing bekijken. 

Op D.V. zondag 25 mei wordt tijdens de morgendienst de kerk weer officieel in 

gebruik genomen. 
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NIEUW: Nieuweroords Recepten Boekje 
Wie heeft er nog een lekker recept en wil dit met  alle Nieuweroorders delen? 

Mail het ons:  vvvnieuws@gmail.com 

mailto:vvvnieuws@gmail.com
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VRIJWILLIGERS GEVRAAGD 
 

Feestweek 2014 
 

5 t/m 9 augustus 
 

OPROEP!.... VELE HANDEN.... 
 

Voor de feestweek hebben wij net als voorgaande jaren 
vrijwilligers nodig. Graag horen we van jullie of je dit jaar 
weer mee wil helpen. Je kunt je hiervoor aanmelden bij 

Ria Vos, dit kan zowel per mail als telefoon. 
Mail: g.vos86@freeler.nl of tel: 34 15 87 

 

 



15 

 

Drogeworsten actie Dorcas 
 

Tijdens de huis-aan-huis verkoop van drogeworsten in Noordscheschut, 
Nieuweroord en Nieuw Balinge  t.b.v. het kinderproject 
“Kinderontwikkeling in Oost-Europa en Afrika” mochten we weer uw 
warme betrokkenheid ervaren.   
 

De opbrengst : € 1.233,17.    
 

In dit bedrag zijn ook de giften verwerkt van inwoners die geen belang-
stelling hadden voor de worst maar wel dit project wilden steunen. 

 Allen hartelijk dank voor het slagen van deze actie!  
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Jaargang 29, nummer 3 

21 mei 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 

       vvvnieuws@gmail.com 

Kopij kan per e-mail worden gestuurd naar bovengenoemd email-adres, 
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 ge-
weigerd.  
  
Op 2 juli  2014 (Feestweek kopij) verschijnt het volgende V.v.V. Nieuws.  
Kopij graag voor 14 juni  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.  


