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Agenda
Van de bestuurstafel
Fancy Fair Basisschool
Open dag witvleeskalverstal Smit
Dorcas droge worstenactie
Paaseieren zoeken
Paasbult
Single Darttoernooi
Noordscheschut
Buurtenvolleybal Koningsdag
Bingo & Klaverjassen Koningsdag
Actie HCM voor voedselbank
Info Carpaal Tunnel Syndroom
Open dag Ponyclub/Dorpspony’s
Rommel- en Boekenmarkt
Hervormde Kerk
Wandel4daagse Tiendeveen
V.v.V. Kids pagina’s
Klaverjassen V.v.V.
Crossroad
Colofon

Agenda
11 april

Fancy Fair basisschool

12 april

Open dag witvleeskalverstal Smit

12 april

Oud papier

14-18 april

Dorcas Droge worstenactie

19 april

Paaseieren zoeken V.v.V.

20 april

Crossroad

21 april

Paasbult

25 april

Single Darttoernooi Noordscheschut

26 april

Koningsdag activiteiten V.v.V.

27 april

Jongerenmeeting Gereformeerde Kerk

9 mei

Open dag Ponyclub/ Dorpspony’s

10 mei

Oud papier

16 mei

V.v.V. Klaverjassen

17 mei

Rommel- en Boekenmarkt Kerk

20-23 mei

Wandel 4 daagse Tiendeveen

25 mei

Jongerenmeeting Gereformeerde Kerk

2-5 juni

Wandel 4 daagse Nieuweroord

14 juni

Oud papier

5-9 augustus

Feestweek Nieuweroord

Het volgende VvVnieuws komt uit op 21 mei 2014. Heeft u ook nog
teksten, een activiteit, wissewassies, leuke foto’s of iets voor de
agenda? Mail of breng het voor 10 mei naar de redactie.
Let op! Het email adres van het VvV nieuws is gewijzigd. Graag de mail
voor het VvVnieuws naar vvvnieuws@gmail.com

Van de bestuurstafel
Beste dorpsbewoners,
We kunnen tevreden terug kijken op de
activiteiten van de afgelopen periode. De
kinderen hebben genoten van de filmmiddag in het dorpshuis en het
was reuze gezellig! Ook de gebruikelijke klaverjasavonden werden
goed bezocht!
Ondertussen is het alweer half maart en is de lente officieel begonnen.
We hebben al enkele dagen kunnen genieten van heerlijk voorjaarsweer en iedereen krijgt weer zin om naar buiten te gaan. En dat komt
goed uit! Er staan weer verschillende activiteiten gepland, ook voor
buiten!
Zo kunnen de kinderen samen met de paashaas eieren gaan zoeken in
het bos en op Koningsdag kan er ’s morgens in de buitenlucht op het
sportveld gevolleybald worden.
Natuurlijk wordt er die dag ook weer bingo en klaverjassen
georganiseerd in het dorpshuis.
Hierover en over de andere activiteiten leest u verderop in dit boekje
meer.
Verder zijn we druk bezig met de feestweek. Deze wordt gehouden van
dinsdag 5 augustus t/m zaterdag 9 augustus. Het programma staat
inmiddels grotendeels vast en de details wordt natuurlijk nog verder
uitgewerkt. We houden jullie op de hoogte! 
Voor de feestweek hebben wij net als voorgaande jaren vrijwilligers
nodig. Natuurlijk hebben we een lijst met namen, maar graag horen we
van jullie zelf of je dit jaar weer mee wil helpen of misschien wel voor
de eerste keer! Je kunt je hiervoor aanmelden bij Ria Vos, dit kan zowel
per mail als telefoon. g.vos86@freeler.nl of 34 15 87
Wij komen elkaar vast tegen tijdens één van onze activiteiten.
Hartelijke groet namens het bestuur van V.v.V. Nieuweroord,
Tanja Nijveen

Geslaagde showavond
Chr. Muziekvereniging “Irene”
Zaterdag 29 maart hield de Chr. muziekvereniging “Irene” hun jaarlijkse
showavond.
De penningmeester van de vereniging kon een goed gevulde zaal van
dorpshuis “de Vuurkorf” welkom heten.
Het orkest opende met het spelen van het koraal Consolation en het
concours werk Roll of Honour.
Daarna was het de beurt aan de AMV groep. Deze AMV groep bestaat
uit 14 jongens en meisjes van verschillende basis scholen uit
Noordscheschut. De kinderen traden op in groepjes van drie en vier
personen en hebben deze avond laten horen dat ze al goed kunnen
samenspelen.
Dat de vereniging over veel jeugdleden beschikt was deze avond wel
zichtbaar. Ook het jeugdorkest trad deze avond op, ze hadden goed
geoefend om leuke vlotte muziek ten gehore te brengen.
Daarna was het de beurt aan de drumband, allemaal jonge leden.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 .En
spelen op andere instrumenten zoals bekken, triotrom en tomtom en
pauken maakte het dat het afwisselende optredens werden.
Voor de pauze nam de voorzitter van de vereniging de microfoon over
van de lady speaker Dineke Otten, dit omdat hij deze avond een drietal
mensen in het zonnetje ging zetten, nl. de jubilarissen van de
vereniging.

De drie jubilarissen die deze avond gehuldigd werden waren: Jaap v/d
Weide, 50 jaar lid, Ina Pieters-Vos 40 jaar lid en Maroeska Veuger 12 ½
jaar lid. Ze kregen deze avond allen een speldje opgespeld door de
voorzitter en kregen de daarbij behorende oorkonde en een mooie
bos bloemen uitgereikt.
Na de pauze was de Big Band aan de beurt. De Big Band liet een zeer
afwisselend programma horen waarbij zelfs de drumband mee speelde
bij: Final Countdown.
Dat het publiek de muziek die er gespeeld werd deze avond zeer
waardeerde bleek wel uit het applaus wat er gegeven werd na het
spelen van de verschillende optredens. Bij het muziek stuk Thank you
for the Music,kreeg het orkest een staande ovatie. Als afsluiting van de
avond werd door de drumband en orkest de mars Standby gespeeld,
waarbij het publiek spontaan mee ging klappen en nogmaals een
staande ovatie gaf.
Dat “Irene” een vereniging is waar groei in zit was de gehele avond
goed te merken, ook wat betreft de swingende muziekkeuze.

Dorcas-werkgroep Noordscheschut/Nieuweroord in actie voor veilige
leefomgeving kinderen
In de week van 14 april 2014 houdt de Dorcas-werkgroep in
Noordscheschut , Nieuweroord en Nieuw Balinge een droge
worstenactie.
De opbrengst is bestemd voor sector Kinderzorg en ontwikkeling.
In ontwikkelingslanden is naar school gaan, schoon water hebben of
naar de dokter kunnen niet zoals bij ons de normaalste zaak van de
wereld. Dorcas wil kinderen een veilige leefomgeving bieden waarin ze
zich zodanig ontwikkelen dat ze in staat zijn om voor zichzelf te zorgen
als ze eenmaal volwassen zijn. We doen dit bijvoorbeeld door
naschoolse opvang, psychosociale hulp of trainingen over hygiëne.
Helpt u ons mee om de actie tot een succes te maken? Wilt u geen
worst maar wel geven voor het goede doel? Een gift is heel erg
welkom. Dit kan op rek.nr. 7132544 t.n.v. Werkgroep Dorcas, v.d.
Sluisweg 1 Noordscheschut.
Dorcas is een internationale hulporganisatie die in achttien landen in
Oost-Europa en Afrika 185 projecten van lokale partnerorganisaties
ondersteunt. Dorcas helpt de allerarmsten in de wereld, ongeacht ras,
religie, geslacht of politieke overtuiging. In Nederland zijn
tienduizenden vrijwilligers, ondernemers en giftengevers bij Dorcas
betrokken.
Meer informatie: www.dorcas.nl of tel. 0228 595900.
Daarbij nog dit.
Kleding (in goede staat en verpakt in stevige plastic zakken), mobiele
telefoon’s en breiwol zijn van harte welkom in ons depot aan de van
Marleweg 15 te Noordscheschut.
Tel 342964.

V.v.V. Kidspagina’s
Zaterdag 19 april
Paaseieren zoeken!
Hallo jongens en meiden van groep 1 t/m8,
Ook dit jaar gaat de paashaas weer eieren voor ons verstoppen, en om
die op te zoeken zijn we natuurlijk weer goede speurneuzen nodig.
Kom jij ons helpen de eieren zoeken?
Ook hier zijn leuke prijzen te winnen! Het is verstandig om laarzen aan
te doen.
De eieren voor deze dag worden gesponsord door Sven Nijveen.

Let op: we verzamelen in het dorpshuis om samen naar het bos te
lopen.
Wanneer:
Tijd:

Voor wie:
Kosten:
Waar:

zaterdag 19 april
van 13.30 tot 15.00 uur.
Om 13.30 verzamelen in het dorpshuis en om 15.00
eindigen we ook in het dorpshuis.
iedereen van groep 1 t/m 8
1 euro per kind
dorpshuis de Vuurkorf

Groetjes van de kindercommissie!

Zaterdag 26 april Koningsdag
Bingo en Dansen met
DANSSCHOOL ISASHI
Hallo jongens en meiden van groep 1 t/m8,
Wij hebben voor jullie dit jaar twee heel leuke activiteiten met
Koningsdag.
Allereerst is er de kinderbingo, met vele leuke prijzen. Dus houdt je van
een beetje spanning, doe mee en wie weet ga je met iets heel leuks
naar huis.
Maar dat is dit jaar niet alles, wij hebben dansschool Isashi onder
leiding van onze nieuwe dorpsgenoot uitgenodigd die jullie een leuke
en hippe dans met een oranje tintje gaat aanleren. Wij zijn erg
benieuwd wat voor danstalent Nieuweroord heeft! Kom gerust in je
mooiste oranje outfit meedoen.
Aan het eind van de ochtend zijn alle ouders welkom zodat jullie deze
dans aan jullie ouders kunnen laten zien.
Wanneer:
Tijd:
Waar:
Voor wie:
Kosten:

zaterdag 26 april
10.00 tot 12.00 uur
dorpshuis de Vuurkorf
iedereen van groep 1 t/m8
1 euro per kind

Om 12.00 uur zijn alle ouders welkom.
Groetjes van de kindercommissie!

Paasbult
Ook dit jaar hebben wij weer het voornemen om een paasbult te gaan
opbouwen. Natuurlijk gaan wij met elkaar proberen om een hogere en
grotere bult te gaan maken dan voorgaande jaren en een bult die nog
veel beter zal branden.
Om dit te bereiken zal er alleen maar brandbaar materiaal gebracht
mogen worden en mag dat alleen maar brandbaar snoeihout zijn en
ook nog onbeschilderd. Meer eisen stellen wij er niet aan, gemakkelijk
of niet, want volgens mij zijn dit gewoon takken uit de tuin knippen en
deze brengen naar de bult.
De afspraak met de grondeigenaar is dat wij alles weer netjes
opruimen en het land weer zaaiklaar achter laten.
Er is tijdens de dag dat er brandhout gebracht mag worden (net als
voorgaande jaren) toezicht aanwezig, wat ook nodig is. Omdat er ieder
jaar weer mensen zijn die denken dat dit de gelegenheid bij uitstek is
om rommel in welke vorm of soort dan ook kwijt te raken!
Mijn advies luid: bespaar je de moeite want je moet het dubbel in de
handen hebben. Want je moet het gewoon weer mee nemen.
Alleen op Zaterdag 19 april van 9.00 uur t/m 16.00 uur is er
gelegenheid om brandbaar materiaal te brengen GEEN stobben of
boomstronken.
Tijd: rond 19.30 uur wordt de paasbult aangestoken.
Plaats van de paasbult is: 2e wijk bij het sportveld, door het toezicht zal
de plaats aangegeven worden.
Vorig jaar zijn er in de weken voor de stortdag al mensen geweest die, (dus
clandestiene) al materiaal hadden gestort. Als dit jaar op welke wijze dan ook
afgeweken wordt van de geboden gelegenheid dan zijn wij genoodzaakt om
te stoppen en zou dit voor Nieuweroord een flinke teleurstelling zijn, laten wij
er met elkaar voor zorgen dat het niet zo ver komt.

De Cirkel

Single Darttoernooi
25 april 2014

Noordscheschut
Jan Naardingweg 1, 7914 PM

Aanvang 20.00 uur. Deelnamekosten € 7,50 pp.
Opgave via: infodecirkel@gmail.com of via 06-31070256.
(en opgave tot 19.30 uur in de zaal).

Gegarandeerde Hoofdprijs € 250.
Hoofdsponsor FOOX Groothandel Bergsma Hoogeveen.
Winnaarsronde tot de laatste 8. Verliezersronde tot de
laatste 4.
e
+ 1 Hoogste Finish.

Buurtenvolleybal Koningsdag
Zaterdag 26 april 2014
Natuurlijk gaan we op Koningsdag weer gezellig met elkaar volleyballen
op het 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 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.
Voor diegene die graag willen volleyballen en er is geen buurtteam:
men kan zich ook individueel opgeven! De organisatie stelt dan een mix
team samen. De individuele opgave kan bij Ina Knol (gert.ina@ziggo.nl)
De inschrijvingen van de teams en individuele personen moeten
uiterlijk zaterdag 19 april 2014 binnen zijn!
Een overzicht van de indeling van de teams en speelschema worden
daarna verstrekt door de eigen buurtvertegenwoordiger en de
organisatie.
Datum: zaterdag 26 april 2014 vanaf 9.00 uur
Locatie: Sportveld
Kosten: €3,= per persoon
Voor vragen en aanmelding van
de teams: Ina Knol tel. 343501
Met sportieve groeten,
de V.v.V. Sport Commissie.

Koningsbingo & Klaverjassen
Zaterdag 26 april 2014
Bingo
’s Avonds om 20.00 uur is er weer een prachtige bingo met heel veel
mooie prijzen!
Wie wint er een lekkere vleesschotel, boodschappentas of iets
anders????
Bij deze bent u van harte uitgenodigd voor de Koningsbingo in het
dorpshuis!
Kosten deelname: leden € 5,00

niet leden: € 6,00

De zaal is open vanaf 19.15 uur

Klaverjassen
Komt allen naar het gezellige dorpshuis toe om gezellig mee te doen
met klaverjassen.
Hier wordt niet met het mes op tafel gespeeld, dus wees niet bevreesd
en doe gewoon mee. Om de inleg hoeft u het niet te laten.
Er zijn mooie vleesprijzen te winnen.
Kom op en doe mee!!
Kosten deelname: leden € 3.50
niet leden € 4.50
Inschrijving tot iets voor 20.00 uur
Locatie: dorpshuis de vuurkorf.
Tot zaterdag 26 april!!!
Groeten de klaverjascommissie.

PERSBERICHT nr. 3: maart 2014

HCM en DOUWE EGBERTS IN ACTIE VOOR DE VOEDSELBANKEN in de
GEMEENTE HOOGEVEEN
DOOR HET INZAMELEN VAN de welbekende D.E. (Douwe Egberts)
waardepunten !!!
Inwoners gemeente Hoogeveen geven ruim gehoor aan deze actie.
Deze activiteit die de PR en Sponsor Commissie van het Hoogeveens
Christelijk Mannenkoor “HCM” heeft opgestart, loopt inmiddels een
kleine twee maanden. De resultaten van ingeleverde/getelde DE
waarde-punten geven vertrouwen in een goede afloop van de actie
straks eind juli 2014.
De barometer staat inmiddels op 800.000 ingeleverde waardepunten.
(per 10 maart 2014)
Via de mail zijn een honderdtal verenigingen van allerlei aard,
(kerkgenootschappen, sportverenigingen, muziek- en
zangverenigingen), aangeschreven om hun leden aan te moedigen om
ook aan deze actie mee te doen.
Met dit persbericht wil de PReS commissie van HCM via de diverse
dorpskranten en andere media deze actie nogmaals promoten. Door
deze oproep alle de inwoners van alle dorpen die deel uitmaken van de
gemeente Hoogeveen te stimuleren om hen zelf en familie en
kennissen te mobiliseren.
Kijk nog eens alle laden en potjes na of er nog ‘verdwaalde’ zakjes of
doosjes met DE-waardepunten liggen.

De DE-waarde punten kunnen in een dicht geplakte enveloppe naar
één van de verzamelpunten in uw omgeving worden gebracht. Om het
de gulle gevers gemakkelijk te maken staan hieronder de inleverpunten
waar de verzameltonnen aanwezig zijn:
Noordscheschut bij tuincentrum Strijker Groen Gilde en de Attent
supermarkt;
Nieuweroord in dorpshuis De Vuurkorf;
Tiendeveen in het nieuwe multifunctionele dorpscentrum De Eiken.
Bij deze inleverpunten wordt deze actie ook via het raambiljet dat daar
is opgehangen onder de aandacht gebracht.
Maar de DE-waarde punten kunnen ook ingeleverd ‘gezonden worden
bij / naar de leden van de PReS cie:
J.R.K. Koekoek
Noord 126
7914 RD Noordscheschut
Met uw medewerking en gulle giften aan DE-waardepunten wil de
PReS cie van “HCM” gaan voor meer dan 1.500.000 waardepunten!!!!!
De actie loopt tot eind juli 2014.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Carpaal Tunnel Syndroom: opereren
hoeft niet altijd.
NOORDSCHESCHUT
In mijn praktijk ervaar ik te vaak dat mensen met een Carpaal Tunnel
Syndroom denken dat er geen oplossing is of dat alleen een operatie
kan helpen.
Het CTS-centrum Noord-Nederland behaalt goede resultaten bij de
behandeling van het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) door middel van
tractie.
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. Ik werk 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.
De meest voorkomende symptomen van CTS zijn:
- pijn, gevoelloosheid, stijfheid, tintelingen of branderig gevoel in
onderarm/hand
- krachtsverlies, m.n. in de knijpkracht
- ’s nachts wakker worden met dove hand(en)
- problemen met fijne motoriek, zoals knoopjes open/dicht
maken.

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 dan gerust voor meer
informatie of een afspraak (verwijzing van een arts is niet per se nodig).
Bovenstaande therapie wordt alleen in Noordscheschut gegeven,
omdat daar het tractieapparaat staat.
Voor overige fysiotherapie kunt u, behalve in Fysio Ettenheim
Noordscheschut, ook terecht in het Dorpshuis in Nieuw Balinge op
dinsdag- en donderdagmiddag.
Roel Schoemaker
Fysiotherapiepraktijk Ettenheim
CTS-centrum Noord-Nederland
(voor alg.fysiotherapie, haptonomie, bedrijfsfysiotherapie en
CarpaalTunnelSyndroom)
Drostenraai 33B
7914RT Noordscheschut
Tel. 0528-343518
Mob.06-43453799
Email: info@fysioettenheim.nl
Website:www.fysioettenheim.nl

Opendag Ponyclub & Dorpspony’s
“De Raairuiters”
Vrijdag 9 mei
Waar: Ponyclubterrein, Karkdiekie 5 in Nieuweroord
Op deze dag zal er een open dag zijn en is iedereen welkom om eens te
komen kijken op ons terrein. Tijdstip en verdere informatie volgt nog
op onze website: https://sites.google.com/site/lrpcraairuiters of op de
site van Nieuweroord.
Ook wordt het nieuwe onderkomen voor de dorpspony’s officieel
geopend.

Grote Rommelmarkt en Boekenmarkt
Zaterdag 17 mei
Van 9.00 tot 12.30 uur
In en bij de Hervormde Kerk, Tramweg in NOORDSCHESCHUT
Heeft u mooie spullen (geen rommel) waar u op uitgekeken bent en
ons wilt schenken voor de markt?
Dan mag u die op 14 mei om 18.00 uur aan de straat zetten.

Wandel4daagse Tiendeveen
20,21,22 en 23 mei
STARTPLAATS: MFC De Eiken
STARTTIJD DINSDAG, WOENSDAG, DONDERDAG:
5 en 10 km: vanaf: 18.15 tot 18.45 uur
STARTTIJD VRIJDAG:
5 km: 18.15uur en 10 km: 18.00 uur
INSCHRIJVEN:
Inschrijfkosten op 13 mei zijn €5,00 pp, later inschrijven is ook mogelijk
dan zijn de kosten €7,50 pp
13 mei van 11.45 tot 12.15 op school
13 mei van 19.00 tot 20.00 uur in het MFC De Eiken
INLICHTINGEN:
0528-34 23 77
Lucette Mulderij, Lukas van Goor en Trea Duinkerken
Meedoen is op eigen risico

Klaverjassen V.v.V.
De volgende V.v.V. klaverjasavonden is op 16 mei. (18 april vervalt
i.v.m. Goede Vrijdag).
Aanvang:
Deelname:

20.00 uur in het dorpshuis
€ 4,00 (V.v.V.-leden € 3,50)

Uitslag 21 februari 2014 (beste 8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cor Blanken
Fredrik Dekker
Piet Bekelaar
Danny Bouwman
Ryan Prins
Bé Winkel
Arian Knol
Gert Knol

Uitslag 21 maart 2014 (beste 8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Homme Zwiep
Jan Boertien
Teunie Otten
Bertus Blokzijl
Cor Blanken
Johan Blokzijl
Wietse-Jan Otten
Jaap Hage

V.v.V. Klaverjascommissie

7297 punten
6788 punten
6644 punten
6606 punten
6529 punten
6318 punten
6106 punten
6082 punten

Cross-Road
20 april in de schutse

(schutsstraat 147, Hoogeveen)

Gods Geest HELPT
Best wel een heftig onderwerp, maar ook een mooi onderwerp waar we over
na kunnen denken. Want hoe werkt dat dan? En hoe zie je het terug in je
leven?
We hebben het al eerder gehad over de liefde van God, Gods Geest, geeft jou
liefde.
Door te bidden en te praten met anderen kun je ontdekken hoe de Geest van
God jou wil helpen.
Bijna Pasen, een bijzondere dag. Jezus stierf en stond op uit het graf. Later
toen hij naar de Hemel ging gaf Hij ons zijn Geest. Zonder zijn dood kon hij
niet naar de Vader gaan en ons zijn Geest schenken. Een heel bijzonder
verhaal, wat nog steeds actueel is, want zijn Geest helpt ons anderen te
helpen. Neem dus al je vrienden en kennissen mee om samen naar Cross
Road te gaan.
Thema: Gods Geest helpt
Spreker: Anton Doornenbal
Wanneer: Zondag 20 april aanvangdienst 18:45 (Pasen)
Waar: De schutse, Schutsstraat 147, Hoogeveen
Wil jij een deel maken van ons cross road team we zijn nog opzoek naar
verschillende mensen zoals
- Bewegende mensen
- Mee denker invulling diensten
- Mensen voor de gebedsgroep
- Multimedia
- Pr medewerker
- Fotograaf
- Actiecomité
Voor meer informatie kijk snel op www.cross-road.nl

Sudoku

Jaargang 29, nummer 2
2 april 2014
VvV-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 VvV-nieuws voor de feestweek.
De redactie bestaat uit:
- Jannie Haveman
Slag 1, Nieuweroord
- Marijke Mulderij

tel. (0528) 34 12 83
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
geweigerd.
Op 21 mei 2014 verschijnt het volgende V.v.V. Nieuws.
Kopij graag voor 10 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.

