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Agenda
Van de bestuurstafel
Uitslag Klaverjassen 21-02-2020
Nieuweroordse zaterdagmiddag
Dartscompetitie
Even voorstellen…. Kalverhouderij Smit
Ideeformulier Dorpssmederij Nieuweroord
Dorpssmederij Nieuweroord
Knutselidee - Bromtol
Even voorstellen…. Salodak
Wildbeheereenheid Het Groote Veld
Colofon

Dit boekje wordt mede mogelijk gemaakt
door onze adverteerders.

Oud papier
NZMC darten vanaf 15.00 uur

Zaterdag 11 juli
Zaterdag 11 juli

Oud papier
NZMC darten vanaf 15.00 uur

Zaterdag 8 augustus
Zaterdag 8 augustus

Oud Papier
NZMC darten vanaf 15.00 uur

Zaterdag 12 september
Zaterdag 12 september

Jubileum Concert Muziekver. ‘Irene’
Oud Papier
NZMC darten vanaf 15.00 uur
Klaverjassen

Zaterdag 3 oktober
Zaterdag 10 oktober
Zaterdag 10 oktober
Vrijdag 16 oktober

Het volgende V.v.V. Nieuws komt uit
vanaf 24 september 2020
Kopij kan ingeleverd worden tot 12 september.
(data onder voorbehoud)
Heeft u ook nog teksten, een activiteit, wissewasjes,
leuke foto’s of iets voor de agenda?
Mail het naar de redactie: vvvnieuws@gmail.com

Van de bestuurstafel
Beste dorpsgenoten,
Het is alweer even geleden dat u een boekje van het V.v.V.
Nieuws heeft ontvangen. Door Corona liggen de activiteiten
stil en dat zal ook nog wel even zo blijven.
Sinds eind april is ons al wel duidelijk dat we de feestweek
zoals we die gewend zijn niet door konden laten gaan.
Tent, band etc. zijn toen geannuleerd. We hadden nog lang
de hoop dat we een aantal activiteiten wel door konden
laten gaan in de feestweek, zoals de kinderochtenden, de
fietstocht en sport & spel. Helaas hebben we hier in de
tweede week van juni bericht over gekregen; deze
activiteiten organiseren is niet toegestaan. Dus helaas is er
de hele feestweek niks, het is niet anders, helaas.
We wachten nu dus maar af tot er wat georganiseerd mag
worden. We hebben echt wel wat ideeën liggen, maar waar
we voor gaan, hangt af van de maand waarin we wat kunnen
organiseren. Heeft u nog een goed idee? Laat het ons weten.
Namens het V.v.V. bestuur,
Groet Frank Post
P.S. Er stond nog wat kopij ‘in de wacht’ voor de maart en mei editie,
bij dezen ook nog te lezen.
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Nieuweroordse zaterdagmiddag
Dartscompetitie
Beste Nieuweroorders/-sters,
Inmiddels is de derde ronde al weer gespeeld op zaterdag 14 maart, een dag
voordat onze regering besloot om de horeca (en dus ook de dorpshuizen) op
slot te gooien. We mochten nieuwkomers Ramon Mulder en Inge KatsBrekelmans verwelkomen, waarmee we inmiddels op een deelnemersveld
van 18 personen zitten. Een aantal deelnemers deed goede zaken wat invloed
had op de tussenstand en Johnny Kats gooide knap een finish uit van 118.
Hieronder de uitslagen en standen van de derde editie: 18 maart 2020
Ramon Mulder - Bert Jan Westerink
Johnny Kats - Jan Bruinsma
Marc Marissen - Ramon Mulder
Petri Marissen - Ad Jan Kats
Dion Marissen - Lydia Bruinsma
Bert Jan Westerink - Remon Westerink
Ramon Kats - Ramon Mulder
Jan Bruinsma - Ad Jan Kats
Remon Westerink - Johnny Kats
Klaas Jonkman - Bert Jan Westerink
Ramon Kats - Anne Marissen
Remon Westerink - Ramon Mulder
Petri Marissen - Marc Marissen
Anne Marissen - Inge Kats
Johnny Kats - Bert Jan Westerink
Jan Bruinsma - Petri Marissen
Ad Jan Kats - Klaas Jonkman
Bert Jan Westerink - Dion Marissen
Marc Marissen - Remon Westerink
Ramon Mulder - Inge Kats
Johnny Kats - Klaas Jonkman
Dion Marissen - Jan Bruinsma
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Naam
Marc
Bert Jan
Klaas
Johnny
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Jan
Anne
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Ramon K
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Gerard M
Rick Derks
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Even voorstellen…….
De meesten kennen ons wel en weten ons plekje wel te vinden.
Achter het bos bij de begraafplaats aan de middenraai. 17 jaar geleden
werden wij op slag verliefd op deze locatie. Wat toen begon met 60
kalveren is nu uitgegroeid naar een volledig gezinsbedrijf.
Wij houden blankvleeskalveren, dat betekent dat de kalveren die bij
ons komen er een half jaar verblijven en een speciaal menu krijgen.
Dit menu bestaat uit melk en daarnaast krijgen ze brok met stro. Door
deze voeding ontstaat een blanke kleur op het vlees met daarbij een
optimale verzorging en je krijgt het lekkerste stukje vlees wat er is.
(onze mening)
Kalfsvlees is verder licht verteerbaar en arm aan cholesterol, eiwitrijk
en bevat veel vitamine B3, B6, B12 vitamine D en Zink. Door de korte
bereidingstijd is het vlees snel klaar en lekker mals.
Maar wat nog niet bij iedereen bekend is dat wij sinds kort ook ons
kalfsvlees verkopen. Van Entrecote tot Hamburger, van Rollade tot
Saucijs, ons diepvries bevat volop keus voor een ieder.
Elke vrijdag tussen 10.00 uur en 16.00 ben je welkom aan de
Middenraai 51 te Nieuweroord
Mocht je daarbuiten langs willen komen, ben je welkom na een
belletje 06-31218825 ( Evelien)
“Probeer het maar eens”, zeggen wij. En laat je overtuigen door de
smaak van kalfsvlees.
Kalverhouderij Smit
Henry en Evelien

IDEEFORMULIER
Naam bewoner/organisatie:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
e-mail:
Leeftijd (minderjarigen):
Omschrijving idee: …………………………….. (of voeg de uitwerking/toelichting
toe op een apart vel papier)

De spelregels voor de korte klap op een rij
1. Een idee draagt bij aan de algemene leefbaarheid.
2. Het project is voor iedereen toegankelijk.
3. Een idee kan in principe niet meedoen als het gaat om achterstallig
onderhoud.
4. Initiatiefnemer en gebruikers staan achter het idee. Waar nodig
vragen ze dit na in de straat, buurt of dorp.
5. Ze voeren het idee zoveel mogelijk zelf uit, zoeken sponsoring of
leveren een tegenprestatie.
6. Als het gaat om bestaande initiatieven waar al een volledige
financiering voor is, dan kan een idee niet meedoen.
7. Een idee wordt binnen een jaar uitgevoerd.
8. De initiatief/bewonersgroep beslist of de ideeën aan de criteria
voldoen, het wijkteam geeft hierbij gevraagd en ongevraagd advies.
9. Als er een verschil van mening blijft, is het advies van de stuurgroep
bindend.

Vijf vragen om uw idee toe te lichten:
1.Wat zijn de kosten van de realisatie van uw idee?
- Wilt u een begroting toevoegen.

2. Bedenkers of gebruikers van een idee staan achter het idee. Ze
voeren het idee zoveel mogelijk zelf uit. Denk aan de organisatie, het
zoeken van extra sponsoring, maar ook aan het zelf realiseren van het
idee waar dat mogelijk is. - Hoe denkt u dit op uw idee toe te passen?

3. U dient voldoende draagvlak te hebben voor uw idee in uw straat,
buurt of dorp.
- Waarom denkt u dat er voldoende draagvlak in het dorp aanwezig is?
- Wie staat er nu al achter uw idee?

4. Uw idee dient ten goede te komen aan de leefbaarheid in het dorp.
- Waarom denkt u dat bij uw idee van toepassing is?

5. Uw idee dient binnen een jaar uit te voeren te zijn.
- Op welk termijn kan uw idee gerealiseerd worden?

Opmerkingen: ……………………………..

U kunt dit formulier inleveren bij de leden van de initiatiefgroep, of
mailen naar info@desmederijenvanhoogeveen.nl

Na een lange periode van onzekerheid over of er dit jaar wel budget is voor
De smederijen, kwam er in mei het positieve bericht dat het er is!!!
Hier zijn wij natuurlijk er blij mee, want het geeft ons als dorpsbewoners weer
de mogelijkheid om leuke ideeën uit te gaan werken.
Maar dit kunnen en willen wij als smederijen groep Nieuweoord niet alleen
doen. Daar hebben wij jullie allen hard bij nodig.
Het zal toch zonde zijn als het te besteden bedrag niet word besteed aan
leuke en goede ideeën in ons dorp……
Kijk naar de ideeën die het afgelopen jaar zijn gerealiseerd:
▪

Onze sluis staat volop in de bloei
met mooie gevulde bloembakken.

▪

Gelukkig kon Olympia Radio nog voor de
Corona maatregelen een gezellig muziekavond
organiseren voor jong en oud.

▪

Over een tijdje kunnen alle kinderen van de peuterspeelzaal ook weer
heerlijk spelen in een kindvriendelijke en uitdagende speeltuin bij de
peuterspeelzaal.

▪

En zo is er ook voor de veiligheid van alle kinderen
een hek geplaats rondom de speeltuin in de Ring.

▪

En tja, helaas i.v.m. Corona is er deze zomer geen feestweek, maar
volgend jaar kan er tijdens de feestweek gebruik worden gemaakt
van het nieuwe stroomkastje op het sportveld.

Ook al was het voorjaar van 2020 stil/saai en totaal anders……
Vele ideeën zijn wel gerealiseerd. Wat super is!!
Dus blijf nu niet stil zitten denken over ideeën….
Ga met elkaar in gesprek tijdens bijvoorbeeld het sporten, wandelen of
gewoon gezellig onder het genot van koffie of goed glas wijn.
Zijn er materialen wat je graag zou willen aanschaffen,
Een Workshop over ………Of een lezing…?

Maak ze bekend bij ons als groep.
En wie weet wordt jou of jullie idee/ideeën volgend jaar gerealiseerd.
Wacht niet lang, lever je idee bij één van ons in:
Jannie Haveman, Gerrit Vos,
Seine Hugen en Tinka Bruinenberg
Samen kijken wij met de groep van de smederij Nieuweroord naar het idee.
Voldoet het idee aan de voorwaarden? (deze zijn te vinden op de site van de
smederijen) en valt het binnen het budget?
Dan kan het idee op korte termijn worden uitgevoerd.

Groeten namens de groep Smederijen Nieuweroord.

Knutselidee - Bromtol
Wat heb je nodig:
- Draad.
- Knoop.

Neem een draad van ongeveer 1 meter lang voor je bromtol.
Neem dan een liefst grote knoop, het beste werkt dit als de knoop
bijvoorbeeld rond 2 centimeter is maar kleinere knopen kunnen ook.
Doe het draad door twee gaten van de knoop. Zijn er vier gaten neem
dan de twee schuin tegenover elkaar. Doe dit zoals op het plaatje.
Knoop de twee uiteinden van de draad aan elkaar zodat je een lus krijgt
met in het midden van de dubbele draden de knoop.
Houdt met je wijsvingers de uiteinden vast en draai het draad met de
knoop een paar keer rond zodat het touw gaat opdraaien. Daarna trek
je aan het touwtje en dan weer los en dan weer trekken. Als je dit blijft
doen (trekken en loslaten) dan gaat de knoop steeds harder heen en
weer ronddraaien en begint hij te zoemen. Of was het brommen? In
ieder geval echt een bromtol.

Tip 1: Als je de knoop beplakt met leuke kleuren dan krijg je ook nog
eens een heel mooi patroon te zien als de knoop aan het draaien is.
Tip 2: Pas op dat je niet te dicht bij je haar komt, anders draait de tol
vast in je haren!

Veel plezier!

Even voorstellen……

Ik ben Freddy Sallomons en woon aan de Splitting in het
mooie dorp Nieuweroord.
Na 20 jaar bij een dakdekkersbedrijf te hebben gewerkt, heb
ik begin maart de stap gezet om voor mijzelf te beginnen als
ZZP-er. Dit was even heel spannend toen na een paar weken
er een gehele lockdown aan leek te komen door de Corona
crisis. Gelukkig kwam het niet zo ver en heb ik vrijwel
constant door kunnen werken tot nu toe.
Werkzaamheden die ik veel al doe zijn:
* Verhelpen lekkages platte daken
* Vernieuwen platte daken van o.a. dakkapel en garage
* Problemen met dakgoten oplossen
* Overkappingen en nieuwbouw daken bedekken
Heeft u lekkage of is uw dak aan vernieuwing toe kunt u mij
altijd benaderen en kunnen we kijken wat de mogelijkheden
zijn.
Op mijn facebook pagina Salodak kunt u projecten zien die ik
de afgelopen tijd gemaakt heb.
Binnenkort zal er tevens een website online komen, waar
alles ook uitgebreid op komt te staan.
Voor meer informatie en vragen ben ik te bereiken op
06-15297906.

Wildbeheereenheid Het Groote Veld
Een aanrijding met een ree. Het kan iedereen zomaar overkomen op een
onverwacht moment. Ineens staat u - meestal in het donker - langs de kant
van de weg met een dode (of nog levende) ree. Of het dier is gewond in de
bosjes naast de weg gelopen. Een situatie die niemand mee wil maken
uiteraard.
Deze schrik is realiteit; in de hele provincie Drenthe worden jaarlijks circa 600
aanrijdingen met reeën geregistreerd. Gelukkig is er meestal geen persoonlijk
letsel, maar wel vaak veel schade aan uw auto. En niet te vergeten het
dierenleed dat door de aanrijdingen helaas wordt veroorzaakt. Om het
dierenleed zoveel mogelijk te beperken en om beter zicht te krijgen op de
locaties waar vaak aanrijdingen met reeën plaatsvinden, vraagt
wildbeheereenheid Het Groote Veld (http://www.wbe-hetgrooteveld.nl)
graag uw aandacht voor de valwildregeling die onlangs - in opdracht van de
provincie - is ingevoerd in heel Drenthe. Als losse bijlage treft u een flyer over
deze regeling aan.
Indien u een ree heeft aangereden (of als u een door iemand anders aangereden ree ziet) verzoeken wij u vriendelijk om zo spoedig mogelijk te bellen
met de provinciale coördinator van de regeling op nummer: 06 - 19 24 05 55.
Dit algemene nummer is 24 uur per dag bereikbaar. Het is handig om dit
nummer in uw telefoon op te slaan.
Direct na de melding zorgt de coördinator dat er een provinciaal aangestelde
vrijwilliger van de valwildregeling naar de plaats van de aanrijding gaat.
De vrijwilligers zijn getraind om in dit soort situaties te handelen. Zij zijn lid
van de plaatselijke wildbeheereenheid en hebben materialen om veiligheid te
bieden. Ook zijn ze in het bezit van de benodigde juridische documenten om
op te treden. Ter plaatse aangekomen kan ingeschat worden of het dier via
de dierenambulance te redden is. In het ongunstigste geval zal het dier snel
en vakkundig uit het lijden moeten worden verlost, in overleg met de
hulpdiensten.
Indien het ree niet (meer) wordt aangetroffen zal met een daarvoor
opgeleide jachthond het dier worden opgezocht. Registratie van de aanrijding
vormt het sluitstuk van de afhandeling.

Het voorkomen van aanrijdingen is uiteraard het beste. Matig daarom uw
snelheid in bosrijke gebieden en let u alstublieft ook goed op wild in de berm
dat de weg wil oversteken.
Leest u de flyer alstublieft en bewaar deze. Met uw medewerking wordt erger
voorkomen.
Met vriendelijke groet,
Wildbeheereenheid Het Groote Veld

Ons dorpshuis ‘de Vuurkörf’ is sinds 5 juni
weer geopend. Uiteraard coronaproof!
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AED: bij het dorpshuis hangt een AED-apparaat. Wanneer u denkt
deze nodig te hebben, bel dan 112. Vrijwilligers halen dan het AED
apparaat en zullen u helpen, als aanvulling op de ambulancedienst.

