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Agenda
Van de bestuurstafel
Cabaretvoorstelling Hoe?Zo!
De Nieuweroordse vlag
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Nieuweroordse Borrel
Wissewassies
Sinterklaasfeest V.v.V.
Uitslag Ballonnenwedstrijd
Zwemmen Huttenheugte V.v.V.
Klaverjasmarathon V.v.V.
Uitslagen klaverjassen
Even voorstellen.... De Drentse wei
Kerst Klaverjassen & Kerst Bingo
Lidmaatschap V.v.V.
Dorcas
Colofon

Agenda

V.v.V. Cabaret Voorstelling

Zaterdag 31 oktober

Algemene Ledenvergadering V.v.V.

Dinsdag 10 november

V.v.V. Klaverjasmarathon

Zaterdag 14 november

V.v.V. Sinterklaasfeest

Zaterdag 28 november

Uitnodiging Nieuweroordse Borrel

Zaterdag 28 november

V.v.V. zwemmen in Huttenheugte

Zaterdag 12 december

V.v.V. Vrijdag Klaverjassen 18 december

GAAT NIET DOOR!

V.v.V. Kerst Klaverjassen

Zaterdag 19 december

V.v.V. Kerst Bingo

Zaterdag 19 december

V.v.V. Dart Toernooi

Zaterdag 9 januari

_____________________________________________________________________________________

Het volgende V.v.V. Nieuws komt uit op 9 december 2015.
Heeft u ook nog teksten, een activiteit, wissewassies, leuke foto’s of
iets voor de agenda? Mail of breng het voor 28 november 2015 naar de
redactie. Let op! Graag de mail voor het V.v.V. Nieuws naar
vvvnieuws@gmail.com

________________________________________________

Van de bestuurstafel
Beste dorpsgenoten,
Het is bijna weer november, de bladeren vallen
van de bomen en de mensen zijn alweer in de weer om het blad te
ruimen.
Voor de aankomende periode staat op zaterdag 31 oktober een
Cabaret avond op het programma. ‘Hoe?Zo!’ gaat voor ons optreden in
het dorpshuis. Iedereen welkom!
Klaverjasmarathon staat op zaterdag 14 november en in december is er
traditioneel weer de kerstbingo en het kerst klaverjassen.
Op dinsdag 10 november 2015 om 20.00 uur nodigen wij u uit om de
algemene ledenvergadering bij te wonen in het dorpshuis. Het zou fijn
zijn dat u komt. U krijgt dan de gelegenheid om ideeën in te brengen of
uw vragen te stellen.
De agenda voor deze avond vindt u verderop in het boekje.
Tot slot wil ik het lidmaatschap van onze vereniging nog even onder uw
aandacht brengen. Het lidmaatschap kost slechts 5 euro per jaar,
hiermee steunt u onze vereniging en krijgt korting bij verschillende
activiteiten. Van harte aanbevolen!
Veel activiteiten weer voor de komende periode, veel lees plezier.........

Namens het V.v.V. bestuur,
Tanja Nijveen

-UITNODIGING- Cabaretavond
op zaterdag 31oktober in het
dorpshuis.
Zakdoeken voor de dag met Cabaretgroep ‘Hoe?Zo!’
Leuke sketches, herkenbare typetjes en dat alles in een achterhoeks
accent. Het publiek wil volgens de cabaretiers gewoon een avondje
lachen en daarvoor zijn ze bij dit gezelschap aan het goede adres. De
gebroeders André en Erik Knoef, zussen Karin en Yvonne Makkink en
Henriët Fokkink vormen nu al weer twintig jaar Hoe? Zo!.
De familie Klein Nibbelink, Bertus de Köttelboer en vele andere
typetjes zijn in het nieuwe programma van Hoe?Zo! weer van de partij.
"We laten met die herkenbare figuren het publiek eigenlijk lachen om
zichzelf. Al zal de bezoeker zelf zeggen dat het gekke typetje net de
buurvrouw is.
"Als de mensen in het publiek de zakdoeken
voor de dag halen, hebben we het goed gedaan."
Al met al ingrediënten voor een leuke avond uit!

Wanneer: zat. 31 oktober 2015
Waar: dorpshuis de Vuurkorf
Tijd: 20.00 uur
Zaal open: 19.30 uur
Kosten entree: €10,00 p.p.
Voorverkoop bij Jannie Haveman,
Slag 1, Nieuweroord.
Let op! Vol = Vol

De Nieuweroordse Vlag
Regelmatig krijgen wij de vraag of er nog vlaggen van Nieuweroord te
koop zijn en dan moeten wij mensen teleurstellen.
Wel zijn er nog enkele exemplaren van de kleinste afmeting op
voorraad, maar de andere afmetingen moeten nabesteld worden.
We willen graag inventariseren hoeveel vlaggen we moeten bestellen
en in welk formaat. Wanneer wij de toezeggingen op papier hebben,
kan het drukproces in werking worden gezet.
Onderstaand bestelformulier kunt u inleveren bij Ina Knol, van de Wall
Bakestraat 19, Nieuweroord of mail naar: gert.ina@ziggo.nl.

-----------------------------------------------------------------------------------

Grootte
100 x 70 cm.
150 x 100 cm.
225x 150 cm.
NAAM:
ADRES:
TELEFOON NR:

BESTELLING NIEUWEROORDSE VLAG
Prijs in euro’s
Aantal
19,29,54,-

Uitnodiging
aan alle leden van de

Vereniging voor Volksvermaak Nieuweroord
Voor de

Algemene Ledenvergadering 2015
Datum: dinsdag 10 november 2015
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: dorpshuis ‘de Vuurkörf’ te Nieuweroord

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening.
Notulen Algemene ledenvergadering 2014.
Jaarverslag secretaris.
Financieel verslag penningmeester.
Verslag kascommissie.
- aanstelling kascommissie.
6. Bestuursverkiezing.
- Aftredend en herkiesbaar: Samantha Pieters.
- Aftredend en niet herkiesbaar: Freddy Sallomons en Ria Vos.
Het bestuur stelt de volgende kandidaat voor: Henk Jan Klomp
en Ria Stam.
Ria Vos blijft voor een overdrachtperiode van een jaar
bestuurslid zonder stemrecht.
(Tegen)kandidaten kunnen zich tot 30 minuten voor aanvang
van de vergadering aanmelden bij de secretaris Ina Knol,
tel. 06-12093509.
Pauze
7. Nabespreking seizoen 2014-20154.
8. Voorbespreking seizoen 2015-2016.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

Nieuweroordse borrel!
Hallo allemaal,
Zin om de week gezellig af te sluiten met een hapje en drankje?
Kom dan zaterdag 28 november tussen 16.00 tot 18.00 naar dorpshuis
de Vuurkorf.
Iedereen is van harte welkom.
Hopelijk tot dan!

P.s. Voor een hapje wordt gezorgd, drinken
is voor eigen rekening.

Wissewassies
Waar is mijn winterjas??
Sinds vorig jaar september zijn er weer heel veel kledingstukken in het
dorpshuis blijven liggen. Dit varieert van hemd tot winterjas!
We hebben pas alles opgehangen, het is een grote kapstok vol!
Mist u iets? Kom dan even kijken op een avond als het dorpshuis open
is of op maandagmorgen tussen half 9 en 12 uur.
We laten het tot 1 december hangen, wat dan niet is opgehaald gaat in
de kledingbak.
Ook hebben we een grote trommel vol met sieraden en sleutels wat is
blijven liggen. Kom gerust even kijken als je wat mist.
Op de Facebook pagina van Dorpshuis de Vuurkorf staan foto’s waarop
alle spullen te zien zijn.
Het Dorpshuis bestuur

Sinterklaasfeest
zaterdag 28 november
Hallo iedereen van groep 1 t/m 4!
Op zaterdag 28 november om 13.30 uur is het Sinterklaasfeest in
Nieuweroord. We hopen dat de Sint en zijn Pieten wat leuks voor ons
hebben meegenomen, en dat Sinterklaas dit jaar de weg naar ons
dorpshuis wel weet te vinden. We gaan er in ieder geval een ‘giga’
leuke middag van maken en met de Pieten erbij is er gegarandeerd
plezier. Komen jullie ook?
Wanneer: zaterdag 28 november
Tijd: 13.30 uur tot 15.00 uur.
Waar: Dorpshuis de Vuurkorf
Voor wie:
kinderen van
groep 1 t/m 4
Kosten: gratis

Ballonnenwedstrijd Feestweek 2015
Wat hebben we afgelopen feestweek veel ballonnen
opgelaten en ze zijn erg ver gekomen. 
We hebben maar 1 kaartje terug gekregen, maar niet getreurd, want
deze is helemaal in Denemarken gevonden! Wat een feest!
De trotse winnaar is: SEM KATS, hij heeft een mooie prijs gewonnen.
Je kon je terug gestuurde kaartje tot 1 oktober inleveren.

Zwemmen Huttenheugte
zaterdag 12 december
Hallo iedereen van groep 5 t/m 8
Ook dit jaar gaan wij weer zwemmen in de Huttenheugte in Dalen.
Gaan jullie dit jaar weer mee? Wij vonden het vorig jaar super gezellig
en willen er dit jaar weer een feest van maken. Om 16.30 verzamelen
we in het dorpshuis en eten we eerst een broodje knakworst (of 2).
In het zwembad wordt voor drinken en wat lekkers gezorgd.
Wanneer: zaterdag 12 december
Tijd: om 16.30 verzamelen in het dorpshuis, om 21.15 hopen we weer
terug te zijn.
Voor wie: kinderen van groep 5 t/m 8.
Kosten: € 6,50 per kind.
Je moet je hiervoor wel opgeven!
Lever onderstaand strookje voor vrijdag 4 december in bij:
Brenda Bruinenberg, Hoogeveenschevaart 51 of bij
Samantha Pieters, Ring 4 tel: 0629595022
----------------------------------------------------------------------------------Ja, ik ga mee zwemmen zaterdag 12 december!
Naam:_______________________________________________
Groep:____ Telefoonnummer___________________________
Mijn ouders willen wel/niet rijden.
Mijn ouders willen heen/terug rijden.

Data Klaverjassen 2015
In het dorpshuis “de Vuurkörf”
Zat. 14 nov.
Zat. 19 dec.

10.00 uur-16.00 uur
20.00 uur

Klaverjasmarathon
Kerst Klaverjassen (en Bingo)

Uitslagen klaverjassen 19 september
partij 1 partij 2 partij 3 partij 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

teunnie otten
jan otten
alfred koster
henk schonewille
albert blokzijl
jaap hage
bertus blokzijl
wietse jan
johan blokzijl
wietse otten
homme zwiep
stoffer otten

2146
2146
1835
1621
1501
1621
1507
1507
1835
1501
916
916

1946
1946
1702
1715
1702
1467
1700
1700
1286
1467
1715
1286

1650
1512
1798
1512
1650
1782
1360
1304
1782
1360
1304
1798

2018
1733
1554
2018
1868
1649
1868
1733
1194
1554
1649
1194

totaal

event stille

7760
7337
6889
6866
6721
6519
6435
6244
6097
5882
5584
5194

2587
2446
2296
2289
2240
2173
2145
2081
2032
1961
1861
1731

7731
7276
6893
6820
6804
6677
6601
6564
6526
6490
6460
6391
6271
6250
6176
6040
5859
5857
5805
5789

2577
2425
2298
2273
2268
2226
2200
2188
2175
2163
2153
2130
2090
2083
2059
2013
1953
1952
1935
1930

Uitslagen klaverjassen 16 oktober
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

wietse otten
jan bruinsma
bertus blokzijl
teunie otten
henk guchelaar
frederik dekker
cor blanken
jeroen bruinenberg
harrie kroezen
jaap hage
wietse jan otten
albert blokzijl
henk schonewille
homme zwiep
arian knol
jurrie van der plaat
evert vos
johan blokzijl
freek blokzijl
remco vd plaat

1779
1593
1613
1480
1593
1616
1480
1259
1259
2019
2019
2043
1616
1932
2043
1286
1613
1286
1932
1779

2096
2047
1836
1836
1345
1947
2096
2047
1947
1735
1387
1735
1116
1387
1316
1345
1316
1435
1435
1116

2064
1695
2064
1937
2074
1598
1695
1937
1484
1415
1487
1278
1598
1415
1487
2074
1278
1484
1058
1058

1792
1941
1380
1567
1792
1516
1330
1321
1836
1321
1567
1335
1941
1516
1330
1335
1652
1652
1380
1836

Wij zijn Edwin en Esther Schonewille en wonen met onze 3 kinderen
aan het Noorder Hoofddiep te Nieuweroord. Zoals u misschien al eens
heeft gezien bij het voorbij gaan aan de Hoogeveense Vaart hebben wij
naast ons grondverzetbedrijf ook een aantal vleeskoeien en sinds 2 jaar
verkopen wij ook vleespakketten hiervan.
Dit loopt echter zo goed dat we ook de vraag kregen of er ook vaker
en/of kleinere porties verkrijgbaar zijn en zo hebben we een winkeltje
voor in de schuur opgezet onder de naam ‘De Drentse wei’.
Ons motto is (H)eerlijk vlees voor een eerlijke prijs.
Ons vlees onderscheidt zich door een uiterst fijne en malse smaak.
Bovendien is ons vlees mager. We verkopen zowel samengestelde
pakketten als "losse" stukjes rundvlees. Alles is diepgevroren in
verschillende porties en panklaar. We hebben vleesvee van het ras
blonde d’Aquitaine en Limousine een ras dat bekend staat om zijn
uitstekende vleeskwaliteit. Het vlees van deze rassen is fijn van
structuur en bijzonder mals. Door de goede verhoudingen tussen vlees,
vet en beenderen, is het vlees geliefd bij een ieder die van een lekker
en gezond stuk vlees houdt. Nadat de koe geslacht is wordt het vlees
eerst een aantal dagen gerijpt en daarna verwerken we het zelf, onze
producten zijn gluten- en Anti-biotica vrij.
Elke vrijdag zijn we geopend van 9 tot 19 uur en daarbuiten op
afspraak!
Kom eens langs voor een vrijblijvend kijkje of informatie!
Reserveer uw vleespakket vanaf 10 kg à € 9,50 per kg
Vrijdags geopend van 9-19 uur!
Noorder Hoofddiep 15
7912 TP Nieuweroord
Tel: 06 520 74397
Email: dedrentsewei@hotmail.com

Zaterdag 19 december
Kerst Klaverjassen & Kerst Bingo
Kom gezellig een kaartje leggen of kras je nummers weg op je
bingokaart in het dorpshuis in Nieuweroord. Een gezellige avond voor
iedereen!

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

Bingo
Aanvang 20.00 uur
Prachtige prijzen te winnen!
Inleg leden €5,00 Niet leden €6,00
Extra ronde €1,00
I.v.m. Kerst klaverjassen gaat klaverjassen op 18 dec. NIET DOOR!

LIDMAATSCHAP V.v.V. NIEUWEROORD
Bent u nieuw in Nieuweroord komen wonen of gewoon nog geen lid
van de Vereniging voor Volksvermaak? Meld je dan nu aan!
Wij organiseren o.a. de feestweek, klaverjasavonden, bingoavonden,
volleybaltoernooien, filmvoorstellingen, evenementen op Koningsdag,
Pasen, Sinterklaas en andere feestdagen.
Het lidmaatschap is voor 0-12 jaar gratis en voor 13 jaar en ouder €5,00
per jaar. Niet alleen steun u onze vereniging, het lidmaatschap geeft
ook korting bij onze evenementen! Doen dus!
Het aanmelden van nieuwe leden kan bij Jannie Haveman.
tel. 0528-341283, Slag 1, Nieuweroord
Adreswijzigingen kunnen hier ook doorgegeven worden.

Voedselactie Dorcas
Woensdag 4 november is het Dankdag voor Gewas en Arbeid.
We danken God voor al het goede dat Hij ons in het afgelopen jaar
heeft toevertrouwd. Dat er zegen mocht rusten op ons werk.
De Dorcas Voedsel-actie wordt jaarlijks bewust georganiseerd in de
week van Dankdag. Dat is dit jaar al voor de 20e keer. Veel kerken en
gemeenten houden tijdens de speciale dankdagdiensten een
voedselinzameling. Ook in onze gemeente werd al 19 jaar heel actief
mee gedaan met het inzamelen van voedsel en geld.
In Oost-Europa en Afrika hebben mensen het moeilijk door
economische crisis, politieke onrust en droogteperiodes.
Een voedselpakket is in nauw overleg met de veldkantoren en de
douane van de verschillende landen samengesteld en bestaat uit
houdbare producten:
3 zakjes droge soep (geen Cup a Soep)
1 x Liga (geen milkbreak)
1 x theebiscuit
2 blik groenten (800 gr.)
1 blik limonadesiroop (geen plastic fles) 1 x 1 kg. suiker
2 plastic flessen zonnebloemolie van 1lt 1 x Brinta
2 blik (800gr) witte of bruine bonen
1 x jam
2 x (vruchten) thee
4 x 500 gr. Macaroni
2 tandenborstels
2 tubes tandpasta
3 kaarsen (lang)
2 x 1 kilo rijst (geen grootverpakking, geen snelkookrijst)
U kunt hieruit een keuze maken en op zondag 1 of
woensdag 4 november inleveren voor of na de kerkdiensten.
Of voor 4 november inleveren bij Dini Guchelaar, v.d. Wall Bakestraat
10 of bij Jolanda Veenstra, Ring 14.
Giften voor transport- en distributiekosten zijn van harte welkom en
kunnen worden overgemaakt op nr. NL26 INGB 000 7132544. t.n.v.
Werkgroep Dorcas, v.d. Sluisweg 1 Noordscheschut.
Werkgroep Dorcas Nieuweroord/Noordscheschut
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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 9 december 2015 verschijnt het volgende boekje.

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.

