NIEUWSBRIEF

mei 2022

Niedorp
Krachtig
Betrokken
Ondernemend

Van de voorzitter

wekelijks
donderdag 10.00 - 11.00 uur
Prins Maurits, seniorengymnastiek
vrijdag 13.45 - 16.00 uur
dorpshuis Harmonie, biljarten dames
______________
woensdag 08 juni
dagtocht Montfoort
vertrek 8.00 uur

Wat vliegt de tijd, alweer een voorwoord
voor onze Nieuwsbrief.
Het blijven onzekere tijden. Wat gaan de
prijzen voor het gas en de benzine doen.
Waarschijnlijk wordt het eten ook duurder, heb je de mogelijkheid om zelf wat
groente te telen, doen.
Voor ons ouderen blijft het belangrijk te
bewegen, ook als het weer niet zo geweldig is. Terwijl ik dit schrijf is het buiten koud, en het regent regelmatig, niet
veel, maar toch.
Dus jas aan, muts op en naar buiten!!
Hartelijke groet,
Trudy de Kruijf.

woensdag 22 juni
fietsen
vertrek bij Maria Mater, 13.30 uur

Bingo

woensdag 27 juli
fietsen
vertrek bij Maria Mater, 13.30 uur
_________________
Rookmelders verplicht vanaf 1 juli
Veel huizen hebben al een of meerdere rookmelders in huis. Echter er zijn ook veel huizen die maar 1 rookmelder of zelfs geen
rookmelder in huis hebben. Vanaf 1 juli 2022
is het voor ieder huis in Nederland, dus ook
voor bestaande woningen, verplicht om op
elke verdieping een rookmelder te hebben.
Deze bepaling geldt ook voor huurwoningen.
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De eerste bingo is een geslaagde middag geworden die goed bezocht werd.
Het was weer ouderwets gezellig. We
gaan er zeker mee door. Omdat pinkster
in juni valt en we op 8 juni de dagtocht
hebben vallen er twee woensdagen uit,
waardoor er deze maand geen bingo gehouden wordt. Het bestuur zal een
nieuw schema opstellen dat in de volgende Nieuwsbrief bekend gemaakt zal
worden.
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Dagtocht naar Montfoort
Woensdag 8 juni komt steeds dichterbij. Na de vorige Nieuwsbrief zijn er geen aanmeldingen meer bijgekomen. Dat betekent dat we met een bus op stap gaan. Deze is vol. U
kunt zich dus niet meer aanmelden.
We vertrekken om 8.00 uur. De opstapplaatsen zijn Maria Mater en Prins Maurits.
Komt u op de fiets naar Prins Maurits, wilt u deze dan in de steeg tussen het dorpshuis
en de timmerwerkplaats zetten? Dan staan ze niet in de weg op het pleintje dat ook als
terras gebruikt wordt.
Heeft u nog niet betaald, wilt u dan zo snel mogelijk het verschuldigde bedrag van
€ 52,50 overmaken op onze rekening NL53RABO 0377611565 tnv KBO Niedorp.
Heeft u nog vragen, bel dan Teuntje van Santen (0226-421656.

Fietsen

Wandelen

De fietsgroep is met 12 deelnemers enthousiast van start gegaan. Het was 18
mei mooi weer wat de stemming zeker ten
goede kwam. Er zijn twee nieuwe data
vastgesteld, woensdag 22 juni en woensdag 27 juli staan er nieuwe tochten op het
programma. Heeft u ook zin om mee te
gaan. Sluit dan aan. We vetrekken om
13.30 bij Maria Mater.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Gré
Blankendaal, 0226-422503

We willen weer een wandelgroepje opstarten. Het voorstel is om niet meer in de eigen omgeving te wandelen. We gaan met
de auto naar een mooie plek om daar een
wandeling te maken. We zoeken steeds
andere plekken uit waardoor het leuker
wordt. Het bestuur hoort graag wat u er
van vindt. Bij voldoende belangstelling
kunnen we het gaan organiseren.
Zet de wandelschoenen maar klaar!!
Voor meer informatie kunt u terecht bij Gré
Blankendaal, 0226-422503

Het weer in Den Haag
U kent misschien wel het liedje van Conny Stuart Wat voor weer zou het zijn in Den
Haag? Nu dat precies is wat we allen dachten in de afgelopen weken. Wat voor politiek
weer is het in Den Haag? Ondanks dat het kabinet op weg is, zien we nog weinig echte
plannen.
Wel is de nieuwe pensioenwet gelanceerd. Samen met de andere seniorenorganisaties
hebben we er naar gekeken en komen maar tot één conclusie: het wordt tijd dat het
koopkrachtige pensioen er komt, en dus tijd voor actie. We zijn daarom gezamenlijke actie begonnen.
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Bezoek Twuyver molen

Het was een geslaagde middag.
Een hartelijke ontvangst en een
onderhoudend verhaal van de molenaar waarin een helder beeld geschetst werd van hoe het wonen in
een molen is. Ook een stuk historie over de molen gaf ons een interessant beeld van wat de taak van
de molen is geweest en hoe hij nu
nog functioneert.
Het waaide flink waardoor de molen in werking was waardoor we
een goed beeld kregen van de
werking en het wegmalen van het
water.
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Colofon

Bij de volgende ondernemers en winkeliers krijgt u op vertoon van uw KBO-pas
aantrekkelijke kortingen op aangeboden
diensten of aangekochte artikelen.

bestuur

voorzitter
Trudy de Kruijf
0224-212474
Dorpsstraat 12, 1769 HB Haringhuizen
kruij182@planet.nl
vice voorzitter
Peter Couwenhoven 0226-413019 / 06-25311671
Dorpsstraat 62, 1733 AN Nieuwe Niedorp
p.a.couwenhoven@quicknet.nl
secretaris/ledenadministrateur
Gerard Goudsblom
0226-421778 / 06-53184689
Oranjelaan 30, 1735 HR ‘t Veld
oranjelaan@ziggo.nl
penningmeester
Vacant
jaarprogramma
Teuntje van Santen
0226-421656
Dreef 43, 1735 HM ‘t Veld
johnenteuntjev.santen@kpnmail.nl
wandelen/fietsen
Gré Blankendaal
0226-422503
Oranjelaan 23, 1735 HP ‘t Veld
greblankendaal@gmail.com

ComputerService Broersen
Peter Broersen, 06-52692823
ComputerService Broersen komt aan
huis en geeft 5% korting op aanschaf
van apparatuur en 10% korting op het
tarief bij onderhoud of reparatie.
Van der Brug Optiek
Winkelhart Niedorp
Van der Brug Optiek geeft een korting
van 25% op de monturen.

rijbewijskeuringen
boven de 70 jaar
€ 35,-bellen voor een afspraak:
06-19104098
van 10 - 12 en van 14 - 16 uur

banknumer
NL53 RABO 0377 6115 65 tnv KBO Niedorp
distributie nieuwsbrief
Gerard Goudsblom

dokter J.J.A. de Vreede

redactie nieuwsbrief
Peter Couwenhoven
website
www.kbonoordholland.nl
LSBO - Hollands Kroon
www.lsbo-hollandskroon.nl

Wilt u een stukje schrijven, een reactie
geven op onze activiteiten of heeft u kopie over een interessant onderwerp,
stuur het dan naar Peter Couwenhoven.

Leden van KBO-PCOB kunnen met vragen op
het gebied van wonen, zorg, welzijn en gezondheid terecht bij de Servicetelefoon. U wordt dan
persoonlijk te woord gestaan door ons telefoonteam, bestaande uit goed opgeleide vrijwilligers,
die u een passend antwoord geven of u, als dat
nodig is, doorverwijzen.
U kunt de Servicetelefoon van maandag t/m
donderdag van 10.00 tot 13.00 uur bereiken via
tel. 030-340 06 55 .
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Ook kunt u met uw vragen terecht bij de vrijwillige onafhankelijke adviseur. De VOA is
een samenwerking tussen Wonen plus Welzijn, de LSBO en de gemeente Hollands
Kroon.
Voor een afspraak met de Vrijwillig Onafhankelijk Adviseur belt u naar Wonen plus
Welzijn, 0224 542660. (Iedere werkdag van
9.00 tot 12.00 uur bereikbaar).
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