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Niedorp  

       NIEUWSBRIEF    juni 2022 

Krachtig 
Betrokken 
Ondernemend 

wekelijks 
 
donderdag 10.00 - 11.00 uur 
Prins Maurits, seniorengymnastiek 
 
vrijdag 13.45 - 16.00 uur 
dorpshuis Harmonie, biljarten dames        
               ______________ 
          
maandag 4 juli  
bingo 
Maria Mater, 14.30 uur 
 
woensdag 27 juli  
fietsen 
vertrek bij Maria Mater, 13.30 uur 
 
woensdag 10 augustus  
fietsen 
vertrek bij Maria Mater, 13.30 uur 
 
woensdag 21 september  
bezoek roofvogelopvang Andijk 
vertrek, 13.30 uur 
 
               ______________ 
 
 
In juli en augustus wordt er niet gegymd.  
De gymgroep start weer op donderdag  
1 september. 

 
Van de voorzitter 
 
Wat hebben we genoten van de dag-
tocht van 8 juni jl. 
De tocht langs de Vecht was heel bijzon-
der, vooral de buitenhuizen en de mooi 
onderhouden tuinen er om heen te zien. 
Een aanrader om deze tocht zelf eens te 
doen. Kortom een dag met een gouden 
randje.  
De bingo is weer begonnen, kom eens 
langs in Maria Mater en doe mee. Het is 
een leuke en ontspannende middag. 
Verder zou ik zeggen, geniet van het 
mooie weer. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Vriendelijke groet, 
Trudy de Kruijf. 
 
 

 
 
 

KBO-Niedorp doet weer mee met de 
Rabobank clubsupport. Deze actie heeft 
al een aantal keren een leuk bedrag op-
geleverd. Doet u weer mee? Wij reke-
nen ook nu weer op u. 
U kunt stemmen tussen 5 en 27 sep-
tember. 
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Wonen plus Welzijn 
 

Kom binnen! Open inloop! Doet & Ontmoet 
is voor iedereen en alle leeftijden. Ontmoe-
ting, iets samen met andere mensen doen 
en andere mensen leren kennen, staat 
centraal. Het is ook een goede gelegen-
heid om (nieuwe) mensen te ontmoeten. 
Met elkaar worden activiteiten bedacht en 
gedaan. 
 
De eerste Feestelijke Doet & Ontmoet zal 
plaatsvinden op donderdagmiddag 30 juni 
van 13.30 tot 16.00 uur.  
 
Vanaf 30 juni zal de Doet & Ontmoet elke 
donderdag plaatsvinden van 13.30 – 16.00 
uur. 
 
Komt u 30 juni ook een taartje eten? 

 
 
 

Biljarten 
 

Van 8 augustus tot en met 12 augustus 
wordt een bijlarttoernooi voor de ouderen-
bonden gehouden in de Cultuurschuur in 
Wieringerwerf.  
De finale vindt plaats op zaterdag 13 au-
gustus.  
De inschrijfkosten bedragen € 15,- inclusief 
koffie en cake bij ontvangst, soep en één 
broodje bij de lunch en enige hartige ver-
snaperingen. Kortom alles voor een gezel-
lige dag! 
Elke deelnemer speelt 1 dag in de voorron-
de. Men kan aangeven op welke dag men 
wilt spelen. Op iedere tafel spelen 6 spe-
lers met een zoveel mogelijk gelijk gemid-
delde. De winnaars plaatsen zich voor de 
finale. 
 
Opgeven, informatie: Willem Steenbakker 
telefoon 0227-601667 
e-mail wl.steenbakker@quicknet.nl 

Roofvogelopvang  Andijk 
 

Woensdag 21 september gaan we op bezoek bij de roofvogel-
opvang Wing of Change, gevestigd op een fraai landgoed in 
Andijk. We worden ontvangen met koffie/thee en appelgebak. 
We krijgen uitleg over de valkenhouderij en een demonstratie 
afgesloten met een rondleiding over het landgoed.  
 
Stichting Wings of Change heeft sinds 2017 een ontheffing van 
RVO voor het opvangen van in het wild gevonden roofvogels 
en uilen. Met onze roofvogelambulance worden de dieren ge-
transporteerd naar onze roofvogelopvang en uilenopvang. Wij 
hebben alle faciliteiten en de expertise om de roofvogels een 
goede opvang en verzorging te geven, zodat zij snel weer in 

het wild kunnen worden uitgezet. De roofvogels en uilen welke wij houden, zijn gehuisvest 
in ruime volières conform de regels dierenwelzijn en de Wet Dieren. Van de roofvogels die 
worden opgevangen wordt het natuurlijk gedrag gestimuleerd, hier wordt educatie over ge-
geven. Middels de educatieve programma’s willen we je laten kennismaken met de stich-
ting, de roofvogels, de zorg én bewustwording voor de natuur creëren. Daarnaast wordt er 
aandacht besteed aan de geschiedenis en de hedendaagse activiteiten van de valkerij. De 
valkerij is opgenomen op de wereldlijst van Unesco als cultureel immaterieel erfgoed.                                                                                                                          
Samen met onze (hulp)valkeniers zullen we het programma verzorgen. Zo krijg je als groep/
bedrijf een uniek kijkje achter de schermen van de stichting. Ieder bezoek zal weer een on-
vergetelijke natuurbeleving zijn! 
 
Vertrek: 13.30 uur parkeerplaats Oosterweg, Nieuwe Niedorp  en Maria Mater, ‘t Veld                  
Kosten:  € 12,50 rekening NL53RABO 0377611565 tnv KBO Niedorp 
Opgave: Teuntje van Santen, 0226-421656 
Heeft u geen eigen vervoer dan betaalt u de chauffeur € 3,- 
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Dagtocht Montfoort 

Het dagje Montfoort werd een geslaagde en 
onvergetelijke dag. Na een mooie bustocht 
langs de Vecht door de dorpen Loenen en 
Breukelen stond koffie met gebak voor ons 
klaar in  Nieuwer Ter Aa. Daarna via landelijke 
weggetjes naar Montfoort waar een heerlijke 
maaltijd werd geserveerd die afgesloten werd 
met lekker ijs en een rumpudding naar groot-
moeders recept.  
Ondertussen was  het optreden van het shan-
tykoor de IJsselzangers begonnen. Dat bracht 
de stemming er goed in. We kwamen helemaal 
los. Bekende liederen werden meegezongen 
en het enthousiasme werd zo groot dat sommi-
gen  niet meer konden blijven zitten. Kortom er 
werd volop genoten van een mooie dag. 
Iedereen was het er over eens dat de thuisblij-
ver veel gemist hebben. 
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Colofon 
 
 

 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  
                                   
banknumer 
NL53 RABO 0377 6115 65 tnv KBO Niedorp 
             
distributie nieuwsbrief 
Gerard Goudsblom 
 
redactie nieuwsbrief 
Peter Couwenhoven 
 
website 
www.kbonoordholland.nl 
LSBO - Hollands Kroon 
www.lsbo-hollandskroon.nl 
 

rijbewijskeuringen  
boven de 70 jaar 

 
€ 35,-- 

 
bellen voor een afspraak: 

06-19104098 
van 10 - 12 en van 14 - 16 uur 

 
dokter J.J.A. de Vreede 

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

 
Leden van KBO-PCOB kunnen met vragen op 
het gebied van wonen, zorg, welzijn en gezond-
heid terecht bij de Servicetelefoon. U wordt dan 
persoonlijk te woord gestaan door ons telefoon-
team, 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 . 

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

 
Ook kunt u met uw vragen terecht bij de vrij-
willige onafhankelijke adviseur.  De VOA is 
een samenwerking tussen Wonen plus Wel-
zijn, de LSBO en de gemeente Hollands 
Kroon. 
 
Voor een afspraak met de Vrijwillig Onaf-
hankelijk Adviseur belt u naar Wonen plus 
Welzijn, 0224 542660. (Iedere werkdag van 
9.00 tot 12.00 uur bereikbaar). 


