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Niedorp  

NIEUWSBRIEF    februari  2022 

Krachtig 
Betrokken 
Ondernemend 

wekelijks 
 
woensdag 10.00 -  11.15 uur 
Niedorphal, badminton voor senioren 
 
donderdag 10.00 - 11.00 uur 
Prins Maurits, seniorengymnastiek 
 
vrijdag 13.45 - 16.00 uur 
dorpshuis Harmonie, biljarten dames        
               ______________ 
          
vrijdag 11 maart  
Prins Maurits, 14.00 uur 
jaarvergadering 
 
woensdag 13 april  
Vlindorado Waarland, 14.00 uur 
midgetgolf 
 
woensdag 11 mei  
Twuyvermolen Sint Pancras, 14.00 uur 
excursie 
 
 
 
 

Van de voorzitter 
 
Heeft de storm Eunice veel schade bij u 
aangericht of is het meegevallen? Bij        
ons alleen een paar takken van de bo-
men. Laten we hopen dat dit voorlopig    
de laatste is van dit voorjaar.                                            
 
Zoals u kunt lezen in deze Nieuwsbrief 
zijn er weer een aantal activiteiten die 
het bestuur u aanbiedt. Vanaf 25 februa-
ri  kunnen er weer leuke dingen georga-
niseerd worden. Maar het blijft oppas-
sen. Afstand bewaren en niet te enthou-
siast  met begroeten. 
 
Tot ziens bij de jaarvergadering 
 

Vriendelijke groet, 
Trudy de Kruijf. 
 
 

Dagtocht 
 

Nu de beperkingen door de Corana-
regels voor het grootste deel vervallen  
zijn Teuntje en Peter bezig om een jaar-
programma op te stellen. Twee activitei-
ten zijn geboekt zoals u in de agenda 
kunt zien. Met reisbureau Bak zijn con-
tacten gelegd en een aantal mogelijkhe-
den besproken voor onze dagtocht. Het 
wachten is op een datum en offerte. We 
kunnen nog geen concreet voorstel aan 
u doen. Dat zal in de volgende Nieuws-
brief gebeuren.  

Belastinghulp 
Heeft u hulp nodig bij het invullen van 
uw jaaropgave dan kunt u een beroep 
doen op de heren Sepers (0226-422889) 
of Loos (0226-423092).  



 
Nieuwsbrief  KBO Niedorp                                                                2                                                          februari 2022 

Uitnodiging    Jaarvergadering                                                              
 
Het bestuur nodigt u uit voor de jaarvergadering op vrijdag 11 maart 2022    
om 14 uur in de Prins Maurits te Nieuwe Niedorp 
 
Agenda 

 1. Opening door de voorzitter. 

 2. In 2021 is geen jaarvergadering gehouden dus geen notulen. 

 3. Jaarverslag van de secretaris. 

 4. Jaarverslag door de penningmeester.  

 5. Verslag door de kascommissie. 

 6. Begroting voor 2022. 

 7. Benoeming nieuwe kascommissie. 

 8. Bestuurswisseling. 

       Aftredend en herkiesbaar zijn mevrouw Trudy de Kruijf en mevrouw Teuntje 

       van Santen. 

       Wilt u iemand voordragen voor het bestuur, dan kan dat door een brief met 

       naam en 5 handtekeningen te richten aan de secretaris voor 4 maart. 

 9. Rondvraag. 

10.  Sluiting. 

De middag ziet er als volgt uit: 
Zaal open 13.30 uur, 14.00 uur begin jaarvergadering, 14.45  pauze.    
Daarna nog  gezellig nazitten met een optreden van Wil Luiken. 
 
De notulen van de vorige jaarvergadering en een financieel overzicht van 2021 liggen 
hier ter inzage. 
Koffie en een paar drankjes worden u aangeboden. 
Tot ziens op onze  jaarvergadering, uw stoel staat klaar. 
 
 

Met Muziek door`t Leven het motto van Wil Luiken 
 
Op zijn elfde jaar zat Wil al achter het orgel. Hij is sinds 
1962 werkzaam in de muziek. Actief met optredens op brui-
loften en partijen. Hij speelde dansmuziek in verschillende 
bands waaronder The Blue Stars.Ook is hij kerkorganist in 
diverse kerken.  
Sinds November 2014 treedt hij solo op. Luisterliedjes en 
meezingers uit de jaren `50 tot `90 worden zeer gewaar-
deerd. Momenteel geeft hij veel concerten in verzorgings-
huizen en voor de Zonnebloem.Ook treed hij veelvuldig op 
voor vrouwenvere� nigingen, ANBO en KBO.  
Wil begeleidt zich zelf met piano en/of accordeon.  
Hij speelt van Bach tot Beatles! 
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Midgetgolf 
 
We gaan woensdag 13 
april een middagje gezel-
lig midgetgolf spelen. 
Daarvoor blijven we dicht 
bij huis en gaan naar de 
overdekte baan in de ver-
warmde kas van Vlindo-

rado in Waarland. We zijn dus niet afhan-
kelijk van het weer. We sluiten af met kof-
fie/thee en appelgebak. 
Omdat we tijdig moeten reserveren en de 
grootte van de groep moeten opgeven, 
kunt u zich uiterlijk 30 maart opgeven voor 
deelname bij Teuntje van Santen, 0226-
421656 
 
We vertrekken om 13.30 uur vanaf de par-
keerplaats aan de Oosterweg in Nieuwe 
Niedorp en Maria Mater in ‘t Veld.            
Kosten:  € 12,75 te voldoen op rekening 
NL53RABO 0377611565 tnv KBO Niedorp. 
 
Heeft u geen eigen vervoer laat het Teun-
tje weten. U betaalt de chauffeur € 1,50. 

Twuyvermolen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Woensdag 11 mei brengen we een bezoek 
aan de Twuyvermolen in Sint Pancras.
Deze molen is gebouwd in 1663 als laatste 
van de elf molens die gezamenlijk de 5560 
hectare grote Geestmerambacht-polder 
bemaalden op de Raakmaatsboezem. De 
molen is gerestaureerd en weer maalvaar-
dig. 
Ook interessant is te zien hoe er in de mo-
len gewoond kan worden met alle moderne 
gemakken zonder het karakter van de mo-
len aan te tasten 
 
Meer informatie vindt u in de Nieuwsbrief 
van maart. 

Eerste Kamermeerderheid keert zich tegen AOW-ontkoppeling 

De meerderheid van Eerste Kamer is tegen het plan van het kabinet voor 
ontkoppeling van de AOW . Tijdens het debat van 15 februari over de re-
geringsverklaring diende de oppositie diverse moties tegen de ontkoppe-
ling in, waaronder de motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) c.s. over 
het laten meestijgen van de AOW met het minimumloon en de bijstand. 
Doordat de motie is medeondertekend door PVV, SP, PvdD, de fractie-
Otten, OSF, 50PLUS, GroenLinks, SGP en PvdA, leunt deze op een 
meerderheid van 40 van de 75 Eerste Kamerzetels. De Eerste Kamer 
stemt 22 februari over de ingediende moties. 

 Veto tegen ontkoppeling 

De motie-Van der Linden c.s. verzoekt de regering de AOW evenveel te 
laten meestijgen met het minimumloon en de bijstand. Met de moties tegen de ontkoppe-
ling geeft de Eerste Kamer gehoor aan de oproep van de seniorenorganisaties KBO-
PCOB, ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM om zich uit te spreken tegen het 
plan om de AOW te ontkoppelen van de extra verhoging van het minimumloon in 
2024/2025. KBO-PCOB-woordvoerder Gusta Willems: “Dit is ongelooflijk goed nieuws. 
Als de Eerste Kamer tegen is, kan het kabinet niet de wetgeving doorvoeren die het no-
dig heeft om de AOW te kunnen ontkoppelen.” 
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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). 


