
 

Niedorp  

NIEUWSBRIEF    februari  2023 

Krachtig 
Betrokken 
Ondernemend 

wekelijks 
 
woensdag 10.00 -  11.15 uur 
Niedorphal, badminton voor senioren 
 
donderdag 10.00 - 11.00 uur 
Prins Maurits, seniorengymnastiek 
 
donderdag 13.30 - 16.00 uur 
Maria Mater, koersbal 
 
vrijdag 13.00 - 16.00 uur 
dorpshuis Harmonie, biljarten dames        
                ______________ 
           
vrijdag 03 februari  
Prins Maurits, 14.00 uur 
jaarvergadering 
 
maandag 06 februari  
Maria Mater, 14.30 uur 
bingo 
 
maandag 06 maart 
Maria Mater, 14.30 uur 
bingo 
 
vrijdag 17 maart 
Prins Maurits, 14.00 uur 
muzikale middag  
 
dinsdag 25 april 
zonnetrein Schoorl 
vertrek: 13.00 uur 

Van de voorzitter 
 
De feestdagen zijn voorbij en het gewo-
ne leven gaat z'n gang. 
Het lijkt te gaan winteren. Dat betekent 
voor ons ouderen als we naar buiten 
gaan, opletten. Sneeuw is mooi, maar 
kan door gladheid ook gevaarlijk zijn.                                                                  
 
De jaarvergadering is 3 februari in de 
Prins Maurits, na de pauze het optreden 
van Anna en Irma en dit optreden is echt 
de moeite waard om hierbij  aanwezig te 
zijn. 
Wellicht zie ik u dan. 
 
Vriendelijke groet, 
Trudy de Kruijf. 
 
 

Bezoek aan het strand 

Dat brachten we op een gure woensdag in 
januari met de fraaie beelden van de presen-
tatie van Smit in beeld. Ze deden ons verge-
ten dat we in de Prins Maurits zaten.  
Helaas viel de belangstelling tegen maar zij 
die er wel waren hebben er geen spijt van 
gehad. We hebben met heel andere ogen 
naar het strand en de kust leren kijken. 
Naast beelden van de waddeneilanden kwa-
men er ook bekende plekken voorbij van 
strand bij Callantsoog en Schoorl,  zoals de 
rij palen op de foto nabij de Kerf tussen 
Schoorl en Bergen.  

KBO 



 

Jaarvergadering 
 

Het bestuur nodigt u uit voor de jaarvergadering  
vrijdag 3 februari 2023, 14.00 uur in de Prins Maurits te Nieuwe Niedorp 

 
Agenda 

  1.  Opening door de voorzitter. 
  2.  Notulen jaarvergadering van 11 maart 2022 
  3.  Jaarverslag secretaris. 
  4.  Jaarverslag penningmeester.  
  5.  Verslag kascommissie. 
  6.  Begroting voor 2023. 
  7.  Benoeming nieuwe kascommissie. 
  8.  Bestuurswisseling. 

        Aftredend en herkiesbaar is de heer Gerard Goudsblom. 
        Wilt u iemand voordragen voor het bestuur, dan kan dat door een brief met    
        naam en 5 handtekeningen te richten aan de secretaris voor 3 februari. 
        Wij zijn nog steeds opzoek naar aanvulling in het bestuur, denkt u daar eens 
        over na. De post van secretaris is nog steeds vacant. 

  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 duo Anna en Irma. 
 
De notulen van de vorige jaarvergadering, het financieel overzicht van 2022 en de be-
groting liggen ter inzage. 
Koffie/thee en een drankje worden u aangeboden. 
Tot ziens op onze  jaarvergadering, uw stoel staat klaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vergadering wordt gevolgd door een optreden van het duo Anna en Irma. Zij spelen 
(vooral pop)muziek die zij zelf arrangeren om de nummers geschikt te maken voor hun 
bezetting. Zij begeleiden zich zelf en elkaar op piano, gitaar, ukelele, cajon en accorde-
on. Zij praten de liedjes op een ludieke manier aan elkaar, waarbij zij soms aan elkaar 
gewaagd zijn. Dat zij moeder en dochter zijn maakt de dialogen vaak extra pittig. De 
voorstellingen hebben een cabaretachtig karakter.  



 

De Wonen Plus Welzijn ‘Gesprekslijn Dichtbij’  
 

0224-273151  7 dagen per week 14.00-21.00 uur 
 
Wonen Plus Welzijn is een nieuw initiatief gestart: de Ge-
sprekslijn Dichtbij. Een telefoonlijn voor iedereen die het 
fijn vindt om eens van gedachte te wisselen over het hier 
en nu. Een plek om het hart even te luchten. Om gewoon 
even te praten over wat je vandaag de dag bezighoudt. 
 
Een luisterend oor  
Heb je bijvoorbeeld gevoelens van angst, boosheid, vertwijfeling, onzekerheid? Of weet 
je niet goed hoe je de dag moet doorkomen? Wellicht heb je wel een idee dat je graag 
wilt delen? Maar misschien vind je het gewoon fijn om eens met iemand te praten. 
Wat de reden ook is, er staat er een team van goed opgeleide vrijwilligers en beroeps-
krachten voor je klaar om naar je te luisteren. En om een gesprek te voeren over wat je 
bezighoudt. Een gesprek van mens tot mens. Open en zonder oordeel.  
 
Gesprekslijn dichtbij 
De Gesprekslijn Dichtbij is er voor iedereen jong en oud woonachtig in de gemeenten 
Hollands Kroon, Schagen en Dijk en Waard en is  elke dag bereikbaar van 14.00 uur tot 
21.00 uur. Ook in het weekend. Buiten deze uren (en als de lijn bezet is) kan er een be-
richt worden ingesproken en word er op een later moment teruggebeld. 
  
Ook via de mail kan een gesprek worden aangevraagd. De mail kan gestuurd worden 
naar info@wonenpluswelzijn.nl  onder vermelding van ‘Gesprekslijn Dichtbij’. Er wordt 
dan zo snel mogelijk contact opgenomen.  
 

Muzikale middag 17 maart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze middag wordt verzorgd door het 
Niedorper koor 10 Plus.  
Het koor bestaat uit 15 personen en wordt 
begeleid door twee accordeonisten. Zij zin-
gen vooral liedjes uit de jaren ‘50 - 70’, 
waarbij het publiek heerlijk kan meedeinen, 
meezingen of ontspannen luisteren.  
Het repertoire is voornamelijk Nederlands 
talig maar het bekende Engelse lied wordt 
niet geschuwd. Het koor staat garant voor 
een gezellig en vrolijk optreden. 
 

Locatie:    Prins Maurits, Nieuwe Niedorp 
Aanvang: 14.00 uur 
Kosten:    € 6,-  consumptie inbegrepen 

 
 

Naar de duinen in Schoorl 
 
Stap in de Zonnetrein en ontdek de bos-
sen, heide en duinen van de Schoorlse 
Duinen. De chauffeur laat je de mooiste 
plekken en uitzichten zien. Bent u minder 
goed ter been of houdt u niet zo van wan-
delen dan is dit een mooie manier om de 
duinen in te gaan.De trein is voor gewone 
rolstoelen van maximaal 70 cm breed toe-
gankelijk (geen elektrische).  
Graag op tijd aanmelden om zicht te heb-
ben of we een of twee treintjes moeten 
boeken. 
Startpunt is restaurant Duingroet in Har-
gen. Na terugkomst staat koffie met gebak 
voor ons klaar om gezellig na te praten,
want dat mag natuurlijk niet ontbreken.  
 



 

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 ondernemer en winkelier 
krijgt u op vertoon van uw KBO-pas aan-
trekkelijke 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.  

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. 

Heeft u vragen op het gebied van wo-
nen, welzijn en zorg? Dan kunt u met 
uw vragen terecht bij de vrijwillige onaf-
hankelijke adviseur.  De VOA is een sa-
menwerking tussen Wonen plus Wel-
zijn, de LSBO en de gemeente Hol-
lands Kroon. 
 
Voor een afspraak met de Vrijwillig On-
afhankelijk Adviseur belt u naar Wonen 
plus Welzijn, 0224 542660. (Iedere 
werkdag van 9.00 tot 12.00 uur bereik-
baar). 


