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Niedorp  

NIEUWSBRIEF            oktober  2022 

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 13.45 - 16.00 uur 
dorpshuis Harmonie, biljarten dames        
               ______________ 
          
maandag 07 november  
bingo 
Maria Mater, 14.30 uur 
 
maandag 28 november  
Prins Maurits, 14.00 uur 
muzikale Sinterklaasbingo 
 
woensdag 14 december  
Prins Maurits, 14.00 uur 
kerstmiddag 
 

Van de voorzitter  
 
Vandaag heel veel groepen ganzen ge-
zien. Zij waarschuwen elkaar dat het tijd 
is om naar het warme zuiden te vertrek-
ken. 
Dat doen ook sommige landgenoten niet 
om de winter te ontlopen, maar om de 
hoge energierekening te vermijden. 
Niet eens zo gek, naar het warme Span-
je en geen hoge rekening. 
Helaas kan niet iedereen dit zich veroor-
loven. 
Dus een extra trui, dikke sokken aan en 
met een plaid op de bank. 
En maar hopen op een zachte winter. 
 
Vriendelijke groet, 
Trudy de Kruijf. 
 
Doet & Ontmoet Wonen Plus Welzijn 

in Dorpshuis Harmonie. 

U bent van harte welkom bij de Doet & 
Ontmoetgroep in Dorpshuis Harmonie. 
Adres: Zwarteweg 13A ’t Veld. Op de 
donderdagochtend van 09.30 tot 12.00 
uur. U vindt ons beneden, bij binnen-
komst links, aan het einde van de lange 
gang. 
Doet & Ontmoet is voor iedereen en alle 
leeftijden. Ontmoeting, iets samen met 
andere mensen doen en andere mensen 
leren kennen, staat centraal. Het is ook 
een goede gelegenheid om (nieuwe) 
mensen te ontmoeten. Met elkaar wor-
den activiteiten bedacht en gedaan en 
zo doet u altijd iets waar u zin in 
heeft. Wilt u zelf ook ervaren hoe verras-
send leuk en gezellig deze ochtenden 
kunnen zijn of heeft u vragen, neem dan 
contact op met het Servicepunt in de 
Trambaan. Tel: 0224 542660 Bereikbaar 
van 09.00-12.00 uur.  

De koersbalgroep is weer enthousiast aan 
het spelen waarbij gezelligheid niet ont-
breekt. Er is nog plaats voor nieuwe leden. 
Komt u eens langs om de sfeer te proeven. 
U bent sportief bezig, kunt een gesprek voe-
ren en genieten van een lekker bakkie. 



 
Nieuwsbrief  KBO Niedorp                                                                2                                                         oktober 2022 

Rabo clubsupport 
 
Gré en Gerard kregen een mooie cheque 
overhandigd ter waarde van € 235,12. Alle 
stemmers op KBO Niedorp, hartelijk be-
dankt. 

 

Sinterklaasbingo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De muzikale bingo in het teken van de Sin-
terklaasviering wordt gehouden op maan-
dag 28 november. Er zijn weer leuke prij-
zen te winnen en iedereen gaat met een 
chocoladeletter naar huis.  
Zangeres Toby en gitarist Willem hebben 
er weer zin in. U ook? 
Deze bingo mag u niet missen! 
 
Locatie:    Prins Maurits, Nieuwe Niedorp 
Aanvang: 14.00 uur 
Kosten:    € 6,-  aan de zaal te voldoen,    
                 consumptie inbegrepen 
 
Heeft u vervoer nodig, neem dan contact 
op met Teuntje van Santen, 0226-421656. 

Kerstmiddag  
 
Woensdag 14 december organiseren we 
een kerstmiddag. Troubadour Rudolf  
Goedhart zou vorig jaar al optreden maar 
moest toen afzeggen wegens ziekte. Hij 
komt alsnog naar ons toe en brengt deze 
middag een interactief kerstoptreden met 
kerst- en andere muziek afgewisseld met 
enkele korte vertellingen. 
Om een goede planning van deze middag 
mogelijk te maken willen we graag vooraf 
weten op hoeveel aanwezigen we kunnen 
rekenen. Daartoe zullen er kaarten in de 
voorverkoop komen.  
In de volgende Nieuwsbrief krijgt u verdere 
informatie en waar de kaarten verkrijgbaar 
zijn.  
De prijs van een kaart is € 6,- waarbij een consumptie inbegrepen is. Noteer deze datum 
in uw agenda!  
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Bezoek stoommachinemuseum in Medemblik 
 

Heeft u Huishoudelijke Hulp ? 
 
Recent heeft de gemeente een WMO-verordening goedgekeurd die betrekking heeft op 
de huishoudelijke hulp. Dit betekent dat alle lopende indicaties ongeacht de looptijd op 
korte termijn opnieuw zullen worden onderzocht en beoordeeld.  
Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een nieuw normenstelsel. Dit normen-
stelsel is in detail beschreven en dat kan in de praktijk betekenen dat na onderzoek u 
meer of minder uren huishoudelijke hulp krijgt. 
Het bestuur wil graag weten hoe u dit onderzoek hebt ervaren en of er in uw situatie iets 
is veranderd.  
Met name willen wij  weten of u tijdens het intake gesprek op de hoogte bent gesteld van 
de inhoud van het normenstelsel. Voorts is het van belang om te weten of u de gelegen-
heid is geboden om cliëntondersteuning in te schakelen tijdens het intakegesprek. U 
kunt uw bevindingen doorgeven aan onze voorzitter, telefoon 0224-212474. 
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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). 


