NIEUWSBRIEF september 2022
Niedorp
Krachtig
Betrokken
Ondernemend

Van de voorzitter
Beste KBO-ers,

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
______________

De tijd vliegt, is een gezegde, maar ik
ervaar dat ook. Het is alweer herfst.
Kees heeft gisteren de appels geplukt
en dat waren er van die ene boom ontzettend veel. We hebben heel veel fruit
dit jaar. Het begon met frambozen,
daarna vijgen, ja veel vijgen, zwarte bessen, bramen, en als laatste de appels.
Ondanks de droogte en het warme weer
van alles heel veel. Ik denk dat voor diegene met een tuin dit bekend voorkomt.
Dus hebben we ook heel veel jam.
Maar ondanks dat het kouder wordt is
het belangrijk om toch iedere dag als het
enigszins kan een frisse neus te halen.
.
Vriendelijke groet,
Trudy de Kruijf.
Biljartclub

maandag 10 oktober
bingo
Maria Mater, 14.30 uur
woensdag 19 oktober
Bezoek stoommachinemuseum Medemblik
Vertrek: 13.30 uur
maandag 28 november
Prins Maurits, 14.00 uur
muzikale Sinterklaasbingo
woensdag 14 december
Prins Maurits, 14.00 uur
kerstmiddag
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De biljartclub heeft nog plaats voor nieuwe leden. Dus dames, ga eens langs op
vrijdagmiddag in dorpshuis Harmonie in
‘t Veld. Vanaf 13.45 uur wordt er gespeeld. Wilt u meer informatie, bel dan
met Tiny Droog, 072-8888118.
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Bezoek stoommachinemuseum
Woensdag 19 oktober bezoeken we dit
museum in Medemblik, dat is gevestigd in
het prachtige gebouw, een rijksmonument, van het nog werkende stoomgemaal De Vier Noorderkoggen. Een middag voor de mannen, maar vrouwen mogen ook mee.We krijgen een rondleiding
waarna we ons bezoek afsluiten met een
heerlijk ‘bakkie’ met appelgebak om nog
wat bij te kletsen.
Het stoomgemaal werd gebouwd in 1869
en is vernoemd naar het ambachtsgebied
en waterschap dat door dit gemaal en
daarvoor 24 molens bemalen werd. Rond
dat jaar kwam ook de industrialisatie van Nederland goed op gang. Na bijna 200 jaar begon de welvaart in ons land weer te groeien. Het gebruik van windmolens als krachtbron
nam snel af.
De kosten bedragen € 15,-. Heeft u een museumjaarkaart, dan betaalt u geen toegangsprijs en bedragen de kosten € 7,50. Te voldoen op rekening NL53RABO 0377611565 tnv
KBO Niedorp.

Opgave bij Teuntje van Santen, 0226-421656.
Vertrek: 13.30 uur parkeerplaats Oosterweg, Nieuwe Niedorp en Maria Mater, ‘t Veld.
Heeft u geen eigen vervoer dan betaalt u de chauffeur € 3,Het Zijvestival zondag 2 oktober 2022 – Passie voor muziek
Het Zijvestival is een tweejaarlijks muziekfestival in ’t Veld, voor en door inwoners van ’t
Veld, Zijdewind en omstreken. Het uitgangspunt is dat iedereen die hobbymatig met muziek bezig is, de mogelijkheid krijgt om dat eens op een podium voor vrienden en dorpsgenoten te laten zien en horen. Daarmee willen we een stimulans zijn voor actief muziek
maken!
Dit levert elke keer weer een prachtige en zeer afwisselende dag op vol muziek en gezelligheid. Een bonte mix van allerlei stijlen, leeftijden en muziek-niveaus: samen maken
we er elke keer weer een feestje van!
De organisatie probeert in het programma een mooie opbouw te maken van 10.00 uur ’s
ochtends tot ongeveer 21.00 uur ’s avonds.
In de ochtend is het programma ook zeker gericht op de senioren onder de muziekliefhebbers. Het jeugdorkest van fanfare Samen Voorwaarts komt zich laten
horen en daarna bieden we ruimte voor verhalen en foto’s met daarbij liedjes van
vroeger door onze Koos gezongen!
Er staan ’s ochtends vrijwilligers klaar om inwoners die het Zijvestival willen bezoeken,
uit onder andere Maria Mater, te helpen met de reis. Bijvoorbeeld om rolstoelen te duwen en zo samen richting café de Vriendschap aan de Rijdersstraat te wandelen.
Wij hopen op weer een prachtige editie van het Zijvestival op zondag 2 oktober, waarbij
we jong en oud een gezellige dag kunnen bieden. Het zou leuk zijn velen van u te mogen ontvangen. En natuurlijk staat de koffie klaar!
Het Zijvestival comité
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Bezoek roofvogelopvang in Andijk
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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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