
 
Nieuwsbrief  KBO Niedorp                                                              1                                                                             september 2020 

Niedorp  

NIEUWSBRIEF    september 2020 

Krachtig 
Betrokken 
Ondernemend 

wekelijks 
 

dinsdag 13.00 - 16.00 uur  
zwembad De Wirg, zwemmen voor ouderen 
 
woensdag 10.00 -  11.15 uur 
Niedorphal, badminton voor senioren 
 
donderdag 10.00 - 11.00 uur 
Prins Maurits, seniorengymnastiek 
 
donderdag 13.30 - 16.00 
Maria Mater, koersbal 
 
vrijdag 13.45 - 16.00 uur 
dorpshuis Harmonie, biljarten dames 

 ______________ 
 
vrijdag 25 september 
dorpshuis Harmonie, 13.45 uur  
start damesbiljarten 

 
maandag 30 november 
Prins Maurits, 14.00 uur 
muzikale Sinterklaasbingo 
 
 
 
 

Van de voorzitter 
 
Beste KBO-ers, 
 
Geniet u ook zo van het prachtige na-
jaarsweer? 
Wij, mijn man Kees en ik, in ieder geval-
Dankzij het mooie weer hebben we een 
overvloed aan vijgen. Heel bijzonder in 
ons klimaat. 
Iedereen die 9 september naar de Cou-
wenhof is geweest van Anouska Cou-
wenhoven, was heel enthousiast. Een  
prachtige tuin. Helaas regende het. Toen 
iedereen was vertrokken kreeg de zon 
spijt en liet zich alsnog van haar beste 
kant zien. Dit bezoek is voor herhaling 
vatbaar. 
 
Helaas is het  coronavirus nog altijd ac-
tief, dus het blijft opletten. Houd vol, er 
komen hoe dan ook betere tijden. 
 
Vriendelijke groet, 
Trudy de Kruijf. 
 
 
Hoe gaan we verder? 
 
De gymgroep is vol enthousiasme van 
start gegaan. Slechts een lid heeft aan-
gegeven nog niet te komen. We kunnen 
vier nieuwe leden begroeten.  
Het koersbal begint nog niet. Men ziet 
problemen om de vereiste afstand te 
houden. Bovendien is het ontsmetten 
van het materiaal lastig.   
Ook de bingo kan nog niet. Er mogen 
niet meer dan 20 personen in de zaal 
waardoor we mensen moeten teleurstel-
len die daardoor niet toegelaten kunnen 
worden. Reden om te wachten op betere 
tijden. 

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 
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Rabo Clubsupport 2020 
 
Evenals vorig jaar is weer een actie van de 
Rabobank waarmee verengingen een leuk 
bedrag voor de kas kunnen verzamelen. 
Heeft u een rekening bij de Rabobank dan 
kunt u meedoen. Daarvoor moet u wel lid 
van de bank zijn. Heeft u vorig jaar meege-
daan dan bent u al lid. 
Van 5 tot 25 oktober kunt op KBO Niedorp 
als uw favoriete club stemmen. Vraag uw 
familie en vrienden dit ook te doen. Kun-
nen wij weer op u rekenen? 

Sinterklaasbingo 
 
De muzikale Sinterklaasbingo kan door-
gaan. Wel moeten we aan Corona-regels 
voldoen die met dorpshuis Prins Maurits 
afgesproken worden. In de Nieuwsbrief 
van oktober leest u er meer over.  
De datum is maandag 30 november. 

 

 

in de gymzaal 

in de Couwenhof 


