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Niedorp  

NIEUWSBRIEF    augustus 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 
 
vrijdag 13.45 - 16.00 uur 
dorpshuis Harmonie, biljarten dames 

 ______________ 
 

 
donderdag,  03 september 
Prins Maurits, 10.00 uur 
start gymgroep 
 
woensdag 09 september 
De Couwenhof 13.00 - 16.00 uur  
 
vrijdag 25 september 
dorpshuis Harmonie, 13.45 uur  
start damesbiljarten 
 
 
 
 

Van de voorzitter 
 
Beste KB0-ers, 
 
Gelukkig is de ergste warmte voorbij.  
Terwijl ik dit voor u schrijf  voorspelt de 
weervrouw storm, het is bij ons echt hol-
len of stilstaan.                                                                                                       
Helaas is het nog niet mogelijk om al onze 
activiteiten te hervatten. Het blijft oppas-
sen. Het advies: 1,5 meter afstand  hou-
den is nog steeds van toepassing. 
Iedereen  moet zich hier aan houden. He-
laas is de constatering dat juist ouderen 
zich hier niet aanhouden. Het is ook moei-
lijk maar voor onze eigen gezondheid is 
dit noodzakelijk. Heel  vervelend maar het 
moet nou eenmaal.  
Houd moed, er komen echt andere tijden. 
 
 
Vriendelijke groet, 
Trudy de Kruijf. 
 
 

Niet onverwacht hebben wij helaas afscheid 
moeten nemen van ons bestuurslid 
 

Klaas Vel 
lid in de orde van Oranje Nassau 

 
Klaas heeft veel betekend voor de ouderen-
bonden in Niedorp. Veertien jaar was hij onze 
penningmeester. Als computer- en ICT-
deskundige heeft hij veel van onze leden weg-
wijs gemaakt in de digitale wereld.  Ook coör-
dineerde hij het vervoer voor onze excursies. 
Wij zijn Klaas veel dank verschuldigd. 
 
Bestuur en leden KBO Niedorp   
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Wat staat ons te wachten? 
 
Dat is de vraag in deze onzekere tijden. Na 
een half jaar geen activiteiten door de Coro-
na-maatregelen heeft het bestuur zich bera-
den hoe we verder kunnen gaan.  Als we de 
1½ meter regel aan houden en de handen 
desinfecteren dan kunnen we weer wat gaan 
doen. Het is goed elkaar weer te ontmoeten. 
Wat gaan we doen? De gymgroep en de da-
mesbiljartclub gaan van start. De gym don-
derdag 3 september en de biljartclub vrijdag 
25 september. 
Met Samen wordt overlegd of er mogelijkhe-
den zijn voor de bingo en het koersballen. 
Daar kunnen wij geen beslissing over nemen 
omdat deze activiteiten in Maria Mater plaats 
vinden. Zodra daar duidelijkheid over is, 
wordt u daarvan op de hoogte gesteld.   
 
Er komt geen jaarprogramma omdat er te 
veel onduidelijk is over wat er met groepen 
mogelijk is. Komt er weer ruimte dan zullen 
we zeker excursies en uitjes organiseren. U 
wordt daar tijdig van op de hoogte gesteld in 
de Nieuwsbrief. 
Wat we al kunnen aanbieden is een bezoek 
aan De Couwenhof in Nieuwe Niedorp. 
Wij gaan in overleg met dorpshuis Prins 
Maurits om de muzikale Sinterklaasbingo 
mogelijk te maken.  
 
Dan nog onze dagtocht welke voor 16 sep-
tember gepland stond. Het zal u niet verba-
zen dat deze is geannuleerd door het reisbu-
reau. We hebben een nieuwe trip gereser-
veerd voor volgend jaar mei en hopen dat het 
dan wel door kan gaan.  
Het betaalde inschrijfgeld is inmiddels naar u 
terug gestort. 
 
 Het bestuur hoopt dat we onze contacten 
weer kunnen aanhalen zodat we weer met 
elkaar in gesprek kunnen gaan. Dat is de af-
gelopen maanden node gemist.  
 
Tot slot. Pas goed op, wees voorzichtig en 
blijf vooral gezond. 
 
 

 
 
 
 

De Couwenhof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woensdag 09 september stelt Anouska Cou-
wenhoven haar fraaie tuin open, speciaal 
voor ons. U krijgt van haar uitleg over haar 
tuin. Hoe is die tot stand gekomen en wat is 
er allemaal te zien? U bent welkom vanaf 
13.00 uur tot 16.00 uur. We hebben er voor 
gekozen om niet als groep heen te gaan om 
zo spreiding over de middag te krijgen waar-
door het mogelijk is om de 1½ meter afstand 
van elkaar te bewaren. Koffie/thee staat voor 
u klaar waarbij een lekker puntje appeltaart 
niet zal ontbreken. 
De entree bedraagt € 3,-.  
Heeft u vervoer nodig, neem dan contact op 
met Teuntje van Santen, 0226-421656. 
U vindt de tuin aan de Dorpsstraat 58 in 
Nieuwe Niedorp. 

 
Gymgroep 

 
 
 
 

 
 
 
Onze instructrice Barbara Grooteman heeft 
ideeën voor een nieuw programma. Daar zal 
zij het de eerste keer met u overhebben. 
Vindt u het leuk om nieuwe oefeningen te 
gaan doen? Nieuwe leden zijn welkom en 
mogen de eerste maand gratis meedoen. 
Kom dus gerust eens langs. 
Peter Couwenhoven wordt het nieuwe con-
tact voor de gymgroep. Zijn  telefoonnum-
mer: 06 25311671 of 0226-413019. 
 

 


