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Niedorp  

NIEUWSBRIEF          april  2022 

Krachtig 
Betrokken 
Ondernemend 

wekelijks 
 
donderdag 10.00 - 11.00 uur 
Prins Maurits, seniorengymnastiek 
 
vrijdag 13.45 - 16.00 uur 
dorpshuis Harmonie, biljarten dames        
               ___________ 
          
maandag 08 mei  
bingo Maria Mater, 15.00 uur 
 
woensdag 11 mei  
Twuyvermolen Sint Pancras, 14.00 uur 
excursie 
 
woensdag 18 mei  
fietsen 
vertrek bij Maria Mater, 13.30 uur 
 
woensdag 08 juni  
dagtocht Montfoort 
vertrek 8.00 uur 

 
             ____________ 
 
 
Koersbal 
De koersballers zijn zoals gebruikelijk na de 
Pasen gestopt. Een traditie die vast gehou-
den wordt. In september gaan ze weer van 
start. 

Van de voorzitter 
Beste KBO-ers, 
 
Wat hebben we mooie paasdagen ach-
ter de rug. Het kon niet mooier.                                                                                                
Ook is het de moeite waard om naar de 
bloeiende bollenvelden te gaan kijken. 
Wij, mijn man Kees en ik, hebben de 
tocht langs de velden ondernomen, het 
blijft prachtig. 
Gaat u ook mee met de dagtocht 8 juni? 
Met de bus, dus zelf niet rijden, heerlijk. 
Zo lang het weer mooi blijft, ga naar bui-
ten en geniet. 
 
Vriendelijke groet, 
Trudy de Kruijf. 
 
 
 
 
 
Rookmelders verplicht vanaf 1 juli 
Veel huizen hebben al een of meerdere 
rookmelders in huis. Echter er zijn ook 
veel huizen die maar 1 rookmelder of 
zelfs geen rookmelder in huis hebben. 
Vanaf 1 juli 2022 is het voor ieder huis in 
Nederland, dus ook voor bestaande wo-
ningen, verplicht om op elke verdieping 
een rookmelder te hebben. Deze bepa-
ling geldt ook voor huurwoningen. 

In de vorige Nieuwsbrief stond ver-
keerd vermeld dat de kosten voor het 
bezoek aan de Twuyver molen € 12,75 
zijn. Dit moet € 5,00 zijn. Heeft u al be-
taald dan krijgt u het teveel gestorte 
bedrag terug. Onze excuses voor deze 
fout. 
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Bezoek Twuyver molen in Sint Pancras 
 
De Twuyvermolen is gebouwd in 1663 als laatste van de 
elf molens die gezamenlijk de 5560 hectare grote Geest-
merambacht-polder bemaalden op de Raakmaatsboe-
zem. De molens stonden allemaal aan de oostzijde van 
de polder en werden van zuid naar noord aangeduid met 
een letter. De Twuyvermolen staat dan ook bekend als 
Molen A.  Oorspronkelijk was de achtkante binnenkruier 
(type grondzeiler) uitgerust met een schoepenrad, maar 
rond 1850 is hij evenals de meeste andere molens vervij-
zeld. In 1926 is de molen, na een proeftijd van 2 jaar 
waarin alle molens werden stilgelegd en alleen het ge-
maal in Zuid-Scharwoude het polderpeil regelde, buiten 
bedrijf gesteld.                                                                                           

In 2014 hebben Rob Basten en Suzanne Jong de molen 
gekocht.  De molen is in twee jaar tijd gerestaureerd en 
weer maalvaardig. Sinds september 2016 wonen zij in de 
molen die zij open stellen voor een rondleiding. We ko-
men alles te weet over historie en werking van de molen. 
Ook interessant is te zien hoe er in de molen gewoond 
kan worden met alle moderne gemakken zonder het karakter van de molen aan te tasten. Als er 
wind is, draait de molen want eigenaar Rob Basten is gediplomeerd vrijwillig molenaar. 

Wij sluiten af met koffie/thee en appelgebak. 

Vertrek: 13.30 uur parkeerplaats Oosterweg, Nieuwe Niedorp  en Maria Mater, ‘t Veld                   
Kosten:  € 5,-   rekening NL53RABO 0377611565 tnv KBO Niedorp 
Opgave: Teuntje van Santen, 0226-421656 
Heeft u geen eigen vervoer dan betaalt u de chauffeur € 1,50 

Bingo 
We kunnen weer 
bingo spelen. 
Maandag 9 mei 
om 15.00 in Ma-
ria Mater bent u 
welkom. Deelname is gratis. 
 
Fietsen 
Krijgt u ook weer 
zin om te fietsen 
nu het mooi weer 
is? Woensdag 18 
mei willen we de 
eerste tocht gaan 
maken.  Onze 
tochten zijn onge-
veer 30 km.  
We vertrekken om 13.30 uur vanaf Maria 
Mater.  
Voor meer informatie kunt u terecht bij Gré 
Blankendaal, 0226-422503 
 

Wandelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We willen weer een wandelgroepje opstar-
ten. Het voorstel is om niet meer in de ei-
gen omgeving te wandelen. We gaan met 
de auto naar een mooie plek om daar een 
wandeling te maken. We zoeken steeds 
andere plekken uit waardoor het leuker 
wordt. Het bestuur hoort graag wat u er 
van vindt. Bij voldoende belangstelling 
kunnen we  het gaan organiseren. 
Zet de wandelschoenen maar klaar!! 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Gré 
Blankendaal, 0226-422503 
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Dagtocht naar Montfoort 
 
Woensdag 8 juni gaan we met Bak Reizen op stap. Het gaat om een rit naar het stadje 
Montfoort, gelegen op de grens van Utrecht en Zuid-Holland, met 's middags een optre-
den van de IJsselzangers. De belangstelling voor deze tocht is groot. We hebben al 60 
aanmeldingen binnen, één bus is vol. Wij hebben 90 plaatsen gereserveerd, er is dus 
nog volop ruimte om ook mee te gaan.  
 
Na vertrek vanaf Niedorp rijden we Noord Holland uit naar de provincie Utrecht. U krijgt 
onderweg 2 kopjes koffie met gebak aangeboden. Na deze stop rijden we een leuke rou-
te en komen dan uiteindelijk in Montfoort op de grens van Utrecht en Zuid Holland. In 
restaurant De Gouden Leeuw eten we een heerlijke schnitzel op grootmoeders wijze be-
reid met o.a. stukjes gebakken aardappel, boontjes, worteltjes, doperwtjes en augurken- 
en spekblokjes in één pannetje met jus. Als dessert wordt de traditionele pudding van 
het huis uitgeserveerd met ijstaart. 
 
‘s Middags staat het Montfoorts Mannenkoor 'De IJsselzangers' klaar om u diverse be-
kende Oud-Hollandse liederen c.q. zeemansliederen ten gehore te brengen. . 
 
We vertrekken om 8.00 uur bij Maria Mater en dorpshuis Prins Maurits. 
Opgave bij Teuntje van Santen (0226-421656). 
Kosten:  € 52,50 te voldoen op rekening NL53RABO 0377611565 tnv KBO Niedorp. 

Middagje minigolfen 

de winnaars Ferry en Peter met 54 slagen 
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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). 


