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Niedorp  

NIEUWSBRIEF    januari  20202 

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 07 februari 
Maria Mater, 14.00 uur  
jaarvergadering  
maandag 10 februari 
Maria Mater, 15.00 uur  
bingo 
maandag 09 maart 
Maria Mater, 15.00 uur  
bingo 
maandag 16 maart  
Prins Maurits, 14.00 uur 
muzikale middag, duo Zang en Snaar 
 
 
 
 
 

Van de voorzitter 
 
Dit is de eerste nieuwsbrief van het jaar 
2020. 
Heeft u de knallen van oud- op nieuw 
goed doorstaan? Bij mij in Haringhuizen 
viel het, waarschijnlijk door de mist, erg 
mee. 
Stemmen om het vuurwerk te verbieden 
is te begrijpen. Hulpverleners zoals 
brandweerlieden, ambulance personeel 
en politie te bekogelen met vuurwerk en 
stenen is verwerpelijk. Dat kan echt niet.                                                                                                    
 
Het afgelopen KBO-verenigingsjaar is 
succesvol verlopen. Er zijn veel leuke 
activiteiten voor u georganiseerd en be-
langrijk, goed door u bezocht. Wij, het 
bestuur, verwachten voor het komend 
jaar hetzelfde. 
Vrijdag 7 februari a.s. is de jaarvergade-
ring, komt u ook?  
 
vriendelijke groet, 
Trudy de Kruijf. 
 

Belastinghulp 
 

Heeft u hulp nodig bij het invullen van 
uw jaaropgave dan kunt u een beroep 
doen op de heren Sepers (0226-422889) 
of Loos (0226-423092) De heer RIjsten-
berg is wegens gezondheidsomstandig-
heden gestopt. Wij willen hem bedanken 
voor de tien jaar dat hij als belastinghulp 
voor ons beschikbaar was. 
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Toby en Willem hadden brachten de 
stemming er goed in 

Na een valse bingo een gastoptreden van 
de heer Entius die met een gevoelig lied 
uit zijn jeugd applaus oogstte 

Onze disc-jockey en bingoleider Gerard 

Muzikale Sinterklaasbingo Kerstbingo 

Ook in Maria Mater een volle zaal 

Een goed gevulde tafel met prijzen 

Lezing Canada 
 

Een boeiende lezing met fraaie beelden.  
Helaas waren wij gedwongen om uit te wij-
ken naar het sportcafé van de Niedorphal.  
Wij kregen op dinsdag te horen dat wij op 
de besproken maandagmiddag niet in de 
Prins Maurits konden doordat de zaal nodig 
was voor een uitvaart.  
Het bestuur vond dat dit niet kon maar er 
was niets meer aan te doen. De beheerder 
had het inmiddels gepubliceerd op onder 
andere Pewi Nieuws. Een dag later stond 
onze aankondiging in het Niedorper Week-
blad, uiteraard met de vermelding  dat het 
in de Prins Maurits was. Het zorgde voor 
veel verwarring wat wel de reden zal zijn 
geweest dat er weinig mensen naar de 
sporthal kwamen.  
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Jaarvergadering 
 
Het bestuur nodigt u uit voor de jaarvergadering op vrijdag 7 februari 2020 om 14.00 uur 
in de zaal van Maria Mater aan de Oranjelaan te ’t Veld. 
 
Agenda 
 

 1.  Opening door de voorzitter. 
 2.  Notulen van de jaarvergadering van 2 februari 2018. 
 3.  Jaarverslag van de secretaris. 
 4.  Jaarverslag door de penningmeester. 
 5.  Verslag door de kascommissie. 
 6.  Begroting voor 2019. 
 7.  Benoeming nieuwe kascommissie. 
 8.  Verkiezing bestuur 

Aftredend en niet herkiesbaar penningmeester Klaas Vel. 
Aftredend en herkiesbaar Peter Couwenhoven  
Wilt u iemand voordragen voor het bestuur, dan kan dat door een brief 
met naam en 5 handtekeningen te richten aan de secretaris voor 5 fe-
bruari 2019. 

 9.  Rondvraag. 
 10. Sluiting. 

 
De middag ziet er als volgt uit: 
Zaal open 13.30 uur         14.00 uur begin jaarvergadering         14.45 pauze.                  
Daarna nog even gezellig nazitten met een muzikaal optreden van verteller-muzikant Wil 
Luiken.  
 
De notulen van de vorige jaarvergadering, het financieel overzicht van 2019 en de be-
groting 2020 liggen ter inzage. 
Koffie en een paar drankjes worden u aangeboden. 
Tot ziens op onze jaarvergadering. Uw stoel staat klaar. 
 

 

Met Muziek door`t Leven                                                      

het motto van Wil Luiken 
 
Op zijn elfde jaar zat Wil al achter het 
orgel. Hij is sinds 1962 werkzaam in de 
muziek. Actief met optredens op bruilof-
ten en partijen. Hij speelde dansmuziek 
in verschillende bands waaronder The 
Blue Stars.Ook is hij kerkorganist in di-
verse kerken.  
 
Sinds November 2014 treedt hij solo op. 
Luisterliedjes en meezingers uit de jaren `50 tot `90 worden zeer ge-
waardeerd. Momenteel geeft hij veel concerten in verzorgingshuizen 
en voor de Zonnebloem.Ook treed hij veelvuldig op voor vrouwenvere-
nigingen, ANBO en KBO.  
Wil begeleidt zich zelf met piano en/of accordeon.  
Hij speelt van Bach tot Beatles! 
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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 
Klaas  Vel                                             0226-411400 
Hoefje 27, 1733 AB Nieuwe Niedorp           
kvelnnd@hetnet.nl 
jaarprogramma 
Teuntje van Santen                              0226-421656 
Dreef 43, 1735 HM ‘t Veld                             
johnenteuntjev.santen@kpnmail.nl 
bingo 
Els Stroet                                             0226-422275 
Oranjelaan 14. 1735 HR ‘t Veld                    
elsjaakstroet@ziggo.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 

 
€ 25,-- 

 
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. 
 
Pimpernel bloemen en meer 
Dorpsstraat 158, Nieuwe Niedorp 
Pimpernel geeft 10% korting. 
Geldt niet voor trouw-en rouwstukken. 
 
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). 


