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Niedorp  

NIEUWSBRIEF            maart 2022 

Krachtig 
Betrokken 
Ondernemend 

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 
Maria Mater, koersbal 
 
vrijdag 13.45 - 16.00 uur 
dorpshuis Harmonie, biljarten dames        
             ______________ 
          
woensdag 13 april  
Vlindorado Waarland, 14.00 uur 
midgetgolf 
 
woensdag 11 mei  
Twuyvermolen Sint Pancras, 14.00 uur 
excursie 
 
woensdag 08 juni  
dagtocht Montfoort 
 

 
 
 

Van de voorzitter 
Het is een gewelddadige tijd. Ongeloof-
lijk dat een man zoveel macht heeft dat 
hij deze ellende kan aanrichten. Laten 
we blij zijn dat wij in een democratisch 
land wonen waar een persoon niet de 
dienst kan uitmaken.                                                                            
Overigens, de lente is begonnen. Bij ons 
achter dartelen de witte en zwarte lam-
metjes. Ga naar buiten en geniet van de 
zon. 
 
Vriendelijke groet, 
Trudy de Kruijf. 
 
 
Koersbal 

Nu de verbouwing 
in Maria Mater 
klaar is, is er weer 
plaats voor de 
koersbalgroep. Ie-
dere donderdag 
om 13.30 uur 
gaan de ballen 

weer rollen. Nieuwe leden zijn welkom. 
Komt u eens langs om vrijblijvend mee 
te spelen. U bent sportief bezig en het is 
gezellig. U kunt genieten van een kopje 
koffie of thee waarbij leuke gesprekken 
gevoerd worden.  
 
 
Vakantiereizen 
U kunt de navolgende reizen boeken die 
door KBO Den Helder worden georgani-
seerd. Inlichtingen tel. 06-29330488. 
3 dagen Twentse land, Ootmarsum 
5 t/m 7 april € 325,-- all inn 
7 dagen Zwarte Woud  
22 t/m 28 mei € 725,-- all inn 
5 dagen Friesland  
8 t/m 12 augustus € 490,-- all inn 
7 dagen Oostende, België 
12 t/m 18 september € 725,-- all inn 

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).  
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Midgetgolf 
 
We gaan woensdag 13 
april een middagje gezel-
lig midgetgolf spelen. 
Daarvoor blijven we dicht 
bij huis en gaan naar de 
overdekte baan van Vlin-
dorado in Waarland. We 

zijn dus niet afhankelijk van het weer. We 
sluiten af met koffie/thee en appelgebak. 
Omdat we tijdig moeten reserveren en de 
grootte van de groep moeten opgeven, 
kunt u zich uiterlijk 30 maart opgeven voor 
deelname bij Teuntje van Santen, 0226-
421656 
 
We vertrekken om 13.30 uur vanaf de par-
keerplaats aan de Oosterweg in Nieuwe 
Niedorp en Maria Mater in ‘t Veld.            
Kosten:  € 12,75 te voldoen op rekening 
NL53RABO 0377611565 tnv KBO Niedorp. 
Heeft u geen eigen vervoer laat het Teun-
tje weten. U betaalt de chauffeur € 1,50. 
 

Twuyvermolen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Woensdag 11 mei brengen we een bezoek 
aan de Twuyvermolen in Sint Pancras.
Deze molen is gebouwd in 1663 als laatste 
van de elf molens die gezamenlijk de 5560 
hectare grote Geestmerambacht-polder 
bemaalden op de Raakmaatsboezem. De 
molen is gerestaureerd en weer maalvaar-
dig. 
Ook interessant is te zien hoe er in de mo-
len gewoond kan worden met alle moderne 
gemakken zonder het karakter van de mo-
len aan te tasten. 
Opgave voor deelname bij Teuntje van 
Santen, 0226-421656 
Kosten:  € 12,75 te voldoen op rekening 
NL53RABO 0377611565 tnv KBO Niedorp. 
Heeft u geen eigen vervoer laat het Teun-
tje weten. U betaalt de chauffeur € 1,50 

Jaarvergadering 
 

De jaarvergadering werd op vrijdag 11 
maart gehouden in dorpshuis Prins Maurits 
in Nieuwe Niedorp en werd bezocht door 
26 leden.  

Na een hartelijk welkom vertelt voorzitter 
Trudy de Kruijf, dat ze blij is dat we na 
twee jaar weer een vergadering kunnen 
houden.  Na een verwijzing naar de wereld 
problemen spreekt zij waardering uit voor 
de actieve club die we hebben met een 
woord van dank voor onze vrijwilligers, die 
het hele jaar weer klaar stonden. 
Trudy de Kruijf en Teuntje van Santen wa-
ren aftredend. Er zijn geen tegenkandida-
ten gesteld waardoor beide dames zijn 
herkozen. 
Financieel zijn er geen problemen. Om 
14.45 uur sloot de voorzitter de vlot verlo-
pen vergadering waarna we genoten van 
een drankje, hapje en de muziek van Wil 
Luiken en enkele meezingende leden.  
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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. 
 
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. Mont-
foort is één van de kleinste stadjes in "het Sticht" van Utrecht en ligt te midden van de 
landelijke Lopikerwaard. Binnen de oude stadsmuren zijn nog veel markante en histo-
risch belangrijke gebouwen uit het bewogen verleden bewaard gebleven. 
We brengen u naar een sfeervol restaurant gelegen in de historische stadskern van het 
pittoreske Montfoort, die een unieke combinatie van sfeer, gezelligheid en waardigheid 
herbergt. Alvorens we aankomen bij restaurant De Gouden Leeuw rijden we een mooie 
rit in het buitengebied van Montfoort. Geniet u even heerlijk van de weidse uitzichten en 
overheersende stilte..... 
Aan tafel in het restaurant kunt u smikkelen van een heerlijke schnitzel op Grootmoeders 
wijze bereid met o.a. stukjes gebakken aardappel, boontjes, worteltjes, doperwtjes en 
augurken- en spekblokjes in één pannetje met jus. Als dessert wordt de traditionele pud-
ding van het huis uitgeserveerd met ijstaart. 
 
Als iedereen gegeten heeft staat het Montfoorts Mannenkoor 'De IJsselzangers' klaar om 
u diverse bekende Oud-Hollandse liederen c.q. zeemansliederen ten gehore te brengen. 
Deze kunt u uiteraard meezingen of neuriën. Een leuke aangename middag die voorbij 
zal vliegen. Na het instappen gaat het weer naar Niedorp waar we rond 18.30 uur weer 
thuiskomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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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). 


