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Niedorp   

   NIEUWSBRIEF    mei 2019 

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 
voetbalkantine De Kogge, koersbal 
vrijdag 13.45 - 16.00 uur 
dorpshuis Harmonie, biljarten dames 

 ______________ 
 
woensdag 05 juni 
wandelen, 13.30 uur vertrek Maria Mater 
 
woensdag 12 juni  
fietsen, 13.30 uur vertrek Maria Mater 
 
maandag 24 juni 
vergadering bestuur, 14.00 uur 
 
woensdag 03 juli  
fietsen, 13.30 uur vertrek Maria Mater 
 
woensdag 10 juli 
wandelen, 13.30 uur vertrek Maria Mater 
 
maandag 15 juli 
Maria Mater, 15.00 uur bingo 
 
 
Iedere 1e en 3e dinsdag van de maand 
spreekuur Vrijwillige Onafhankelijk Adviseur 
10.00 - 12.00 uur, De Koppeling, Nw Niedorp 

In juni is er geen bingo 
in Maria Mater.  

Van het bestuur 
 
De dagtocht naar Rotterdam was de 
laatste activiteit uit ons jaarprogram-
ma. Het was weer een gevarieerd pro-
gramma waarvan goed gebruik is ge-
maakt. De uitstapjes, museumbezoek-
jes, het middagje film en de andere 
onderdelen van het programma  ver-
stevigen de onderlinge band. Het is 
gezellig om elkaar te spreken en bij te 
parten. Sociale contacten zijn belang-
rijk om plezier in het leven te hebben 
en te behouden. Dat is ook het doel 
van ons jaarprogramma. Teuntje van 
Santen en Peter Couwenhoven gaan 
zich nu  weer beraden om een nieuw 
programma samen te stellen. Graag 
uw inbreng:Leuke suggesties of idee-
en horen zij graag. De telefoonnum-
mers vindt u in het colofon op de laats-
te bladzijde van de Nieuwsbrief.  
Niet alle activiteiten zijn gestopt. U 
kunt in de zomermaanden fietsen en 
wandelen. Lekker in de buitenlucht 
met elkaar op stap. Gré Blankendaal is 
de organisator. Bij haar kunt u terecht 
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Geslaagd dagje Rotterdam 

Operettevereniging Purmerend & Omstreken speelt dit  jaar “Die Lustige Witwe”. 
 
Een bewerking van de wereldberoemde opera van Frans Lehár. De meest uitgevoerde 
operette aller tijden. In deze operette wordt het absurde verhaal vertelt van aristocratische 
intrige. Op komische wijze wordt getracht te verhinderen dat de rijke weduwe Hanna Gla-
wari trouwt met een Fransman en daarmee het fictieve Balkenland berooft van haar for-
tuin. In deze bewerking passeren alle bekende liederen de revue, alles gesproken en ge-
zongen in het Nederlands. 
 
Wij als vereniging uit Purmerend mogen u een interessante aanbieding doen. Hoe eerder 
u bestelt, hoe beter de plaats. 
 
Ticket voor “Die Lustige Witwe” bedraagt                  € 22,50 
 
Bij afname van   30 kaarten wordt de prijs                 € 21,00 
 
Bij afname van   50 kaarten                                      € 20,00 
 
  
De uitvoeringsdata zijn: 
 
Zaterdag 2, 9 en 16 november 2019, aanvang 20.15 uur. 
Zondag Matinee 10 november 2019, aanvang 14.00 uur. 
 
  
“Die Lustige Witwe” wordt uitgevoerd door leden van Operettevereniging P & O met enke-
le gastsolisten en 21 musici in de orkestbak onder leiding van Harrie Buijs. De regie is we-
derom in handen van Jaap Dijkhuis. 
 
U kunt de tickets boeken bij www.depurmaryn.nl 
Telefoonnr. 0299 432265 
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Honderd  deelnemers, twee 
bussen, heerlijk weer. Wat wil 
je nog meer. De dagtocht 
naar Rotterdam werd een ge-
zellige dag waarin volop ge-
noten is. In Pijnakker stond 
een lekker bakkie voor ons 
klaar. Daarna naar Zuid Beij-
erland voor een heerlijk diner.  
‘s Middags een mooie rond-
vaart onder een lekker zon-
netje door de havens waarna 
een voorspoedige thuisreis 
zonder files ons weer rond 
zeven uur thuis bracht. Het 
einde van een prachtige dag. 
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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. 


