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Niedorp   

NIEUWSBRIEF    april  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 13.30 - 16.00 uur 
dorpshuis Harmonie, biljarten dames 

 ______________ 
 

 
maandag 13 mei 
bingo, Maria Mater,15.00 uur  
 
woensdag 22 mei 
dagtocht Rotterdam 
 
woensdag 05 juni 
wandelen, 13.30 uur vertrek Maria Mater 
 
woensdag 12 juni 
fietsen, 13.30 uur vertrek Maria Mater 
 
 
 
Iedere 1e en 3e dinsdag van de maand 
spreekuur Vrijwillige Onafhankelijk Adviseur 
10.00 - 12.00 uur, De Koppeling, Nw Niedorp 
 

Van de voorzitter 
 
Beste KBO-leden, 
 
Wat een belangstelling voor het bezoek 
aan Aafies Nobelhuis, zoveel aanmel-
dingen dat het bezoek in twee delen is 
gegaan. Wat ik hoorde van degene die 
mee zijn gegaan was het zeer de moei-
te waard.                              
Het uitje naar Rotterdam overtreft alles, 
in twee bussen. Een compliment aan 
het adres van Peter en Teuntje die de 
organisatie hebben van deze activitei-
ten. Misschien levert het door mond op 
mond reclame nieuwe leden op. 
Aangezien ik lid ben van het KBO pro-
vinciaal bestuur en de jaarvergadering 
op dezelfde dag van het uitje naar Rot-
terdam valt, kan ik helaas niet mee. 
Ik wens iedereen die meegaat een heel 
plezierige dag toe.  
Voor alle leden een hele mooie zomer 
met af en toe een regenbui toege-
wenst. 
 
Trudy de Kruijf 
 

 

Het wordt weer tijd om aan het 
programma voor volgend jaar te 
gaan werken. Heeft u ideeën of 
tips voor een uitje. Laat het dan 
weten aan Teuntje van Santen of 
Peter Couwenhoven. Dan kunnen 
zij weer een gevarieerd program-
ma samenstellen.  
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Rabobank clubkas actie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bent u lid van Rabobank Kop van Noord-
Holland, dan heeft u een stemkaart met 
een unieke code ontvangen. Met deze co-
de kunt u tot 14 mei stemmen op uw favo-
riete club. Als lid mag u totaal vijf stemmen 
uitbrengen, waarbij maximaal twee per 
club. KBO-Niedorp doet ook weer mee, 
dus u kunt twee stemmen op ons uitbren-
gen. Vorig jaar heeft dat een leuk bedrag 
opgeleverd en wij rekenen nu weer op u.  
 
 

Dagtocht naar Rotterdam  

De belangstelling voor onze dagtocht  op 
22 mei is zo groot dat we een tweede bus 
kunnen laten rijden. Dat betekent dat we 
waarschijnlijk niemand hoeven te teleur-
stellen en dat we met maximaal honderd 
personen op stap kunnen. Het belooft een 
prachtige dag te worden. 
U kunt dus het inschrijfgeld van € 51,00 
overmaken op rekening NL53RABO 
0377611565 tnv KBO Niedorp.  
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Wilt u mee, 
meldt u dan snel aan bij Teuntje van San-
ten (0226-421656).  
Vertrek:  
8.00 uur Maria Mater. ’t Veld                  
8.00 uur Prins Maurits, Nieuwe Niedorp   
Let op . Vertrektijd Nieuwe Niedorp is ge-
wijzigd. 

Waar werkt de stichting LSBO-
Hollands Kroon ook aan mee? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misschien heeft u er iets over gelezen. De 
gemeente Hollands Kroon wil een 
dementie vriendelijk gemeente worden. Zij 
is al langere tijd in actie, maar nu lijkt er 
een draagvlak gevonden te zijn om de 
gemeente te ondersteunen bij dat streven. 
Of moeten we constateren, dat het nu 
duidelijker is geworden bij de diverse 
organisaties, dat de zorgverlening aan 
demente inwoners ons aller probleem is. 
Want hoe herkent u dementie? Nee niet in 
de familie of kennissen, maar bijvoorbeeld 
in de winkel, bij de bank, aan de telefoon, 
in de thuiszorg of vrijwilligerswerk.  Voor 
speciale beroepsgroepen zijn er trainingen. 
Maar die zijn niet overal aanwezig als een 
demente inwoner ergens hulp nodig heeft. 
Bent u dan instaat de juiste hulp te 
bieden? Vergroot uw kennis over dementie 
en leer vaardigheden in de omgang met 
iemand met dementie. Dat is streven naar 
een dementie vriendelijke omgeving in de 
gemeente Hollands Kroon. Voor opvang 
van erg demente inwoners zijn natuurlijk 
andere maatregelen nodig. Daar moet ook 
over nagedacht en naar de toekomst 
gekeken worden.  
Nu hebben een zevental organisaties de 
handen in een geslagen en hebben nu de 
opdracht op zich genomen om de 
gemeente dementie vriendelijk te maken. 
Deze samenwerkingsovereenkomst is ook 
getekend door de LSBO-HK. Het bestuur 
van de LSBO-HK kan dit niet alleen en 
doet dan ook een beroep op de achterban 
om ook de kennis over dementie en 
vaardigheden in de omgang met iemand 
met dementie te leren toepassen en 
daarmee een bijdrage te leveren aan deze 
uitdaging.  
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Bezoek aan Afke’s Nobelhuis  
 

Door de grote belangstelling zijn we twee keer naar 
Egmond geweest omdat de groep niet groter dan vijf-
tien personen mocht zijn. De eerste groep ging op 
dinsdag 16 april, de tweede volgde een week later. 
Helaas moesten we een aantal mensen teleurstellen 
omdat hun late aanmelding niet gehonoreerd kon 
worden. Mocht er door de enthousiaste verhalen 
meer belangstelling zijn voor een bezoek, neemt u 
dan contact op met Teuntje van Santen  (0226-
421656). Dan kunnen we kijken of we nog  een derde 
keer kunnen organiseren. 
 
Na de ontvangst kregen we in de huiskamer van het 
Nobelhuis een korte inleiding van Afke waarin zij ver-
telde hoe zij tot haar kunst is gekomen. Daarna kre-
gen we een uitgebreide rondleiding waarbij haar hu-
moristische uitleg haar werk niet alleen tot leven wek-
te maar ook veelvuldig voor gelach zorgde. Alles wat 
zij in haar leven gemaakt heeft, hangt in haar eigen 
museumpje, ondergebracht in enkele kleine gebouw-
tjes. Veel van haar werk is geïnspireerd op verhalen uit de Bijbel waar zij een eigen invulling 
aan geeft. Religieus werk met een eigen gezicht want voor alle bijbelse figuren hebben 
mensen uit haar eigen leven geposeerd. 
 
De tijd vloog voorbij en een bijzondere middag 
werd afgesloten met een glaasje zelf gemaakte 
wijn van vruchten van eigen erf waarbij een hapje 
niet ontbrak. 
 
Afie Valkering, 82 jaar, een bijzonder mens. 
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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. 
 
Bike Totaal Koks 
Winkelhart Niedorp 
Bike Totaal geeft 5% korting op de aan-
schaf van een elektrische fiets. 
 
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. 


