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Weer een jaar voorbij, het lijkt wel als je ouder wordt
dat de tijd door je vingers glipt. Maar maak gebruik van
de tijd, om de dingen te doen die je leuk vindt.
Het nieuwe programma, samengesteld door Teuntje
van Santen en Peter Couwenhoven, biedt voor iedereen
de gelegenheid om aan interessante excursies deel te
nemen. Ook amusement is niet vergeten. U weet, heeft
u geen vervoer, bel en het wordt voor u geregeld.
KBO Niedorp is vertegenwoordigd in de LSBO,
samenwerkende bonden van ouderen in Hollands
Kroon . Het bestuur heeft regelmatig gesprekken met
de wethouder, om de vinger aan de pols te houden wat
betreft maatregelen die vooral van belang zijn voor ons
ouderen.
De vertrouwde Nestor heeft een nieuwe naam WijSr,
omdat het blad Nestor en Perspectief Van de
PCOB samengevoegd zijn en het bestuur vond dat
daar een nieuwe naam bij past. In de WijSr kunt u
lezen wat directeur Manon van der Kaa voor ons
ouderen heeft bereikt bij de overheid.
Ik wens u heel veel plezier bij het deelnemen aan de
programma’s en ik stel het zeer op prijs u daar te
ontmoeten.
Trudy de Kruijf
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vrijdag 29 september
‘Efkes mooi anzitte’
We gaan een middagje in onze omgeving varen met partyboot De Koperen Hoorn. Koffie/thee en gebak staan voor u
klaar aan boord. Een goede gelegenheid om elkaar na de
vakantie weer te ontmoeten en bij te praten.
De boot heeft een rolstoellift.
Vertrek: 13.30 uur parkeerplaats Oosterweg, Nieuwe Niedorp
en Maria Mater, ‘t Veld
Kosten: € 18,25 rekening NL53RABO 0377611565
tnv KBO Niedorp
Opgave: Teuntje van Santen, 0226-421656
Heeft u geen eigen vervoer dan betaalt u de chauffeur € 1,50
De inschrijving sluit op 22 september.

dinsdag 24 oktober
Automuseum Schagen
De vijftig oldtimers in het Automuseum in Schagen zijn van
verschillende merken. Ga terug in die tijd toen een rijdende
auto nog een bijzonder tafereel was en mensen een ritje met
de auto als een ware beleving zagen! Behalve de verzameling auto's is er nog een collectie motor- en bromfietsen en
oud boerengereedschap. Koffie of thee met cake staat voor
ons klaar.
Het bezoek is gratis, evenals de koffie. Wij vragen u een kleine bijdrage in de daarvoor bestemde bus te deponeren.
Vertrek: 13.30 uur parkeerplaats Oosterweg, Nieuwe Niedorp
en Maria Mater, ‘t Veld
Opgave: Teuntje van Santen, 0226-421656
Heeft u geen eigen vervoer dan betaalt u de chauffeur € 3,4

woensdag 15 november
Bezoek paprikakas Agriport
U wordt ontvangen en welkom geheten in ’s werelds grootste
kas met oranje paprika’s waar zo’n 30.000 kilo paprika’s op
een dag worden geoogst! U ervaart met eigen ogen hoe de
hypermoderne tuinder zijn product teelt met oog voor mens
en milieu en met de nieuwste technische snufjes.
Koffie of thee staat voor ons klaar. Ook is er een proeverij.
Alle gasten krijgen een gezonde lekkernij mee naar huis!
In de kas zijn rolstoelen beschikbaar voor als u slecht ter
been bent. Wel opgeven bij Teuntje als u hier gebruik van
wilt maken.
Omdat er een lijst met deelnemers overhandigd moet worden, kunt u zich tot 8 november opgeven.
Vertrek: 13.30 uur parkeerplaats Oosterweg, Nieuwe Niedorp
en Maria Mater, ‘t Veld
Kosten: € 14,75 rekening NL53RABO 0377611565
tnv KBO Niedorp
Opgave: Teuntje van Santen, 0226-421656
Heeft u geen eigen vervoer dan betaalt u de chauffeur € 3,-

vrijdag 1 december
Sinterklaasbingo
De muzikale bingo in het teken van de Sinterklaasviering.
Leuke prijzen te winnen en iedereen gaat met een chocoladeletter naar huis. Deze bingo mag als klassieker niet in ons
programma ontbreken!
Locatie: Prins Maurits, Nieuwe Niedorp
Aanvang: 14.00 uur
Kosten: € 5,- consumptie inbegrepen
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dinsdag 19 december
Kerststukjes maken
U gaat onder deskundige leiding van Gaby Woudstra een
leuk kerststukje maken. Alle materialen zijn voorhanden. Lekker een middag gezellig creatief met elkaar bezig zijn. Voor
een goede organisatie van deze middag en inkoop van het
materiaal dient u zich op tijd aan te melden. De inschrijving
sluit daarom op 12 december. Een kopje koffie/thee krijgt u
aangeboden door het dorpshuis.
Locatie: Prins Maurits, Nieuwe Niedorp
Aanvang: 14.00 uur
Kosten: € 15,- rekening NL53RABO 0377611565
tnv KBO Niedorp
Opgave: Teuntje van Santen, 0226-421656

woensdag 24 januari
Reisverslag Barentszee
De Barentszregio is een gebied voornamelijk boven de poolcirkel, van de Lofoten in het westen tot Noordwest Rusland in
het oosten en ligt, hoe kan het ook anders, aan de Barentszzee. Dit gebied spreekt tot de verbeelding van de natuurfotografen Jan en Mart Smit. Middels schitterende fotografie,
film, geluid en een persoonlijk verhaal vertellen ze over hun
reizen in dit gebied. Over de toendra met zijn permafrost, de
kusten met veel vogelrijkdom, het noordelijkste dennenbos
ter wereld, de prachtige landschappen. Veel dus over de
pracht maar ook de problemen in deze dunbevolkte en afgelegen regio komen aan de orde. De gevolgen van de opwarming van de aarde die hier zichtbaar zijn.
Locatie: Prins Maurits, Nieuwe Niedorp
Aanvang: 14.00 uur
Kosten: € 5,- consumptie inbegrepen
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vrijdag 2 februari
Jaarvergadering
De vergadering wordt gevolgd door een optreden van de heer
Snip uit Medemblik. Hij weet veel te vertellen over de rode boeren zakdoek. Een verhaal met anekdotes over het gebruik van
de boeren zakdoek op de boerderij, vroeger en nu.
Locatie:
Aanvang:

Prins Maurits, Nieuwe Niedorp
14.00 uur

dinsdag 20 februari
Bezoek koffiebranderij Kaan, Tuitjenhorn
Koffie drinken we bijna allemaal, het is na water het meest gedronken drankje. Maar weten we iets over de samenstelling?
Waar komt het vandaan, hoe wordt de smaak bepaald?
U ziet een korte dia- en videopresentatie en proeft verschillende soorten koffie. Maar ook ziet u hoe het proces van koffiebranden in onze ambachtelijke koffiebranderij verloopt. Wij
worden ontvangen met koffie en cake en krijgen een pak met
250 gr Kaan Koffie mee naar huis.

Vertrek: 13.30 uur parkeerplaats Oosterweg, Nieuwe Niedorp
en Maria Mater, ‘t Veld
Kosten: € 7,50 rekening NL53RABO 0377611565
tnv KBO Niedorp
Opgave: Teuntje van Santen, 0226-421656
Heeft u geen eigen vervoer dan betaalt u de chauffeur € 3,-.
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vrijdag 23 maart
Bezoek schooltje van Dik Trom
In dit oude schooltje in Etersheim was C.Joh. Kieviet onderwijzer van 1883-1902. In de naastgelegen onderwijzerswoning
(niet te bezichtigen) schreef hij zijn eerste boek over Dik Trom,
een ondeugend jongetje met een hart van goud. Het schooltje
heeft - net als vroeger - maar één klaslokaal. Door de oude
schoolbanken, een potkachel, nostalgische schoolborden en
klompen onder de kapstok, waant u zich in vroeger tijden.
We worden ontvangen met koffie/thee en koek.
Vertrek: 13.45 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 € 5,-.

vrijdag 20 april
Boerengolf
Sportief aan de gang op de Manuelhoeve in Aartswoud. Een
klomp als golfstick en een emmer als hole.Een weiland als
green. Een leuke alternatieve manier om golf te spelen. Na afloop gezellig aan de koffie/thee met een lekker stuk Westfriese
krentenmik.
Bent u wat slechter ter been dan is dit geen activiteit voor u.
Vertrek: 13.45 uur parkeerplaats Oosterweg, Nieuwe Niedorp
en Maria Mater, ‘t Veld
Kosten: € 11,75 rekening NL53RABO 0377611565
tnv KBO Niedorp
Opgave: Teuntje van Santen, 0226-421656
Heeft u geen eigen vervoer dan betaalt u de chauffeur € 1,50
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woensdag 30 mei
Dagtocht naar de Veluwe
We gaan een met Apollo-reizen een dagje Veluwe doen.
‘s Ochtends bezoeken we het Nederlands Pluimveemuseum
in Barneveld. We worden in de koffiekamer van het museum
ontvangen met 2x koffie en gebak.
Daarna krijgen we een rondleiding. Allerlei wetenswaardigheden over kippen en eieren komen hier in boeiende exposities naar voren. In een ouderwetse broedmachine worden
steeds eieren uitgebroed. Kom vooral kijken hoe de kleine
kuikentjes uit het ei kruipen!
In het veilinglokaal kunt u bieden op leuke dingetjes zoals
een doosje eieren of een flesje advocaat. Er is een grote
hoendertuin waar meer dan twintig Oudhollandse kippenrassen rond scharrelen.
Een verrassende ochtend!
Daarna gaan we genieten van een 3-gangen diner waarna
we de bus weer opzoeken om een mooie rondrit over de Veluwe te maken voordat we op huis aangaan. Rond 18.30 uur
zijn we dan weer thuis.
Vertrek: 8.15 uur Maria Mater, ‘t Veld
8.25 uur Prins Maurits, Nieuwe Niedorp
Kosten: € 46,- rekening NL53RABO 0377611565
tnv KBO Niedorp
Opgave: Teuntje van Santen, 0226-421656
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Seniorengymnastiek
Donderdagochtend 10.00 - 11.00 uur.
Locatie:
dorpshuis Prins Maurits, Nieuwe Niedorp
Contributie: € 10,- per maand, niet-leden € 12,Contact:
Klaas Vel, 0226-411400

Koersbal
Donderdagmiddag 13.30 uur
Locatie:
voetbalkantine de Kogge, ‘t Veld
Contributie: € 20,- per jaar
Contact:
Cor Droog, 072-8888118

Biljarten dames
Vrijdagmiddag 13.30 uur
Locatie:
dorpshuis Harmonie, ‘t Veld
Contributie: € 60,- per jaar
Contact:
Nel Kolkman, 0226-422886

Bingo
Een keer per maand op een maandagmiddag 15.00 uur
Locatie:
Maria Mater, ‘t Veld
Kosten:
€ 3,Contact:
Maria Verkaik, 0226-420370 / 06-25177355
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Fietsen
Van april t/m september een keer per maand op een nader te
bepalen woensdagmiddag wordt een tocht van 30 km gefietst. Onderweg wordt een kopje koffie gedronken.
Start is om 13.30 uur bij Maria Mater en bij dorpshuis Prins
Maurits, tenzij anders vermeld in de Nieuwsbrief.
Kosten:
Contact:

geen
Gré Blankendaal, 0226-422503

Wandelen
Van april t/m september wordt een keer per maand op een
nader te bepalen woensdagmiddag een wandeling gemaakt.
Start is om 13.30 uur bij Maria Mater
Kosten:
Contact:

geen
Gré Blankendaal, 0226-422503

Computercursussen
Kennismaken met de computer
5/6 lessen van 1 uur
U leert basisvaardigheden om met de computer te werken.
Internet en e-mail
5 lessen van 1 uur
U leert internet te gebruiken en e-mails te verzenden.
Indien daar belangstelling voor is, worden andere cursussen
aangeboden, zoals fotografie en tekstverwerken.
Kosten:
Contact:

€ 30,-, cursusboek inbegrepen, niet-leden € 50,Peter Couwenhoven, 0226-413019
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Workshop schrijven
Schrijfster Roos Verlinde uit Barsingerhorn gaat workshops
geven waarin zij u leert verhalen te schrijven. Hoe zet u bijvoorbeeld herinneringen om in een goed leesbaar stuk. Wij
gaan werken in kleine groepjes van ongeveer vijf personen.
De workshop wordt gegeven op donderochtend van 10.00
tot 11.30 uur.
Locatie:
Kosten:
Contact:

Dorshuis Prins Maurits, Nieuwe Niedorp
€ 5,- per maand
Peter Couwenhoven, 0226-413019

_____

Badminton
Geen KBO - activiteit.
Badminton voor senioren.
Woensdagochtend 9.30 - 11.00 uur.
Locatie:
Niedorphal, Winkel
Info:
0224-542338
Contributie: € 40,- per jaar

Zwemmen voor ouderen
Geen KBO - activiteit.
Een uurtje actief zwemmen in het kader van Meer Bewegen
Voor Ouderen.
Dinsdagmiddag 13.00 - 16.00 uur
Locatie:
Zwembad De Wirg, Winkel
Info:
0224-541400
Kosten:
€ 30,50 per 10 lessen
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Wonen plus Welzijn
Servicepunt Niedorp
Woonzorgcomplex Trambaan
Wijksteunpunt De Koppeling
Watersnip 72, 1733 BG Nieuwe Niedorp
Telefoon (0224) 542660
(ma t/m vrij 9-12 uur)
Spreekuur Vrijwillige Onafhankelijke Adviseur
Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg?
Dan kunt u terecht bij de vrijwillige onafhankelijke adviseur.
De VOA is een samenwerking tussen Wonen plus Welzijn,
de Lokaal Samenwerkende Bonden van Ouderen en de gemeente Hollands Kroon.

Rijbewijskeuring
In de gemeente Niedorp organiseert Regelzorg in samenwerking met Wonen plus Welzijn maandelijks keuringsdagen in
wijksteunpunt De Koppeling. U dient van tevoren telefonisch
een afspraak te maken met Regelzorg 088-2323300.
Ook dokter J.J.A. de Vreede, Barsingerhorn, verzorgt rijbewijskeuringen. Hij rekent hiervoor € 25,-.
Bellen voor een afspraak:
06-19104098, tussen 10- 12 en 14-16 uur

LSBO Hollands Kroon
www.lsbo-hollandskroon.nl
Op deze website vindt u veel informatie over de samenwerkende belangenorganisaties voor ouderen in de gemeente.
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Bij de volgende ondernemers en winkeliers 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 bloembinderij
Dorpsstraat 158, Nieuwe Niedorp
Pimpernel bloembinderij geeft 10% korting.
Bike Totaal Koks
Winkelhart Niedorp
Bike Totaal geeft 5% korting op de aanschaf van een elektrische fiets.
Van der Brug Optiek
Winkelhart Niedorp
Van der Brug Optiek geeft een korting van 25% op de monturen.
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Heeft u vervoer nodig om een activiteit
te bezoeken? Neem dan contact op met
Klaas Vel (0226-411400) of
Teuntje van Santen (0226-421656).
U betaalt de chauffeur die u komt ophalen een klein bedrag: € 1,50 .
Wilt u bij het aanmelden voor een excursie of een bezoek aangeven of u wilt rijden?
Als u voor het bezoek of een excursie
geen eigen vervoer heeft dan betaalt u
het verschuldigde bedrag aan de chauffeur met wie u meerijdt.
Wilt u bij de betaling voor een uitje vermelden voor welke activiteit het is? Dan
heeft de penningmeester een goed overzicht.
Heeft u problemen met uw computer?
Is hij vastgelopen, werkt de e-mail niet
meer, heeft u toch een virus binnen gekregen? Dan kunt u de hulp inroepen
van Klaas Vel (0226-0411400).
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