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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 
leden 
Gré Blankendaal                                         0226-422503 
Oranjelaan 23, 1735 HP ‘t Veld                  greblankendaal@gmail.com 
Els Stroet                                                    0226-422275 
Oranjelaan 14. 1735 HR ‘t Veld                  elsjaakstroet@ziggo.nl 
Teuntje van Santen                                    0226-421656 
Dreef 43, 1735 HM ‘t Veld                          johnenteuntjev.santen@kpnmail.nl 
                                              
 
bank:  NL53 RABO 0377 6115 65 tnv KBO Niedorp 
            
 
Belastinghulp 
dhr. A. Loos                                                0226-423092 
dhr. F. Rijstenberg                                      0224-531978 
dhr. W. Sepers                                           0226-422889 
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Voor het seizoen 2018-2019 hebben Teuntje van Santen en Peter 
Couwenhoven een gevarieerd jaarprogramma samengesteld. Als u 
het jaarprogramma bezorgd krijgt, staat uw hoofd 
waarschijnlijk, door het warme weer, nog niet naar leuke 
uitstapjes, maar als u het boekje doorleest wordt u zeker 
enthousiast.                                                                                                       
U weet, dat als u geen vervoer hebt, u dit meldt bij uw opgave 
zodat er dan rekening mee gehouden wordt.                                                                                                                                      
Het bestuur zou graag willen dat zoveel mogelijk leden van het 
aanbod in dit programma gebruik maken.                                                                                                                                    
 
Lees ook de nieuwsbrief van onze afdeling die bijgevoegd is bij het 
KBO/PCOB magazine. U wordt dan herinnerd aan activiteiten 
voor de komende maanden om zo te zorgen dat u zich op tijd 
opgeeft voor een activiteit.                                                                                                                
 
Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg? Dan 
kan via het steunpunt van Wonen + Welzijn in de Koppeling 
gezorgd worden dat een VOA  contact met u opneemt om uw 
vraag te kunnen beantwoorden. Achterin het boekje staan de 
activiteiten waaraan u kunt meedoen zoals: de gym, koersbal, 
biljart voor dames, fietsen, wandelen en bingo.      
   
Het bestuur wenst u veel plezier bij de deelname aan de 
programma’s en ik stel het zeer op prijs u daar te ontmoeten. 
 
Trudy de Kruijf 
voorzitster 
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woensdag 26 september 
 

Zeehonden kijken  
 
Een tocht over de Waddenzee met het schip De Dageraad. 
We varen door de haven van den Oever en langs de droog-
vallende zandbanken waarop allerlei verschillende soorten 
vogels voedsel zoeken en deze als rustplaats gebruiken. Na 
een uur komen we bij de zeehonden aan. Heeft u een verre-
kijker, neem hem dan mee. Met de vloed varen we weer te-
rug naar Den Oever. Aan boord staat koffie/thee en frisdrank 
voor ons klaar. 
 
Vertrek: 13.45 uur parkeerplaats Oosterweg, Nieuwe Niedorp 
                              en Maria Mater, ‘t Veld       
Kosten:  € 17,00  rekening NL53RABO 0377611565             
                             tnv KBO Niedorp 
Opgave: Teuntje van Santen, 0226-421656 
 
Heeft u geen eigen vervoer dan betaalt u de chauffeur € 3,-. 
De inschrijving sluit op 22 september. 
 
 

woensdag 10 oktober 
 

Bezoek dierenpark Van Blanckendaell 
 
De heer Blankendaal heeft alle KBO-afdelingen uitgenodigd 
om het vernieuwde dierenpark in Tuitjenhorn te bezoeken. 
Wij gaan samen met KBO Waarland. We worden ontvangen 
met koffie/thee en gebak.  

Vertrek: 13.30 uur parkeerplaats Oosterweg, Nieuwe Niedorp 
                              en Maria Mater, ‘t Veld   
Kosten:  € 6,00  rekening NL53RABO 0377611565     
                           tnv KBO Niedorp         
Opgave: Teuntje van Santen, 0226-421656 
 
Heeft u geen eigen vervoer dan betaalt u de chauffeur € 3,-. 
           

        4              



5 

woensdag 14 november 
 

Bezoek Marinemuseum 
 
We gaan naar Den Helder voor een rondleiding in het  
Marinemuseum.  
Ontmoet zeehelden, bekijk wapens en uniformen, leer over 
de ontwikkeling van techniek aan boord en ontdek de ge-
schiedenis van de Rijkswerf.  
Onderzeeboot Tonijn is het pareltje van het museum. Ner-
gens anders in Nederland is een onderzeeboot in originele 
staat te bekijken! Klim door het luik en u krijgt het gevoel dat 
de boot ieder moment kan wegvaren. Kijk door de periscoop 
en luister naar de spannende verhalen van de suppoosten.  
 
We sluiten af met een bezoek aan restaurant Kade 60 waar 
we onder genot van een kopje koffie/thee met appelgebak 
kunnen napraten. 
  
Vertrek: 13.15 uur parkeerplaats Oosterweg, Nieuwe Niedorp 
                             en Maria Mater, ‘t Veld       
Kosten:  € 16.00 rekening NL53RABO 0377611565              
                           tnv KBO Niedorp 
                           Heeft u een museumjaarkaart neem hem  
                           mee, dan heeft u  gratis toegang.  
                           Uw kosten zijn dan € 7,50                        
Opgave: Teuntje van Santen, 0226-421656 
 
Heeft u geen eigen vervoer dan betaalt u de chauffeur € 5,- 
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maandag 3 december  
 

Sinterklaasbingo 
 
De muzikale bingo in het teken van de Sinterklaasviering. 
Leuke prijzen te winnen en iedereen gaat met een chocola-
deletter 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 

 
 

vrijdag 18 januari 
 

Bezoek Kaasmuseum Alkmaar 
 
Een bezoek met rondleiding in het museum dat in het monu-
mentale Waaggebouw is gevestigd. De geschiedenis van de 
bolronde Edammer kaas en de platte Goudse kaas staat 
centraal. Er is een grote collectie historische objecten. De 
middag wordt afgesloten met een proeverij. 
 
Vertrek: 13.15 uur parkeerplaats Oosterweg, Nieuwe Niedorp 
                              en Maria Mater, ‘t Veld       
Kosten:  € 12.00 rekening NL53RABO 0377611565              
                            tnv KBO Niedorp 
                            Heeft u een museumjaarkaart neem hem 
                            mee, dan heeft u  gratis toegang.  
.                           Uw kosten zijn dan € 7,00   
Opgave: Teuntje van Santen, 0226-421656 
 
Heeft u geen eigen vervoer dan betaalt u de chauffeur € 3,- 
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vrijdag 8 februari 
 
Jaarvergadering 
 
De vergadering wordt gevolgd door een optreden van mevrouw 
Wil Gorter van het Hoedenmuseum in Andijk. Zij heeft een col-
lectie hoeden mee  en weet daar op een boeiende en humoris-
tische wijze veel over te vertellen.  
 
Locatie:        Maria Mater, ‘t Veld 
Aanvang:      14.00 uur 

 
 

dinsdag 12 maart 
 

Naar de film 
 
Een middag gezellig met elkaar naar de film in de bioscoop in 
Schagen. Speciaal voor senioren, geluid is aangepast en na 
afloop van de film staat er een kopje koffie/thee met een ver-
snapering voor ons klaar om gezellig na te praten. 
Het programma is nog niet bekend maar in onze Nieuwsbrief 
zal bekend gemaakt worden welke film we gaan bezoeken. 
 
 
Vertrek: 13.00 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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dinsdag 16 april 

 
Afkes Nobelhuis in Egmond-Binnen 
 
Afra Valkering–Zentveld (1939), ofwel Afie, is één van Eg-
monds bijzonderste kunstenaars en een levensgenieter. Afie 
en haar Nobelhuis vergeet je niet snel. Het museum ligt aan de 
rand van de duinen in Egmond-Binnen. Het  heeft een  zelfge-
bouwd minimuseum, kleine kapel, verschillende ateliers, een 
moestuin, boomgaard en kippenland. Afie is een bijzondere 
vrouw, ze heeft veel levenslust en humor en vertelt graag over 
haar “Nobelhuis”.  
 
Het is ook niet vreemd dat ze al eens te zien was bij het televi-
sieprogramma Man bijt Hond. Het museum is in verloop van 
jaren naast haar eigen woning ontstaan. Er hangen handge-
schreven toelichtingen en spreuken aan de muur. In het Nobel-
huis kom je  werkelijk ogen te kort om alles in je op te nemen.  
 
Afie geeft een onvergetelijke rondleiding. Aansluitend krijgen 
we een heerlijke zelfgemaakte borrel en een hapje. 
 
Vertrek: 13.15 uur parkeerplaats Oosterweg, Nieuwe Niedorp 
                         en Maria Mater, ‘t Veld            
Kosten:  € 12,00 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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woensdag 22 mei 
 

Dagtocht naar Rotterdam 
 
Onderweg maken we natuurlijk een stop voor een lekker 
kopje koffie of thee met gebak. Dit zal in de buurt van Pijn-
acker zijn. Hierna gaan we via een mooie route naar ons 
restaurant in Zuid Beierland voor een heerlijke drie-gangen-
maaltijd. 
 
Dan is het tijd om naar Rotterdam te gaan.  
Rotterdam heeft na de bombardementen in de oorlog een 
ware metamorfose ondergaan. Het is een ultramoderne stad 
met veel hoogwaardige architectuur. Denk maar eens aan de 
kubuswoningen en een van de nieuwste aanwinsten de 
Markthal, een in hoefijzervorm overdekt winkelcentrum met 
appartementen. Ook de skyline van Rotterdam is uniek, met 
de Erasmusbrug op de voorgrond. 
 
We gaan aan boord van de Spido, waarmee we een  
rondvaart van 75 minuten maken door een van de grootste 
havens ter wereld. We varen langs werven en dokken en de 
hypermoderne overslag van duizenden containers. Tot slot 
varen we langs het stoomschip Rotterdam, het voormalig 
vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn. 
 
Vertrek:   8.00 uur Maria Mater, ‘t Veld 
               8.10 uur Prins Maurits, Nieuwe Niedorp 
Kosten:   € 51,00 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:        Els Stroet, 0226-422275 
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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 ge-
fietst. 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:         geen 
Contact:        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:         geen 
Contact:        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:         € 30,-, cursusboek inbegrepen, niet-leden € 50,- 
Contact:        Peter Couwenhoven, 0226-413019 
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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 ge-
meente Hollands Kroon. 
 
 

Rijbewijskeuring 
 

In de gemeente Niedorp organiseert Regelzorg in samenwer-
king 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 rijbe-
wijskeuringen. 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 samenwer-
kende belangenorganisaties voor ouderen in de gemeente. 
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Bij de volgende ondernemers en winkeliers krijgt u op ver-
toon van uw KBO-pas aantrekkelijke kortingen op aangebo-
den diensten of aangekochte artikelen. 
 
 
ComputerService Broersen 
Peter Broersen, 06-52692823  
ComputerService Broersen komt aan huis en geeft 5% kor-
ting 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. 
Geldt niet voor trouw-en rouwstukken. 
 
Bike Totaal Koks 
Winkelhart Niedorp 
Bike Totaal geeft 5% korting op de aanschaf van een elektri-
sche fiets. 
 
Van der Brug Optiek 
Winkelhart Niedorp 
Van der Brug Optiek geeft een korting van 25% op de montu-
ren.  
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Heeft u vervoer nodig om een activiteit 
te bezoeken? Neem dan contact op met 
Teuntje van Santen (0226-421656) of 
Peter Couwenhoven (06-25311671) 
U betaalt de chauffeur die u komt opha-
len een klein bedrag: € 1,50 . 
 
Wilt u bij het aanmelden voor een excur-
sie of een bezoek aangeven of u wilt rij-
den? 
 
Als u voor het bezoek of een excursie 
geen eigen vervoer heeft dan betaalt u 
het verschuldigde bedrag aan de chauf-
feur met wie u meerijdt. 
 
Wilt u bij de betaling voor een uitje ver-
melden voor welke activiteit het is? Dan 
heeft de penningmeester een goed over-
zicht.   
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