
 

  

 

 

GER VOS LIVE IN CONCERT – IN HART VAN HELLEVOET 

Het is misschien wel het meest besproken onderwerp, het 

coronavirus. Dit virus heeft ons allemaal getroffen. Dit 

heeft ten gevolge gehad dat alle optredens en concerten 

niet door konden gaan en het is nog niet voorbij. Met 

name voor de evenementensector zijn er nog grote 

vraagtekens voor de toekomst. Beetje bij beetje zijn 

kleinschalige evenementen weer mogelijk mits aan de op 

dat moment geldende coronamaatregelen kan worden 

voldaan.  

 

In de coronaperiode zijn er veel ouderen die eenzamer 

geweest zijn dan ooit tevoren. Speciaal voor de 

 ouderen van Hellevoetsluis zal  

(foto Hans van Buuren) 

 

                   Ger Vos in Hart van Hellevoet op 29 september a.s.  

 

geheel belangeloos een spetterend miniconcert verzorgen. Het belooft een feestelijke 

middag te worden die iedereen zich nog lang zal herinneren.  

 

Geheel afhankelijk van maatregelen op dat moment, zal er worden gekeken naar de 

mogelijkheden wat betreft tijdstip en het maximum toegestane personen. Hierover volgt later 

meer informatie.  

 

Voor diegenen die niet kunnen wachten tot september, staan de beelden van Ger zijn 

jaarlijks steeds uitverkochte concert van zijn Feeling Good Tour op zijn eigen Youtubekanaal: 

https://www.youtube.com/c/GerVos/videos  

 

Zoals hiervoor gezegd, zal er in september worden gekeken naar het maximum aantal 

toegestane personen. Daar het optreden van Ger Vos met name op ouderen is gericht zal er 

mogelijk een selectie op leeftijd plaatsvinden. Wij verzoeken u daarom om bij uw aanmelding 

uw leeftijd op te geven. In september hoort u of u het optreden wel of niet bij kan wonen.  

 

Opgeven is noodzakelijk. Dat kan bij Jan de Vries, per telefoon: 0181 323 681 (telefonisch 

niet bereikbaar van 1 t/m 4 augustus) of per e-mail: abo.devries@gmail.com  Vanaf 1 

september kunt u zich opgeven bij Gré Koster, tel. 0181 316140 of per email aan 

abo.hellevoet@gmail.com       Vergeet uw leeftijd niet te vermelden! 

 

SBO en ABO kunnen u deze middag aanbieden voor het kleine prijsje van € 5,--. Dit kunt u 

op 29 september bij de ingang van de zaal contant betalen. Het adres is de Eik 68.   

 

ABO - NIEUWS                               

Augustus 2021 
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 LET OP!!!!     2 punten voor de deelnemers aan het reisje  

                       De Zaanse Schans Cruise op vrijdag 27 augustus 

1. De rederij heeft doorgegeven dat er alleen mensen aan boord kunnen die zijn 
gevaccineerd of een negatief testbewijs kunnen laten zien.  
Dus:   
- bent u gevaccineerd, dan het bewijs daarvan meenemen.  
- bent u niet gevaccineerd, dan moet u een negatieve testuitslag, die niet ouder mag 
zijn dan 24 uur voor het aan boord gaan, kunnen tonen. Een test kunt u aanvragen 
op telefoonnummer 08500 45356, de kosten zijn € 35,--.   

2. In dit reisje is een stadswandeling door Alkmaar opgenomen die eindigt bij de 
boot. Gezien een aantal deelnemers dat niet zo goed ter been is, heeft Jan de Vries 
gezocht naar een oplossing. En hij heeft die gevonden! Voor het stukje in Alkmaar 
zijn er nu 2 mogelijkheden: 

a. Bij aankomst in Alkmaar maakt een groep onder begeleiding van een gids 
een stadswandeling van 45 minuten die eindigt bij de boot. 

b. Voor de mensen die niet meedoen aan de stadswandeling rijdt de bus naar 
de opstapplaats van de boot. 

De kleine wandeling van 600 meter van de molen bij de Zaanse Schans naar de bus 
is ongewijzigd. Graag wil Jan van alle mensen die zich al opgegeven hebben weten 
of zij deelnemen aan de stadswandeling of dat zij met de bus direct naar de boot 
gaan. Dit in verband met het aantal in te huren stadsgidsen.  
U kunt dit tot uiterlijk zaterdag 7 augustus per mail doorgeven aan 
abo.devries@gmail.com of telefonisch 0181 323681. Van 1 tot en met 4 augustus 
is hij telefonisch niet bereikbaar. Voicemail inspreken is wel mogelijk. 

 

 

ABO zoekt een vrijwilliger 

ABO zoekt een vrijwilliger die het leuk vindt om te organiseren en vervolgens ook de 
uitvoering ervan wil begeleiden.  
 
Er was een koffieochtend en er waren ook kleinschalige uitjes bij ABO. Helaas, door 
het wegvallen van de mensen die hier uitvoering aangaven liggen deze activiteiten 
nagenoeg stil. Vandaar dat we op zoek zijn naar iemand die bijvoorbeeld maandelijks 
iets wil organiseren. Dat kan zijn:  
een keer mozaïeken,  
kerststukjes maken, bloemschikken, 
een andere crea ochtend,  
iets met elkaar gaan bekijken of bezoeken,  
“gewoon” koffie drinken of noem maar op.  
 
Heeft u zin om zo iets te organiseren, laat het 
ons weten. Heeft u iets anders in gedachten? We horen het graag.  
U kunt contact opnemen met de ABO-activiteiten coördinator Cathrien Groeneveld, 
email  abo.groeneveld@gmail.com of telefoon 0181 313 388. Zij geeft u graag 
verdere informatie en/of maakt een afspraak met u.  
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De meeste ABO – activiteiten zijn weer begonnen!  
 

Zowel de deelnemers die we hebben gesproken als de ABO-vrijwilligers, zijn heel blij 
met de herstart van de meeste activiteiten. En nu maar hopen dat de corona-effecten 
beheersbaar blijven, want dan kunnen we doorgaan.  
Maar, zoals u weet, hebben we op de een of andere manier nog steeds te maken 
met de corona-regelgeving. De basisregels hiervan gelden eigenlijk altijd, dus:   
        - handen desinfecteren,  
          - afstand (1,5 meter) houden waar nodig,       
  - eventueel dragen van mondkapjes en  
         - ingeval van klachten van verkoudheid en/of  
              koorts thuisblijven.                                                                        
Daar de corona-verspreiding erg wisselvallig is, gelden verder de 
overheidsmaatregelen zoals die op dat moment zijn. Daarom geldt, naast de 
basisregels: Het opvolgen van de aanwijzingen van de beheerder van de locatie 
waar de activiteit plaats vindt. Gaat u met een reisje mee, dan gelden de regels die 
voor een bus van toepassing zijn. Is het anders, dan volgt u de aanwijzingen van 
onze activiteitenleiders op.   
 
Heeft u vragen over een activiteit waaraan u deel wilt nemen, bel met de betreffende 
activiteitenleider, kijk op de website www.abohellevoetsluis.nl of bel met de ABO 
telefoon 06 3012 6133. 

Even ter herinnering de datums in augustus van verschillende activiteiten: 
- Klaverjassen en jokeren - dinsdagmiddag 3, 17 en 31 augustus, tel. 06 5764 5941 
- Bridgen elke vrijdagochtend, tel. 06 2378 4053 
- Fietsen, donderdagmiddag 5 augustus, tel. 06 2492 4319 
- Bingo, dinsdagmiddag 10 en 24 augustus, tel. 0181 506 259 
- Wandelen, elke maandagochtend, tel. 06 4098 2997 
- Koersbal, woensdagmiddag 11 en 25 augustus, tel. 0181 771 735 
 
Bel het vermelde telefoonnummer of kijk op www.abohellevoetsluis.nl voor verder 
informatie.  
 

Nog enkele plaatsen vrij voor het dagje uit, DE ZAANSE SCHANS CRUISE 

Voor dit reisje op vrijdag 27 augustus zijn nog wat plaatsen beschikbaar. Ook als u 
niet zo goed ter been bent kunt u mee. Het programma van die dag is als volgt: 
- om 9.00 uur met de bus naar Alkmaar waar een stadswandeling met gids gemaakt 
wordt. Als u dit niet wil lopen, kunt u met de bus naar de boot gebracht worden.  
-  12.00 uur inschepen op passagiersschip ”Amalia” richting Zaanse Schans. 
Tijdens de tocht worden lekkere broodjes en een soepje geserveerd en zijn alle 
consumpties vrij. 
Aansluitend is er gelegenheid om zelfstandig de Zaanse Schans te verkennen op 
weg naar de parkeerplaats waar het gezelschap wordt opgepikt door de bus.  
- 16.30 uur Vertrek van de bus en om 18.30 uur verwachte aankomst bij Hart van 
Hellevoet. 
- Voor dit reisje is een vaccinatiebewijs of een negatieve corona-testuitslag 
noodzakelijk.  
- Opgeven bij Jan de Vries, telefoon: 0181 323681 of e-mail: abo.devries@gmail.com        

 

http://www.abohellevoetsluis.nl/
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Tochtje met het treintje in augustus 

 

Op donderdag 12 augustus maken weer een leuk tochtje naar Brielle. We zullen 

onderweg stoppen voor koffie met wat lekkers. Op dit moment zijn we druk aan het 

kijken wat een leuke locatie is. 

In Brielle heeft u de gelegenheid om zelfstandig rond te 

wandelen (ongeveer 1 uur). Ook heeft u de 

mogelijkheid met het treintje door Brielle te rijden. Op 

de terugweg stoppen we nog voor een drankje. 

 

Bij veel animo gaan we ook donderdag 19 augustus 

(alleen beschikbaar als het eerste treintje vol zit). De kosten zijn 22,00 euro inclusief 

koffie met wat lekkers en 1 drankje en natuurlijk het vervoer. 

 

Opstap is om 9.00 uur en vertrek om 9.15 uur bij Hart van Hellevoet. 

Terugkomst Hart van Hellevoet rond 13.00 uur. 

Aanmelden bij Jan de Vries tel 0181 323681 of abo.devries@gmail.com  Van 1 tot 5 

augustus is Jan telefonisch niet bereikbaar. Betaling graag na aanmelding op de 

ABO bankrekening NL89 INGB 0007 1337 38. 

 

 

Nieuw!    Zittend, dansend, bewegen bij Ri-Jo 
Houdt u ook zo van bewegen? Toen we jong waren ging het (bijna) 

vanzelf. Soms moest er wat dansles bij, maar het bewegen ging toen 

heel soepel. Nu zijn we meer op leeftijd en alles gaat wat strammer.  

 

Daarom heeft ABO gezocht naar een passende nieuwe activiteit. We 

vonden Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO). 

Dit zal plaatsvinden in Ri-Jo, het danscentrum 

bij uitstek in Hellevoetsluis. De lessen van 50 

minuten worden gegeven door een 

gecertificeerde docente, haar naam is Iris Eijfferts.    

 

Een les zal beginnen met een warming-up en bestaat vervolgens uit zittend of staand 

dansen en bewegen, waarbij soms materialen worden gebruikt zoals stokken of hoepels. Dit 

alles leidt, buiten het gezellig met elkaar bezig zijn, tot verbetering van het geheugen, de 

coördinatie en houding. Na de les wordt er met elkaar koffie/thee gedronken.  

 

Op maandag 13 september om 10.00 uur is de start van de MBvO les. Om op tijd te kunnen 

beginnen dient u voor 10.00 uur aanwezig te zijn. Adres Ri-Jo, Kanaalweg oostzijde 134,  

3224 AD Hellevoetsluis.    

Daar het hier om een nieuwe activiteit gaat, hebben we de maanden september en oktober 

als proefperiode vastgesteld. Voor deze lessen, inclusief een kop koffie/thee, gaat u € 2,-- 

per keer betalen. Om u kennis te laten maken met zo’n MBvO les, is de kennismakingsles 

voor rekening van ABO.     

 

Lijkt het u leuk? Geef u dan op voor de gratis kennismakingsles op 13 september. Graag 

voor 8 september aanmelden bij Cathrien Groeneveld, per mail aan 

abo.groeneveld@gmail.com of telefonisch: 0181 313388 

mailto:abo.devries@gmail.com
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Voor u misschien iets om mee te doen of om gezellig te gaan kijken 

Oproep Hobby / Talentenmarkt in de Bloemen en Plantenbuurt of de Kooistee 
Heb je een leuke hobby of heb je een talent wat je graag zou willen laten zien? 
PUSH en SBO organiseren 2 hobby / talenten markten op 
 
- 11 augustus in Nieuw Helvoet in de Helmstraat achter de flats  
- 18 augustus in de Kooistee bij Buurtkamer de Kooistee 
Op beide datums van 12.00 tot 16.00 uur.  
 
Je kunt je als bewoner van deze buurten aanmelden voor een kraampje of een plekje 
op het podium. Je mag verkopen maar niet commercieel. Kijk voor verdere 
voorwaarden op www.fijnjetezien.nl  
Aanmelden: Gaby Jense gjense@sbonu.nl of Paul Deur p.deur@stichting-push.nl  

 
 
Mededeling   
In september wordt er geen reisje georganiseerd. In het ABO-Nieuws van september 
treft u weer een reisje aan dat in oktober zal plaatsvinden.  

 
Komt u mee koersballen?  
Bij koersbal is weer ruimte voor nieuwe deelnemers. Wat is koersbal? Dit is van 
oorsprong een Australische sport en lijkt enigszins op “jeu de boule”. Omstreeks 
1980 is de sport overgewaaid naar Europa. Bewegen is gezond en vandaar wordt in 
het kader van ” Meer bewegen voor Ouderen ” steeds meer koersbal gespeeld. 

 
Koersbal is een balspel dat binnen wordt 
gespeeld op een mat van 8 bij 2 meter. Er 
spelen 2 teams van 2 personen tegen 
elkaar. Het ene team met 4 zwarte en het 
andere met 4 gele ballen.  
 
De bedoeling van het spel is, net als bij “jeu 
de boules”, om de ballen zo dicht 
mogelijk  bij de jack, het witte doelballetje, 

te rollen. De ballen rollen echter niet in een rechte baan, maar in een boog. Dit komt 
omdat het zwaartepunt van de koersballen niet in het midden zit. Daardoor is 
koersbal leuk, maar zeker in het begin ook best moeilijk.  
 
Iedereen kan het leren en zal gauw ervaren dat koersbal vooral een gezellig maar 
ook een verrassend spel is. Er is geen kracht voor nodig, zodat iedereen gelijke 
kansen heeft. 
 

Koersbal kan weer wat deelnemers gebruiken! Lijkt het u leuk om mee te spelen, 

kom dan eens kijken op woensdagmiddag in buurthuis De Klinker. Om de 14 dagen 

wordt er van 13.30 tot 16.00 uur gespeeld  

 

Voor aanmelden of informatie, bel met Piet en Riet Berkelaar tel. 0181-771735. 

http://www.fijnjetezien.nl/
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Verslag van ABO fietstocht van 1 juli 2021 
Bij het vertrek van de veertien deelnemers vanaf het Hart van Hellevoet was de motregen 

net afgelopen en het bleef verder droog met een aangename fietstemperatuur. 

De tocht leidde door het prachtige landschap naar Vierpolders alwaar theetuin de Vogelhof 

werd bezocht. De vele soorten vogels, waaronder diverse papegaaien, parkieten, pauwen en 

kippen waren niet over het hoofd te zien. 

Daar dit de 1e fietstocht na de coronatijd was, werd daar een kopje koffie door de ABO 

aangeboden. Op de kaart stonden zelf gemaakte soorten gebak, waaronder vijgentaart en 

cake met slagroom en verse aardbeien. In het winkeltje waren diverse soorten groente, fruit 

en eieren te koop. Daar werd voordelig ingeslagen. Er was ook nog een ruimte met antieke 

inrichting. Tijdens deze stop waren de deelnemers geruime tijd geanimeerd met elkaar in 

gesprek. 

Aan het einde werd gestopt om de begeleider, Cathrien, te danken voor de prima 

begeleiding en afscheid te nemen waarna eenieder zijn of haar eigen richting uit kon fietsen.  

 

 

Gezocht: Vrijwilliger om het fietsen te begeleiden! 
Helaas heeft Anke van der Meulen moeten besluiten dat ze geen fietsgroep gaat begeleiden.   
Vandaar dat we dringend op zoek zijn naar een vrijwilliger die in de zomerperiode 

maandelijks de fietsgroep wil begeleiden. Voor verder informatie, neem contact op met 

Cathrien Groeneveld tel. 0181 313 388 of met Mart Mons tel. 06 2492 4319.   
 

Puzzel van de maand      
Deze maand hebben we voor 

u een Sudoko. Vul deze puzzel 

zo in, dat in elke rij, elke kolom 

en elk blok van 3 keer 3 

vakjes, de cijfers 1 tot en met 9 

één keer voorkomen. 

 

De oplossing kunt u voor eind 

augustus sturen naar het ABO-

secretariaat, per post naar p/a 

Largostraat 8, 3223 PN 

Hellevoetsluis of per e-mail 

abo.hellevoet@gmail.com   

 

Voor een goede oplossing is 

een aardigheidje beschikbaar. 

Bij meerdere correcte 

inzendingen wordt er geloot.  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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