
 

 

 

 

 

Hoe is het met de activiteiten?                                                                                         

 

De meeste activiteiten zijn gelukkig weer gestart. Helaas, het biljarten kon en kan 

nog niet beginnen. Eerst was het de coronaregelgeving en nu gaat de plaats waar 

gebiljart wordt, in de Buiten Veste, verbouwd worden.  

Voor verdere informatie over de activiteiten of over ABO zelf, kijk op de website 

www.abohellevoetsluis.nl of bel met ABO 06 3012 6133. Ook kunt u met de 

desbetreffende activiteitenleider bellen.                 

 

 

GER VOS LIVE IN CONCERT – IN HART VAN HELLEVOET 

Er zijn nog wat plaatsen beschikbaar voor het miniconcert 

 

           van Ger Vos in Hart van Hellevoet op  

                       29 september a.s.  

 

U kunt zich nog opgeven voor deze middag. Dat kan bij 

Gré Koster, per email aan abo.hellevoet@gmail.com of   

tel. 0181 316140.  

SBO en ABO kunnen u deze middag aanbieden voor het 

kleine prijsje van € 5,--. Dit kunt u op 29 september bij de  

.(foto Hans van Buuren)                   ingang van de zaal contant betalen.  

                                           Het adres is de Eik 68. 

                

In de loop van september wordt er 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 de 2e helft van september hoort u of u het 

optreden wel of niet bij kan wonen en hoe laat u verwacht wordt.  

Let op: Opgeven is noodzakelijk.   

 

 

Koersbal    
Koersbal kan nog spelers gebruiken. Komt u eens kijken op woensdagmiddag in de 

even weken. Er wordt gespeeld in het buurthuis De Klinker. Voor informatie kunt u 

bellen met Piet en Riet Berkelaar 0181 771 735.  

ABO - NIEUWS                               

September 2021 
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Er is nog plaats bij het Zittend, dansend, bewegen bij Ri-Jo 

 

In het ABO-Nieuws van augustus vertelden wij u van deze nieuwe activiteit, Meer 

Bewegen voor Ouderen (MBvO). Het basis aantal deelnemers om te beginnen is er. 

Maar er kunnen nog wat deelnemers bij.  

 

We weten het, we zijn niet meer de jongsten, toch blijft het bewegen op 

muziek fijn. Dus kom naar de gratis kennismakingsles op  

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.  

 

Na deze gratis les zijn de lessen in de maanden september en oktober als 

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

per keer betalen. U kunt zich aanmelden bij Cathrien Groeneveld, telefonisch: 0181 

313388 of per mail aan abo.groeneveld@gmail.com   

 

 

 Lastig hoor, het omgaan met een computer! 
 

Het werken met de computer is voor veel ouderen niet eenvoudig. Een mailtje sturen 
of het ABO-Nieuws openen, dat lukt de meesten van u best aardig. Maar informatie 
zoeken op internet of appen met uw kleinkinderen, dat wordt al lastiger. Laat staan 
digitaal bankieren. Naast het gebruik van de 
computer gaat dat ook om geld. Dus lijkt het 
dubbel zo lastig.  
 
Je laten helpen met bankieren door een 
willekeurig iemand, geeft ook geen goed gevoel. 
ABO wil daarom graag verantwoorde hulp onder 
uw aandacht brengen.  
 
SBO (Service Bureau Ouderen) is het project “Digimaatje” gestart. Een vrijwilliger 
van SBO (een Digimaatje) kan voor een bepaalde periode wekelijks bij u thuis komen 
om u te helpen, totdat u op een gegeven moment zelfstandig met deze digitale zaken 
om kunt gaan. Door het te doen wordt het gebruik steeds makkelijker. Mocht u het 
toch weer even kwijt zijn, dan kan het Digimaatje altijd weer even langskomen om uw 
geheugen op te frissen. 
 
Heeft u behoefte aan een Digimaatje en woont u in de gemeenten Hellevoetsluis of 
Westvoorne? Of wilt u meer informatie? Dan kunt u op werkdagen tussen 09:00 – 
13:00 uur contact opnemen met het kantoor van SBO tel. 0181 322 273 of mailen 
naar algemeen@sbonu.nl  
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Dagje uit donderdag 28 oktober 2021 

08:30 uur             Ontvangst Hart van Hellevoet  met koffie of thee 
09:00 uur             Vertrek vanuit Hart van Hellevoet 
10:30 uur             Aankomst Oirschot Spoordonkse  Watermolen  
 
Op deze mooie unieke locatie met uitzicht op een riviertje wordt u ontvangen met  2 x 
koffie/thee en heerlijk zelfgemaakt gebak. 
 
De Spoordonkse Watermolen – te vinden aan de rand van kerkdorp Spoordonk 
(gemeente Oirschot) - stamt uit 1320 en draait volledig op waterkracht van de 
Beerze. Het is de meest westelijke watermolen van Nederland. De molen is 
uitgevoerd met twee waterraderen. Een waterrad werd gebruikt als aandrijving voor 
een oliemolen, waarmee lijnzaad werd verwerkt tot lijnolie. Thans wordt dit waterrad 
gebruikt voor het opwekken van elektriciteit, groene energie op de meest 
milieuvriendelijke manier. 
Het andere waterrad heeft nog steeds zijn oorspronkelijke functie, te weten middels 
waterkracht graan tot meel te verwerken. De aandrijving geschiedt helemaal middels 
houten tandwielen, er zitten nog steeds authentieke elementen in uit 1320, terwijl 
veel onderdelen in de loop der eeuwen ook vervangen zijn. Indien het waterpeil het 
toelaat wordt er met de molen nog volop graan gemalen op dezelfde manier als 
eeuwen geleden . 

12:00 uur  Nadat u heeft rondgekeken staat er een uitgebreide koffie tafel voor u 

klaar. Broodjes, boterhammen, zachte bollen en pistolet naar keuze. 

Inclusief koffie/thee/melk/ en jus d’orange. 

13:00 uur Vertrek naar de plaats Kaulille ( België) 

14:00 uur Aankomst bij de Alpacaboerderij. 

Deze Alpacaboerderij is de eerste professionele in de Benelux. 

Tijdens de koffie/thee krijgt u een film te zien met duidelijke uitleg 

over de Alpacas. Daarna volgt een rondleiding door het bedrijf. 

Na de rondleiding kunt u nog genieten van een kop koffie/thee met een gevulde koek  

16:30 uur Vertrek naar Gilze 

17:30 uur Aankomst bij Restaurant Hooikar 

Wij sluiten af met een diner bestaande uit soep, schnitzel met frietjes, mix van 3 

groentes, salade en ijs. Excl.drank. Na het diner vertrekken we richting 

Hellevoetsluis. 

20:45 uur Aankomst Hellevoetsluis 

 

Kosten voor deze dag zijn voor donateurs 69,95 euro en voor niet-donateurs 72,50 

euro. Minimaal aantal deelnemers 40 personen.  

Betaling  graag na aanmelding. Rekeningnummer NL89 INGB 0007 1337 38.                                         

De bevestiging ontvangt u in de eerste week van oktober. 

Let op: 

In verband met vakantie van Jan (tot 20 september) kunt u zich opgeven bij Gré 

Koster  tel 0181-316140 of email abo.hellevoet@gmail.com 

Na 20 september kunt u weer bellen naar Jan de Vries 0181-323681 of email 

abo.devries@gmail.com  Graag opgeven voor eind september 2021. 
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Fietsen    
In september wordt er gefietst op donderdag 23 september. Vertrek om 12.30 uur bij 

Hart van Hellevoet, de Eik 68. Opgeven kan bij Mart Mons 06 2492 4319.  

 
Puzzel uit het ABO nieuws van augustus 

Het aardigheidje voor het oplossen van de sudoku puzzel is na loting gewonnen door 

Mevr. Zijlstra. 

 

 

Alvast voor uw agenda: het dagje uit in november 

Op vrijdag 26 november reizen we naar Yerseke. Het thema van de dag is mosselen.  

 

Op het programma staat natuurlijk koffie met een zeeuwse lekkernij. Gevolgd door 

een rondleiding met gids. Ook geschikt voor mensen die slechter ter been zijn, want 

het is deels met de bus en deels kleine stukjes lopen.  

De lunch is een mosselmaaltijd (voor de vleeseters is er biefstuk beschikbaar). 

In het ABO-Nieuws van oktober wordt het programma uitgebreid gepresenteerd.  

 

Na 20 september kunt zich opgeven bij Jan de Vries, telefoon: 0181 323681 of e-mail 

abo.devries@gmail.com  met vermelding of u mosselen of vlees wil eten.  

Kosten voor donateurs € 53.70 en voor niet donateurs € 56,20. Te betalen op de 

ABO bankrekening NL89 INGB 0007 1337 38. 

 

Puzzel van de maand  

Deze maand hebben wij voor u een quiz. De antwoorden op onderstaande vragen 

kunt u voor eind september 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.  

 1. Wat doet een hondenmepper? 

 2. Welk dier wordt ook wel de koe van de arme man genoemd?  

 3. Wat is een wespendief? 

 4. Wat doet een inktvis als hij honger heeft? 

 5. Wat is het belangrijkste ingrediënt in hollandaise saus? 

 6. Met welke merk auto rijdt mister Bean?  

 7. Wat zijn liefdesappels? 

 8. Wat is het verschil tussen keramiek en aardewerk? 

 9. Wat was het 1e dier in de ruimte? 

10. Welk oor sneed Vincent van Gogh af?  

11. Wat gebeurde er op Witte Donderdag?  

12. Welk dier heeft de hoogste bloeddruk? 
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