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De Akkerranden: 180 nieuwe
woningen in Oudenhoorn

IN DEZE HELIUS
• Strooizoutbon
• Woningbouwprojecten

Misschien heeft u het al gezien: naast de dorpskern van Oudenhoorn staat iets nieuws

• Windturbines Haringvlietdam

te gebeuren. Aan de westzijde van het dorp komt nieuwbouwwijk De Akkerranden.

• Een lagere energierekening

Er komen 180 nieuwe woningen: rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande

• Week tegen kindermishandeling

woningen, sociale huurappartementen én starterswoningen. Het wordt een wijk die mooi

• Aandacht voor elkaar

past bij het dorpse karakter van Oudenhoorn. Een wijk waar heel veel verschillende
mensen zich thuis gaan voelen. En een nieuwe impuls voor Oudenhoorn!
“De regio snakt naar nieuwe woningen en ook in Oudenhoorn merk
je dat duidelijk”, zegt Peter Schop, wethouder in Hellevoetsluis
met onder andere ruimtelijke ordening in portefeuille. “Sinds
de jaren tachtig is in Oudenhoorn niet meer gebouwd. Op dit
moment heeft het dorp nog geen 600 woningen. 180 nieuwe
woningen erbij kun je dus een forse uitbreiding noemen. En die
is belangrijk voor de toekomst van het dorp. Veel ouderen willen
graag kleiner wonen en in het dorp blijven. Ook jongeren uit
het dorp willen hier graag een eigen huis. En veel mensen uit
Hellevoetsluis en de regio willen dorps wonen en toch vlakbij
de stad. Voor al die mensen is deze wijk een aanwinst.”

Dorps wonen
Aantrekkelijk wonen is het hier zeker. In Oudenhoorn woon
je lekker rustig temidden van het weidse polderlandschap en
toch zijn alle voorzieningen nabij. Een breed winkelaanbod,
sportverenigingen, openbaar vervoer en veel meer stadse
gemakken; het is er allemaal in Hellevoetsluis. Het leuke van
de nieuwe wijk De Akkerranden is dat je het dorpse karakter
van Oudenhoorn ook in deze wijk terugziet. De woningen staan
in groepjes rond een centrale brink. Zoals het kerkplein nu
de ontmoetingsplek van het dorp is, wordt de groene brink dat
in de nieuwe wijk. Ook de korte straatjes met verspringende
blokken en de laagbouw passen goed bij Oudenhoorn.
Er komen natuurlijk speelplekken voor kinderen en aan
de rand van de wijk komt een nieuw wandelpad langs het
water dat via een bruggetje verbonden is met de polder.

De vaart zit erin
De Akkerranden liet wegens gemeentelijke herindelingen
een tijd op zich wachten, maar nu zit de vaart er goed in.
De samenwerking tussen de gemeente, BPD Ontwikkeling
en overige partijen verloopt vlot. “Samen hebben we goed
gekeken naar het karakter van Oudenhoorn en geluisterd
naar de wensen van omwonenden, bijvoorbeeld over de

Het kan weer glad
worden. Wij zijn er
klaar voor!
In deze periode van het jaar kan het weer
nog heel mooi en zonnig zijn, maar we
kunnen ook al te maken krijgen met winterse
weersomstandigheden. Daarom houdt de
gemeentelijke gladheidcoördinator vanaf
1 november de weersituatie goed in de gaten.
Zodra er gladheid verwacht wordt, krijgt de
aannemer opdracht om te gaan strooien.

ontsluiting van de wijk. Die zaken zijn goed vertaald in het
ontwerp van de nieuwe wijk”, zegt Schop tevreden. Ook over
de duurzaamheid van de woningen is de wethouder te spreken:
alle woningen worden gasloos en voorzien van een bodemwarmtepomp en zonnepanelen. Hiermee zijn de energielasten veel
lager dan bij bestaande woningen. Daarnaast geeft de wijk
veel ruimte aan de natuur: er komt veel groen, water, taluds
met bloemen en nestkasten voor vogels en vleermuizen.
Kortom, een rijke leefomgeving voor tal van nuttige insecten
en een prettige leefomgeving voor de bewoners.

Gratis emmertjes strooizout
In woonstraten en op de trottoirs wordt niet
gestrooid door de gemeente. Dat vragen wij
u zelf te doen. U krijgt hiervoor twee keer een
bon waarmee u een gratis emmertje strooizout
kunt afhalen bij Vibor aan de Einsteinweg 5
in Hellevoetsluis. Het eerste emmertje kunt
u vanaf maandag 2 november tot en met
maandag 28 december 2020 afhalen op
maandag, woensdag en vrijdag tussen
13.00 en 16.00 uur. In de Winterhelius,
die half december verschijnt, vindt u de
tweede strooizoutbon.

Dit najaar start verkoop
Locatiemanager Paul Opstal van BPD Ontwikkeling besluit:
“We zien dat de belangstelling voor de verschillende
woningtypen in deze nieuwe wijk groot is. Eind november
gaan de eerste woningen in verkoop. Inmiddels zijn we ook
begonnen met de voorbelasting van het terrein. De bouw
start waarschijnlijk komende zomer. Naar verwachting kunnen
we in de zomer van 2022 de eerste woningen opleveren.”
Meer weten? Kijk op www.nieuwbouw-deakkerranden.nl

Strooikarretjes en sneeuwschuivers lenen
De gemeente zorgt dat bij instellingen, zoals
zorgcentra, de rijbaan tot bij de ingang wordt
gestrooid. Om op andere plekken rondom
instellingen te strooien, kunnen beheerders
tijdelijk strooikarretjes in bruikleen krijgen.
Ook bewoners in woonwijken die met elkaar
een gedeelte van de openbare ruimte ijs- en
sneeuwvrij willen maken, kunnen hier gebruik
van maken. De gemeente zorgt daarbij voor
voldoende emmertjes strooizout.
Neem hiervoor contact op via de gemeente
via 14 0181.
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Stadsdorp 3223: Een compleet nieuwe buurt
In de wijk Nieuw-Helvoet vinden op dit moment grote ontwikkelingen plaats. De gemeente werkt hier samen met
verschillende partners aan een compleet nieuwe buurt: Stadsdorp 3223. Een unieke nieuwe buurt in het hart van
Hellevoetsluis met nieuwbouwwoningen, een sportcomplex, zwembad en kindcentrum. Het zwembad en sportcomplex
zijn inmiddels in gebruik en de bouw van het kindcentrum is gestart; dit is eind juni 2021 klaar. In dit artikel lichten
we er enkele projecten uit. Benieuwd naar de plannen? Kijk dan op www.stadsdorp-3223.nl.

Locatie oude zwembad, sporthal en school

Voormalige Helvoet-locatie

Met de komst van een nieuw sportcentrum en kindcentrum, ontstaat er na de sloop van de oude
gebouwen nieuwe ruimte. Waarschijnlijk worden de ‘oude’ Eendraght en basisschool halverwege
2021 gesloopt. De komende periode werkt gemeente Hellevoetsluis aan een plan voor deze
locatie. Het idee is dat er verschillende soorten woningen komen, van vrije kavels tot sociale
huurwoningen. De verwachting is dat de verkoop kan starten in 2022.

Op de voormalige Helvoet-locatie komen 59 koop- en huurwoningen. De ontwerpen van de
vrijstaande woning, herenhuizen en tweekappers zijn eigentijds. Er wordt gewerkt met traditionele
materialen, zoals bijvoorbeeld een bruinrode baksteen. Bijna iedere woning is uniek. De sfeer doet
denken aan de tuindorpen uit het begin van de vorige eeuw, met eigentijdse accenten die passen
bij een moderne woonbeleving. Ook is er rekening gehouden met voldoende parkeergelegenheid.
Alle woningen zijn inmiddels verkocht.
Meer over het project: www.at-home-in-3223.nl

Moriaanseweg Oost
Aan de Moriaanseweg Oost komen vier vrijstaande en vier twee-onder-een-kapwoningen,
ontworpen in de jaren ’30 architectuur. De woningen zijn recent in de verkoop gegaan.
Alle woningen zijn standaard zeer compleet, en er zijn talloze mogelijkheden om de woning naar
eigen wens in te delen. De achtertuinen van de woningen zijn allemaal zuid georiënteerd en grenzen
aan een groenzone. De woningen hebben een kap die ook veel voorkomt bij andere woningen in
de straat. Daardoor ontstaat er een mooie eenheid met de omgeving.
Meer over het project: www.merwestreek.nl

Vermaat-terrein
Op het Vermaatterrein, aan de Amnesty Internationallaan, komt nieuwbouwproject Acapella.
Het project bestaat uit twee woongebouwen: ‘de Bariton’ en ‘de Sopraan’. Beide gebouwen worden
voorzien van een gemeenschappelijke, groene binnentuin en bieden onderdak aan 14 royale
herenhuizen en stadswoningen, 12 maisonnettes en 64 appartementen. Op deze locatie biedt
stads wonen in een uitzonderlijk groene omgeving! De woningen zijn al in de verkoop.
Meer over het project: www.acapellawonen.nl

Moriaanseweg Oost

Vermaat-terrein

Statige kadewoningen aan de haven
Wie de Vesting binnenrijdt via de
Brielse poort ziet het meteen: hier wordt
gebouwd. Direct aan haven ‘het Groote
Dok’ wordt gewerkt aan het bouwproject
‘Heren aan de Haven’. Er komen
11 kadewoningen pal aan de kade, vlak

De bouw van het plan ‘Heren aan de
Haven’ is onlangs gestart. Het plan van
ontwikkelaar Roosdom Tijhuis is tot
stand gekomen na intensief overleg
en in nauwe samenwerking met de
gemeente en vanwege de speciale plek,
namelijk gelegen naast de toegangspoort
van de Vesting, ook met Copijn
landschapsarchitecten.

naast de museumschepen die daar liggen
aangemeerd. Geen woning is hetzelfde
op dit unieke plekje in de Vesting.

De uitstraling van de woningen
weerspiegelt het rijke verleden en het
robuuste karakter van de marinehaven.
Bij de opzet van het plan was het

uitgangspunt dat de woningen een
hoogwaardige uitstraling zouden hebben,
met statige gevels richting de kade.
De voordeuren zijn aan de kant van de
kade geplaatst, om bij te dragen aan de
levendigheid op de kade. Komt u door
de Brielse poort binnen, dan valt uw
oog straks direct op deze woningen, die
gelegen zijn achter een entreepleintje en
een groene wal. De diepe achtertuinen
van de woningen worden ingepakt in een
doorlopende bakstenen muur, die heel mooi
de muur van de Brielse Poort opvolgt en
je zo verder de Vesting in leidt.

Deze muur past enerzijds bij het robuuste
karakter van de haven, maar tegelijkertijd
ook bij de entree van de Vesting.
De woningen, waarvan er nog enkele te
koop staan, zijn halverwege 2021 klaar.
Voor meer informatie over het
woningbouwproject ‘Heren aan de Haven’
kijkt u op:
www.roosdomtijhuis.nl/hellevoetsluis

Impressie van het bouwproject ‘Heren aan de Haven’

STROOIZOUTBON 2020
Tegen inlevering van deze bon kunt u gratis een
emmer strooizout (5 kg, goed voor 200 m²)
afhalen bij aannemingsbedrijf Vibor, Einsteinweg
5 in Hellevoetsluis op maandag, woensdag en
vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur.

Deze bon is geldig van 2 november
tot en met 28 december 2020

Windturbines bij de Haringvlietdam
Aan de Hellevoetse kant van de Haringvlietdam komen over een paar jaar twee of drie windmolens, die de huidige zes windmolens
aan de andere kant van de Haringvlietdam gaan vervangen. De verwachting is dat de windturbines er in 2023 of 2024 staan.
Hellevoetsluis moet op haar grondgebied windmolens plaatsen
met een gezamenlijk vermogen van 12 MW (megawatt).
Daarover zijn enkele jaren geleden afspraken met de provincie
en regiogemeenten gemaakt. De locatie voor de windmolens
staat ook al enige tijd vast. “Geen enkele locatie is prettig”,
realiseert wethouder Peter Schop zich. “Ze zijn ongewenst in
de buurt van woonwijken, in de polder wil je ze ook niet zien,
en in de buurt van recreatie is ook niet voor iedereen fijn.
Er waren destijds meerdere locaties in beeld. We hebben
toen een afweging gemaakt en gekozen voor de locatie die op
het meeste draagvlak kon rekenen. We denken dat het goed
mogelijk is om op die plek ook te blijven genieten van een
dagje aan het water.”

Zes huidige windmolens verdwijnen
Het bedrijf E-Connection, zeer ervaren als het gaat om
windmolens, gaat de nieuwe windturbines ontwikkelen.
Ook de huidige zes turbines aan de andere kant van de
Haringvlietdam zijn door hen geplaatst. Deze worden
verwijderd als de nieuwe windmolens gebouwd zijn.
De bedoeling was dat er drie windmolens zouden komen met een gezamenlijk vermogen van
12 MW, maar dat kunnen er mogelijk ook twee worden. Dit wordt momenteel onderzocht.
Waar het om gaat is dat de windturbines wel de afgesproken hoeveelheid energie gaan opleveren.

Gesprekken met de omgeving
E-Connection is momenteel volop bezig met onderzoek naar de precieze mogelijkheden op
de locatie. Het bedrijf voert momenteel veel overleg met alle betrokken instanties. Ook vinden
er gesprekken plaats met de omgeving, allereerst met de recreatieve ondernemers die bij
het Quackstrand actief zijn. Maar ook bewoners in de omgeving worden in de komende tijd
betrokken bij de uitwerking van de plannen.
Als alles volgens planning verloopt, kunnen de vergunningen voor de nieuwe windturbines
in 2021 worden aangevraagd. De start van de bouw zal niet eerder zijn dan in 2023.
Dan kunnen ze in 2024 in gebruik zijn.

De huidige windturbines op de Haringvlietdam worden afgebroken als de nieuwe er staan.

Het Quackstrand
Naast het traject voor de windmolens, is er ook volop sprake van recreatie aan het Quackstrand.
In het afgelopen jaar heeft het strand een ware metamorfose ondergaan. Het Recreatieschap
Voorne-Putten werkte hier samen met partners uit de omgeving aan. Vele Hellevoeters,
vakantiegangers en anderen uit de omgeving hebben in de warme zomermaanden al genoten van
het ‘nieuwe’ strand. Het strand is een stuk groter geworden. De boulevard en de entreepleinen zijn
klaar. Het parkeerterrein is uitgebreid en mooi ingepast in het landschap. En ook het nieuwe fietspad
en het struinpad door de duinen zijn klaar. Er zijn nieuwe fietsenrekken, bankjes en er is nieuwe
beplanting aangelegd, die zorgt voor natuurontwikkeling in het Voornes Duin.
Wat nog in de planning zit zijn een nieuwe botenhelling en steiger. Eerst moet duidelijk zijn wat de
exacte plek van de windturbines wordt. Vervolgens kan het vergunningentraject voor de botenhelling
worden opgepakt. Hopelijk is dat volgend jaar al, maar dat is nog niet zeker.

Een lagere energierekening en meer wooncomfort
Praktische tips voor een duurzamer huis
Door uw huis duurzamer te maken,
veroorzaakt u minder CO2-uitstoot.
Het levert meteen een flinke
besparing op uw energiekosten
op. En dan zorgt het er ook nog
voor, dat uw wooncomfort vergroot
wordt. U kunt al veel bereiken met
kleine aanpassingen in uw huis
en in uw gedrag. We geven u
graag wat tips!

Verbruik minder energie
Als een huishoudelijk apparaat aan vervanging
toe is, koop dan een energiezuinige variant.
Het verbruik van de apparaten is te herkennen
aan het verplichte energielabel. U kunt ook
energie besparen door op het gebruik te letten.
Droog uw kleding bijvoorbeeld in de zomer op
een kledingrek in plaats van in de droger.

Voorkom sluipverbruik
Televisie, computer, mediaboxen kunnen
nog stroom gebruiken als ze uit staan,
Trek daarom de stekker uit het stopcontact,
als u het apparaat niet gebruikt. Of zet het
apparaat echt uit, dus niet op stand-by.

Laat warmte niet ontsnappen:
een tochtvrij huis
Tochtstrips en radiatorfolie zijn heel voordelig

in de aanschaf. Ze zijn simpel te plaatsen en
besparen meteen energie. Er zijn ook bedrijven
die woningen echt kier- en naaddicht te maken.
Met een tochtvrije eengezinswoning bespaart
u volgens Milieu Centraal ongeveer €60
per jaar.
In wat oudere huizen kunt u nog veel energie
besparen met goed dubbel glas (HR++) en
isolatie van bijvoorbeeld de vloer. Woningen
uit de jaren 1930 tot 1976 hebben vaak al
wel een spouwmuur, maar meestal zonder
isolatiemateriaal. Spouwisolatie is een echte
quick win: die verdient zich meestal binnen
vier jaar terug.

halogeenlamp. Daar komt nog eens bij dat een
LED lamp veel langer mee gaat, tot wel 9x
langer dan een gloeilamp. Hierdoor hoeft u niet
steeds een nieuwe lamp te kopen en daarmee
spaart u zowel uw portemonnee als het milieu.

Een programmeerbare thermostaat
Met een slimme thermostaat kunt u energie
besparen. U kunt dan programmeren wanneer
de verwarming aan gaat en weer uit. Zo kunt u
nooit vergeten om uw verwarming uit te zetten.
Ook maakt een slimme thermostaat het vaak
mogelijk inzicht te geven in het verbruik.

Verbruik minder water
Wanneer u minder warm water gebruikt,
verlaagt u uw waterrekening en uw energierekening. U bespaart dan dubbel op. U kunt
warm water besparen door een energiezuinige
douchekop, maar ook door korter douchen.
Ook kunt u energie besparen, door de
temperatuur te verlagen. Dat kan door de
mengkraan, maar ook op de gasketel/boiler/
warmtepomp zelf.

Vervang lampen voor LED
verlichting
Een LED lamp is 85% zuiniger dan een
gloeilamp en 75% zuiniger dan een

Actie voor huiseigenaren
De gemeente heeft regelmatig acties in de vorm van groepsaankopen of subsidies voor
inwoners. De komende periode krijgen huishoudens met een koopwoning in de gemeente
Hellevoetsluis €90,- cadeau voor energiebesparende maatregelen of duurzaam advies
op maat. Zij kunnen die €90,- besteden de webshop van de WoonWijzerWinkel. Dit is
het officiële Energieloket voor de gemeente Hellevoetsluis. De box kan naar wens worden
gevuld. U kunt kiezen voor producten die passen bij uw woonsituatie. Denk bijvoorbeeld
aan een radiatorventilator, LED-lampen of een waterbesparende douchekop. U kunt de box
daarnaast (aan)vullen met een woonwijzerscan, een adviesgesprek of een woningopname.
Huiseigenaren krijgen binnenkort een brief op de mat met de cadeaubon en verdere
uitleg over de actie.

16-22 november: Week tegen kindermishandeling

Maakt u het verschil voor kinderen
in onveilige thuissituaties?
Jaarlijks staan we in november stil bij de grote groep kinderen die opgroeien in onveilige
thuissituaties. We weten uit onderzoek dat in Nederland gemiddeld in elke schoolklas één
kind zit dat mishandeld wordt. Dat betekent dat we, ook in Hellevoetsluis, allemaal wel
iemand kennen die opgroeit of opgroeide in een onveilige thuissituatie.

Hoe merkt u dat een kind mishandeld wordt?
Soms vertellen kinderen over onveiligheid of het meemaken van geweld thuis. Maar meestal is dat
niet zo. Vaak zijn de signalen of zorgen gebaseerd op wat u of iemand in uw omgeving heeft gezien.
Daarbij denken mensen vaak aan blauwe plekken of ander letsel, maar ook verwaarlozing en getuige
zijn van geweld tussen ouders, zijn vormen van mishandeling die u kunt opmerken.
Uit het verhaal ‘Geen vechtscheiding, want wij hadden Marieke’
van www.weektegenkindermishandeling.nl:
“Ja, er is dat moment geweest waarop ik mijn ex bij zijn nekvel greep, hem een trap gaf, aan zijn haar
trok, in zijn gezicht sloeg, waarin we elkaar op straat de vreselijkste verwensingen naar het hoofd hebben
geslingerd met onze jongste dochter als getuige. Vanuit de deuropening keek zij naar haar vechtende en
scheldende ouders. Ze heeft het er nu nog weleens over. Maar gelukkig hadden wij Marieke. Marieke is
de kindbehartiger die ik helemaal aan het begin van ons scheidingsproces al in de arm had genomen.
Via een nieuwsbrief van de basisschool van onze dochters had ik haar gevonden.”
Juist omdat we steeds meer leren over de gevolgen van mishandeling weten we hoe belangrijk het is
dat we signalen van verwaarlozing of bijvoorbeeld ernstige verslavings- of psychische problemen bij
ouders en geweld tussen partners echt serieus nemen. Ook deze vormen van onveiligheid leveren
heel veel stress op bij kinderen en dat kan grote gevolgen hebben voor hun ontwikkeling en zelfs
voor hun gezondheid.

Wat kunt u doen?
Iedereen kan het verschil maken. Bijvoorbeeld door te leren wat signalen en risicofactoren zijn.
Dat is een goed begin! Er is ook moed nodig. Bijna iedereen, of u professional bent of niet, moet een

drempel over om een eerste stap te zetten en in actie te komen. Want: heeft u het wel goed gezien,
of valt het allemaal wel mee, of zijn er anderen die de situatie beter kennen en het beter in kunnen
schatten? Dat zijn begrijpelijke dilemma’s. Daarom is het goed om advies te vragen.
Regel één: u bent niet alleen! Zoek mensen die u verder kunnen helpen of vraag advies bij
Veilig Thuis: www.vooreenveiligthuis.nl of 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar) .

Drie praktische tips bij zorgen
over kindermishandeling
1. Zeg wat je ziet
‘Ik zie dat de kinderen het moeilijk hebben met de spanningen en ruzie thuis’
‘Ik zie dat de kinderen zich niet kunnen concentreren en weet dat er veel problemen zijn in het gezin.
Kunt u met me meedenken wat ik moet doen?’
2. Blijf oog houden voor de veiligheid
Of u beroepshalve of als andere betrokkene aan de slag gaat met uw zorg over de veiligheid van
kinderen: realiseer u dat uw betrokkenheid en oog voor veiligheid nodig blijven. Want ook al lijkt
het goed te gaan, de situatie kan zo weer veranderen. Als u zorgen blijft houden, ga dan opnieuw
in gesprek met betrokkenen of hulpverleners.
3. Werk samen!
Zet samen met ouders en samen met betrokkenen stappen vooruit. Vraag elkaar wat u kunt doen
om voor de ander een verschil te maken. En span u samen in voor passende hulp. Realiseer u dat

Aandacht voor elkaar
Op 6 oktober is de landelijke campagne ‘Aandacht voor elkaar’
gestart, want de coronacrisis raakt ons allemaal. We kunnen
niet meer gewoon werken, niet zomaar afspreken met familie en
vrienden, winkelen, sporten of uitgaan. We hebben op een andere
manier contact en dat is voor veel mensen moeilijk. Zeker als iemand
zich eenzaam voelt of door een andere reden niet lekker in zijn vel
zit. #aandachtvoorelkaar is een nieuwe, landelijke actie die helpt
en inspireert iets voor een ander te doen. Een kaartje of mailtje,
even een praatje, of een boodschap doen.

Van 1 tot en met 8 oktober was de landelijke Week tegen Eenzaamheid,
bij ons al jaren omgedoopt tot de Week van de Ontmoeting. Dit jaar was
deze week door de coronamaatregelen net wat anders, maar nog steeds
bedoeld om naar elkaar om te zien. Tijdens de Week voor de Ontmoeting
zijn diverse activiteiten georganiseerd zoals ‘Bakken voor een buur’
en ‘Maatje voor een praatje’. Ook zijn tijdens deze week bij inwoners
creatieve ideeën opgehaald om elkaar op een andere manier te blijven
ontmoeten. Zelf een goed idee voor een nieuwe activiteit? Neem dan
contact op met Stichting Push, telefonisch via 0181-316688 of per
email via info@stichting-push.nl.

College zet zich in voor ‘Maatje voor een Praatje’
Tijdens de Week van de Ontmoeting deden de burgemeester en de
wethouders mee met het project Maatje voor een praatje. In overleg
met SBO belden zij een inwoner en een vrijwilliger voor een praatje,
gewoon om eens te vragen hoe het nu met hen gaat in deze tijd met
coronamaatregelen. Coördinator bij SBO Gaby Ritmeester:
“Een telefoontje om eens te praten over alledaagse dingen kan voor
inwoners echt het verschil maken. Even een luisterend oor en aandacht
voor de ander, dat is wat ertoe doet! Ik ben trots op onze vrijwilligers
die daar tijd voor maken en het is mooi om te zien dat ook de burgemeester
en wethouders in deze week hun steentje daaraan hebben bijgedragen.”

Ook een belmaatje worden?
Het project ‘Maatje voor een Praatje’ loopt inmiddels twee maanden.
Lijkt het u iets om als vrijwilliger wekelijks een praatje te maken met
iemand en zo verschil te maken? Wilt u meer weten of wilt u zich
aanmelden? Neem dan op werkdagen tussen 09:00 – 13:00 uur
telefonisch contact op met SBO via 0181-322273 of stuur een
mailtje naar algemeen@sbohellevoetsluis.com. Op de website
www.sbonu.nl kunt u ook een contactformulier invullen. Liever niet
bellen, maar online ontmoeten? Voor die inwoners heeft SBO de
digitale stamtafel. Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op
met het SBO.

Iets voor een ander doen? Kijk op Fijnjetezien.nl
Wilt u op een andere manier andere mensen helpen of ondersteunen
dan kan dat ook. Op de website www.fijnjetezien.nl kunt u uw hulp
aanbieden of kunt u reageren op hulpvragen van mensen.
Bijvoorbeeld door een boodschapje te doen voor een ander die
vanwege gezondheidsredenen nu liever niet naar de supermarkt gaat.
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