
Neem ook eens een kijkje op het sociale platform van Voorne

14:00 – 16:00 
Optreden Gijs van Winkelhof
Deze componist/pianist schreef eerder  
al muziek voor film, theater en diverse  
artiesten. Als pianist trad hij o.a. op in 
Carnegie Hall in New York, Suntory Hall 
in Tokio en Disneyland Parijs. Kom genieten 
van de prachtige pianoklanken van dit 
muzikale talent. 
Ontvangst met koffie/thee, in de pauze 
hapje-drankje 
€3,- entree, aanmelden via Jan de Vries 
abo.devries@gmail.com of 0181-323681
Hart van Hellevoet 

16:00 – 19:00 
Officiële Opening Boa Vinda
Bent u opzoek naar een fijne plek, bent  
u mantelzorger, doorverwijzer of buurt- 
bewoner? Maak kennis met deze ontspannen 
ontmoetingsplek onder het genot van een 
hapje, drankje en een muziekje
Gratis 
Boa Vinda Hellevoetsluis

Vrijdag 30 september

10:00 – 12:00 
Koffie-ochtend met een taartje
We ontmoeten u graag voor gratis koffie 
en een praatje. Deze week hebben we iets 
extra lekkers bij de koffie. Komt u ook? 
Gratis
Buurtkamer Ons Midden 

Training over eenzaamheid
Je leert wat jij kunt betekenen voor  
een ander die zich eenzaam voelt.
Deze training is via de Vrijwilligers  
academie op www.fijnjetezien.nl  
door iedereen op elk willekeuring moment 
online en gratis te volgen.

Donderdag 29 september

9:30 - 12:00
Bridge-Inloopochtend 
Iedereen mag aanschuiven, partner  
niet nodig 
€ 1,50 of € 2,-, o.l.v. Gloria v/d Torn 
Hart van Hellevoet 

10:00 – 12:00
Pop-up Koffietafel met optreden 
Duo Voci 
Start van de Week van de Ontmoeting 
met de gezelligste koffietafel van  
Hellevoetsluis. Met wie wilt u een taartje 
eten? Kom het ons vertellen en ontvang 
twee gratis taartjes!  
Gratis
Winkelcentrum Struytse Hoeck 

10:00 – 11:30 en 13:30 – 15:00
Fijn je te zien terras met een taartje 
We ontmoeten u graag voor koffie en een 
praatje. Deze week hebben we iets extra 
lekkers bij de koffie. Komt u ook? 
Gratis 
Buurtcentrum De Kooistee

Week van de ontmoeting
29 september t/m 9 oktober

10:00 – 12:00 
Breiclub 
U kunt meedoen om te breien, handwerken 
of er gewoon bij komen zitten voor een 
praatje
Gratis 
Hart van Hellevoet 

13:30 – 16:00
Bridge Leerschool 
Voor iedereen die meer wil weten van 
bridge is dit de juiste plek
Gratis 
Hart van Hellevoet 

19:00 – 21:30
Social Friday: Join Us 12+ en 18+
Spelletjesavond en informatie over  
Join Us, met een lekkere versnapering erbij 
Gratis
Buurthuis de Klinker 

Zaterdag 1 oktober

10:00 – 17:00
Fijn je te Zien-terras bij Fitheidstest 
De hele dag staat de Eendr8 in het teken 
van de Fitheidstest voor 55+ers en de 
beweegmarkt, waarna u op het Fijn je 
te Zien-terras kunt uitrusten en napraten 
onder het genot van iets lekkers. 
Deelname gratis, aanmelden via Nick van 
Straaten, n.vanstraaten@stichting-push.nl 
of 06-51622915
Sporthal de Eendr8

Aandacht voor elkaar en elkaar ontmoeten is belangrijk. Daarom hebben we dit jaar  
weer een mooi activiteitenprogramma vastgesteld tijdens de week van de ontmoeting.  
Er is voor iedereen wel een leuke activiteit. Zo houden we contact met elkaar. Kom je ook?



Neem ook eens een kijkje op het sociale platform van Voorne www.fijnjetezien.nl

Zondag 2 oktober

14:00 – 15:30 
Pub Quiz 
Vorm een team en probeer samen zoveel 
mogelijk vragen goed te beantwoorden. 
Ben jij de winnaar? Aanmelden niet nodig. 
Gratis toegang  
Hart van Hellevoet 

Maandag 3 oktober

10:00 – 12:00 
Koffie-ochtend met een taartje
We ontmoeten u graag voor gratis koffie 
en een praatje. Deze week hebben we iets 
extra lekkers bij de koffie. Komt u ook?
Gratis 
Buurtkamer Ons Midden 

09:45 - 11:00 uur 
Wandelen 
Sluit aan voor een afwisselende 
wandeling in de buurt onder begeleiding 
van Gijsa Booster 
Gratis 
Vertrek en aankomst Hart van Hellevoet

11:00 - 11:50 
Meer Bewegen Voor Ouderen 
Laagdrempelige oefeningen om fit en 
vitaal te blijven
€ 1,50 incl. koffie/thee
Ri-Jo

12:30 - 16:30 
Biljarten
Iedereen is welkom om mee te doen
Aanmelden via Leo Bruinaars,  
0181 314913 of Chiel Huijgen,  
06 20559890
€ 6,- per maand, doet u 2 middagen 
mee, dan is het € 12,-
Buiten Veste

13:30 – 16:00
KoffieExtra
Koffie met een leuke (creatieve) activiteit, 
iedereen is welkom
Deelname gratis, kleine bijdrage voor  
aanschaf materialen, incl 1 kop koffie/thee
Hart van Hellevoet

Dinsdag 4 oktober
 

9:00 – 11:00
Ontbijtclub
Schuif aan voor een uitgebreid ontbijt met 
croissants, verse jus en nog veel meer en 
laat je verrassen door een leuke activiteit
Gratis, aanmelden niet nodig
Café Nieuwe Veste in Cultuurhuis  
Nieuwe Veste 

10:00 – 12:00
Koffie drinken met een taartje 
We ontmoeten u graag voor koffie en een 
praatje. Deze week hebben we iets extra 
lekkers bij de koffie. Komt u ook?
Gratis
Buurtkamer de Apollo 

10:00 – 12:00
Zing met ons mee
Schuif aan en zing gezellig mee
Gratis 
Hart van Hellevoet

10:00 – 12:00
Kleuren en crea – vrije inloop 
Neem je eigen materialen mee en schuif 
gezellig aan 
Gratis
Hart van Hellevoet 

13:00 – 16:00
Schilderworkshop ‘De Kracht  
Van Samen’ - Open Atelier 
De workshop staat in het teken van  
ontmoeting, gezelligheid en samen  
bezig zijn, iedereen is welkom 
Gratis, aanmelden niet nodig
Buurtkamer Ons Midden 

13:30 – 16:00 
Bingo 
Stap eens binnen en doe gezellig mee 
6 rondes voor € 1,50, aanmelden niet nodig
Hart van Hellevoet 

19:30 – 22:30 
Klaverjassen   
Voor iedereen die een gezellige kaart- 
avond wil
€ 1,- per avond, aanmelden via  
Koos v. Strien 06-15689839
Buurtkamer Ons Midden

Woensdag 5 oktober

10:00 – 12:00 
Crea – vrije inloop
Breng je eigen materialen mee en schuif 
gezellig aan
Gratis
Hart van Hellevoet 

13:30 – 15:30
Muziek Café – Golden Oldies 
Zoek uw favoriete LP’s van toen op en 
breng ze mee naar het Muziek Café, 
waar de platenspeler oude tijden doet 
herleven. Onder het genot van een hapje 
en drankje genieten van golden oldies
Gratis
Hart van Hellevoet 

14:00 - 16:00 
Kidsclub 4-12 jr 
Kom een zomerse knutsel maken of 
spelletjes spelen
€50 cent incl. drinken, aanmelden niet nodig
Buurtkamer Ons Midden 

19:00 – 21:00
Darten    
Voor beginners en gevorderden, iedereen 
is welkom
€ 1,- per avond, aanmelden via 
Koos v. Strien 06-15689839
Buurtkamer Ons Midden

19:30 - 23:00 
Klaverjassen
Speel gezellig mee of leer de kneepjes 
van het spel 
€ 3,50 incl. hapje en prijsje, aanmelden 
bij Nel de Wolf 0181-316688 
De Kooistee 

13:30 – 16:00
Koersbal
Maak kennis met dit leuke balspel,  
aanmelden via fam. Berkelaar 
0181 – 771 735
€ 3,- inclusief 1x koffie of thee
Buurthuis De Klinker

12:30 - 16:30 
Biljarten
Iedereen is welkom om mee te doen
Aanmelden via Leo Bruinaars, 0181 314913 
of Chiel Huijgen, 06 20559890
€ 6,- per maand, doet u 2 middagen 
mee, dan is het € 12,-
Buiten Veste

Donderdag 6 oktober 

9:30 - 12:00 uur 
Bridge-Inloopochtend
Iedereen mag aanschuiven, partner niet nodig 
€ 1,50 of € 2,-, o.l.v. Gloria v/d Torn 
Hart van Hellevoet

10:00 – 11:30 en 13:30 – 15:00
Fijn je te zien terras met een taartje 
We ontmoeten u graag voor koffie en een 
praatje. Deze week hebben we iets extra 
lekkers bij de koffie. Komt u ook?
Gratis 
Buurtcentrum De Kooistee

13:00 – 15:45 
Spelletjesmiddag 
Speel gezellig mee met een divers aanbod 
van gezelschaps- en bordspellen
Gratis
Hart van Hellevoet

13:30 – 15:30 
Ontmoeting Belmaatjes 
Belmaatjes zijn vrijwilligers die telefonisch 
contact hebben met mensen die daar be-
hoefte aan hebben. Maar hoe leuk is het 
als de bellers elkaar in het echt ontmoeten? 
Gratis
Hart van Hellevoet 

Zondag 9 oktober 

15:00 – 17:00 
Move in balance; (Re)connect
Dansvoorstelling met ouderen en jongeren.
€ 9,50
Theater Twee Hondjes


