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Boordevol Tips om meer te bewegen 

Nieuw: SBO VoorneVervoer 

Veilig op pad met Fiets of Scootmobiel 

Ontmoeting ⚫ Praktische ondersteuning ⚫ Informatie en advies  



Lekker in beweging, doet u mee? 
 

Zo eind april, begin mei zijn ze er ineens: de zwaluwen. 

Sierlijk scheren ze door de lucht op zoek naar voedsel.  

De komst van de zwaluwen is het sein dat de zomer (en 

het zomerweer) in aantocht is. En zomer betekent voor 

mij naar buiten. Geen jas meer nodig, gewoon lekker in 

een shirtje. Een beetje rommelen in de tuin, een stukje 

lopen of gewoon op de fiets naar de winkel.  

 

Allemaal activiteiten die ik in de winter liever vermijd.  

Wanneer het vaak koud, nat en guur is, voel ik me niet echt 

uitgenodigd om gezellig iets buiten te doen. 

Nee, dan kies ik liever voor een goed boek en warme  

chocolademelk. Als het even kan met slagroom natuurlijk! 

Alleen zonder die wandelingetjes en fietstochtjes wordt het 

wel lastig om tenminste 2,5 uur per week actief te zijn.  

Dan moet het voor mij vooral gebeuren bij de fysiotherapeut 

en de fitness.  

De afgelopen winter heeft Corona deze vorm van fitness  

behoorlijk in de weg gezeten. De sportschool was gesloten 

en de beweegactiviteiten die werden georganiseerd waren 

vooral buiten en in de kou, brrr!!! 

Zoals ik eerder zei: “Echt niets voor mij!” 

 

Gelukkig komt de zomer eraan en lijkt het erop dat de sport-

scholen weer open mogen. Ik heb geen enkel excuus meer. 

Dus leg ik mijn boeken weg, trek mijn wandelschoenen aan 

en kom weer in beweging. Doet u mee?  

 

Janneke Postma, mei 2021 

 
 

SBO Kortingspas 

 

Met de SBO kortingspas 

bent u extra voordelig uit. 

Voor € 15,- per kalenderjaar 

ontvangt u korting op: 

• Vervoer 

• Klussendienst 

• Rolstoel uitleen 

• Activiteiten  

Tevens geeft de kaart 

€5 korting op consumpties 

in Hart van Hellevoet. 

 

De pas is verkrijgbaar in  

het Hart van Hellevoet of 

op ons kantoor.  

Let wel: Er dient contant  

betaald te worden en  

kortingen zijn niet van  

toepassing op reeds  

uitgevoerde diensten. 



 

 

 
 

Producten en diensten 2021 
 

Onze dienstverlening is er op gericht om u te helpen uw 
zelfstandigheid te behouden en om uw sociale contacten te 
kunnen bevorderen. 
 
 
Belastingservice 

Tegen een geringe vergoeding vult een deskundige vrijwilliger  
uw belastingaangifte in.  

 

Belservice (Een Maatje voor een Praatje) 
 Een belmaatje biedt een luisterend oor, al dan niet in combinatie 

met het invullen van het bestelformulier voor maaltijden aan huis. 
 
Digimaatje 
 Een vrijwilliger helpt u met het gebruik van computer en internet. 
 

Digitale Stamtafel 
 Online platform voor veilig contact via het internet. 
 
Financiële en administratieve ondersteuning (Raad en Daad) 
 Een vrijwilliger helpt u bij het invullen van aanvraagformulieren  
 voor regelingen en toeslagen en helpt bij het op orde brengen  
 en/of houden van uw financiële administratie.  
 

Hart van Hellevoet  
 Vanaf 05 juni open voor maximaal 30 personen tegelijk. 
 Op werkdagen van 10:00 tot 16:00 uur 
 Meer info op websites en Facebook van SBO,  Fijn je te zien en Groot Hellevoet 
 
Huisbezoek 
 Een vrijwillige ouderencoach komt bij u aan huis. Afhankelijk van 

het niveau van zelfredzaamheid varieert de ondersteuning van 
‘gewoon’ gezellig tot daadwerkelijke coaching.  

 

Klussendienst 
 Tegen een geringe vergoeding doet een vrijwilliger kleine klussen  
 in en om het huis. De klus mag niet langer duren dan 1 uur.  
 Onze Rollatorservice is bedoeld voor kleine reparaties en  
 onderhoudsbeurten aan de rollator en de Knoppendienst  
 voor het instellen/aansluiten van uw apparatuur. 
 

Koeriersdienst 
 Ophalen of wegbrengen van kleine dingen. Kosten €2,50   
 

Maaltijdservice 
Wanneer u niet in staat bent voor een warme maaltijd te zorgen,  
is er de mogelijkheid gebruik te maken van onze maaltijdservice.  
We bieden WarmVerse - en VriesVerse maaltijden. 

 

Mantelzorgsalon Momenteel nog geen bijeenkomsten 
 Eens per maand is er gelegenheid tot lotgenotencontact. 
 Mantelzorgers kunnen onderling in gesprek, ontvangen informatie 

en advies of deelnemen aan een ontspannen activiteit. 
 

SOL (Senioren Online) Tijdelijk gesloten ivm Corona 
 Computerhulp op afspraak via telefoon of mail. 
 Maandag en woensdag 09:30-11:30 uur 
 Locatie: de Eik 68, eerste etage 
 

Vervoer 

. 
Vervoer naar poli’s binnen Westvoorne en Brielle is ook mogelijk. 
Maandag t/m vrijdag tussen 08:00 –18:00 uur 
Reserveren: minimaal 1 werkdag van te voren. 

Tarieven 2021 
Tarieven met 
 Kortingspas 

Vervoer 
10 strippenkaart 

€ 10,00 
20 strippenkaart 

€ 20,00 

Vervoer 
10 strippenkaart 

€ 7,50 
20 strippenkaart 

€15,00 

Klussendienst 
€ 10,00 per klus 

Klussendienst 
€ 5,00 per klus 

Rolstoel uitleen 
€ 5,00 per dag  
(€ 20,00 borg) 

Rolstoel uitleen 
Gratis 

(€ 20,00 borg) 

Maaltijdservice 
VriesVers € 5,15 tot € 7,40 

(per doos à 6 stuks) 
WarmVers € 7,85 

(levering dagelijks op werkdagen) 
 

 



Nieuwe ontwikkeling: 
 

SBO VoorneVervoer 
 
Sinds 2017 heeft het SBO een project Vervoer. 
Ons project is een aanvulling op het Openbaar Vervoer 
en Flexvervoer binnen Hellevoetsluis, speciaal bedoeld 
voor hen die minder mobiel zijn en waarvoor de bus een 
probleem is en een taxi te duur. 
U wordt opgehaald aan de voordeur en gebracht naar 
uw bestemming, zoals de supermarkt, de huisarts,  
een activiteit of familie en vrienden.  
Persoonlijk en zonder lange wachttijden. 

Vanaf 1 januari 2023 vormen Hellevoetsluis, Westvoorne en 
Brielle samen de gemeente Voorne aan Zee.  
Een belangrijk gevolg hiervan is dat ons werkgebied wordt 
vergroot. Al onze producten en diensten zullen daarom  
vanaf nu in het hele gebied worden uitgezet.  
Zo ook ons vervoersproject. Dit zal ‘voornebreed’ doorgaan 
onder de noemer SBO VoorneVervoer.  
 
Om dit mogelijk te kunnen maken is uitbreiding van het  
wagenpark noodzakelijk. Op dit moment zijn we druk bezig 
om fondsen te werven voor de aanschaf van een tweede 
auto. Als dit lukt, gaan we op 1 oktober 2021 officieel van 
start. 
Inmiddels zijn we al op kleine schaal gestart met het vervoer 
naar de poli’s op Voorne. Alle minder mobiele inwoners van 
Brielle, Oostvoorne en Rockanje kunnen hier nu al gebruik 
van maken. 

We rijden op maandag t/m vrijdag  
van 08:30 tot 18:00 uur 

Een rit te boeken doet u minimaal 1 werkdag eerder  
via 0181-322 273 (tussen 08:30 uur en 13:00 uur) 

Het afrekenen van een rit  
gebeurt door middel van 

een speciale  
STRIPPENKAART  

Deze zijn verkrijgbaar bij 
onze chauffeurs. 

 
 

Kaart met 10 strippen 
€ 10,00 

(€ 7,50 met kortingspas*) 
 

Kaart met 20 strippen 
€ 20,00 

(€ 15,00 met kortingspas*) 
 
 

Binnen de woonplaats 
enkele rit  2 strippen 

retour  4 strippen 
 

Buiten de woonplaats 
enkel rit  3 strippen 
retour  6 strippen 

 
(1 strip = € 1,00) 

*Info over de SBO Kortingspas 
kunt u vinden voor in deze  

NieuwSBOde. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vriesverse maaltijden zijn 
eenvoudig in de oven of 
magnetron te bereiden. 
Zo staan ze binnen een 
handomdraai op tafel. 

De maaltijden zijn  
minstens 2 mnd houdbaar. 

 
Liever een warme maaltijd?  

Ook dat behoort tot  
de mogelijkheden. 

 Rond het middaguur, 
van maandag tot vrijdag, 
Bezorgen we aan huis. 

 
Prijzen variërend van 

€ 5,15 tot € 7,85 
 

Gezond en gevarieerd eten is belangrijk voor iedereen. 

Heeft u soms geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te  

koken? Dan kunnen de maaltijden van Vers aan Tafel 

uitkomst bieden. En deze zijn ook nog eens eenvoudig 

via het SBO te verkrijgen. 

 

Uitgelicht:  

SBO MAALTIJDSERVICE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Al ruim 15 jaar bereiden de chef-koks van Vers aan Tafel 

op ambachtelijke wijze de heerlijkste maaltijden.  

De maaltijden worden met aandacht bereid en bevatten  

natuurlijke ingrediënten zonder kunstmatige kleur-, geur- en 

smaakstoffen. Daarbij wordt er zoveel mogelijk gebruik  

gemaakt van duurzame grondstoffen. Dit betekent zoveel 

mogelijk seizoensgroenten van lokale telers en vis uit  

duurzame vangst.  

Door de maaltijden snel in te 

vriezen blijven smaak en  

voedingswaarden optimaal 

bewaard. En dat proeft u! 

 

Het assortiment bestaat uit maar liefst 150 smakelijke  

maaltijden. U kunt kiezen voor traditionele Hollandse pot, 

maar ook voor maaltijden uit de oosterse, Italiaanse en  

vegetarische keuken. Daarnaast is er een ruim aanbod aan 

dieetmaaltijden, zoals zoutarm of gemalen. 

En om het helemaal compleet te maken kunnen er tevens 

soepen en een aantal desserts worden besteld. 

 

Bel met ons kantoor wanneer u meer informatie wenst,  

of direct wilt bestellen. 

Lekker en  
gezond eten, 

zonder dat u zelf   
hoeft te  koken. 



Er zijn vele voordelen aan tuinieren. Het is een 
leuke vorm van beweging, omdat het bijna  
ongemerkt gaat. Even wat gereedschap halen 
uit de schuur, de gieter vullen of rond met de 
tuinslang. Voor u het weet bent u de hele  
ochtend lekker bezig.  
 
Door het bewegen vergroot u uw mobiliteit,  
flexibiliteit, uithoudingsvermogen en kracht.  
Dat heeft dan weer als voordeel dat de kans op 
ziektes als osteoporose af neemt. Door het weg-
halen van uitgebloeide bloemen, snoeien, zaaien 
en het planten van zaailingen, traint u tevens uw 
fijne motoriek.  

 
 
 
 
ENKELE TIPS VOOR VEILIG TUINIEREN 
 
1. Goede gereedschappen zijn makkelijker te 

gebruiken en kosten minder kracht. 
2. Verhoogde borders zorgen ervoor dat u 

minder hoeft te bukken. 
3. Een krukje maakt het werk een stuk     

comfortabeler. 
4. Een zonnehoed beschermt u tegen de  

warme zon. 
5. Tuinhandschoenen beschermen tegen,   

onder andere, insectenbeten. 
6. Een waterpunt met tuinslang maakt het 

watergeven eenvoudiger. 
7. Voldoende ruimte om te lopen zorgt dat u 

overal goed bij kunt. 
8. Rek- en strekoefeningen voor en na het 

tuinieren verkleinen de kans op spierpijn. 
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Huishoudelijk werk als schoonmaken en  
opruimen zijn een prima manier om in beweging 
te komen. Niet alles in een keer, maar iedere dag 
een beetje. Dagelijks een uurtje bewegen, zonder 
dat u er de deur voor uit hoeft. 
 
Stofzuigen en afwassen, het kost nogal wat energie, 
maar het levert ook veel op. 
Naast een schoon en opgeruimd huis, een voldaan 
gevoel, rust en ontspanning, kunt u er ook veel  
calorieën mee verbranden.  
“Huishoudelijke klussen zijn niet altijd even leuk om 
te doen, maar wel héél fijn om gedaan te hebben!” 
 
Hoeveel calorieën verbrand u met huishouden? 
In het schema hiernaast kunt u zien hoeveel  
calorieën* u kunt verbranden bij het doen van het 
huishouden. Met dat in het achterhoofd worden de 
huishoudelijke taken een vorm van sportief in  
beweging zijn. 
 
*De cijfers in het overzicht zijn gebaseerd op  
een volwassen vrouw tussen de 65 en 70 kilo.   

De was strijken     30 Calorieën 

Het bed verschonen  120 Calorieën 

De vloer dweilen   130 Calorieën 

Het huis stofzuigen   150 Calorieën 

De badkamer schrobben 200 Calorieën 
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Een aantal bewoners uit de Bloemen- en plantenbuurt 
wilden graag een Vlindertuin in hun wijk. Een plek waar 
de natuur, waaronder bloemen en insecten meer  
ruimte konden krijgen en waar mensen uit de buurt 
vervolgens van konden genieten.  
En dat is zeker gelukt!  
Een groepje hardwerkende vrijwilligers heeft een 
prachtig stukje groen gecreëerd dat ruimte biedt aan 
allerlei vogels, egels, vele soorten vlinders, insecten en 
natuurlijk mensen. Iedereen kan er heerlijk doorheen 

struinen, kruiden plukken en op diverse zithoekjes  
genieten van een schitterend tafereel. 

 
 

Een mooi plekje om eens 
mee te nemen in een  

wandeling of  fietstocht. 

Het is ook mogelijk om op een 
actievere manier te genieten van 
de Vlindertuin.  
De betrokken vrijwilligers kunnen 
nog wel wat extra hulp gebruiken! 
Tuinieren is een heerlijke manier om 
fysiek bezig te zijn, te ontspannen en 
het hoofd leeg te maken. Daar weten deze 
vrijwilligers alles van. In het voorjaar, de zomer en 
het najaar komen zij regelmatig op zaterdag bij 
elkaar om in de Vlindertuin te werken. Er moet 
worden gefreesd, gesnoeid, geplant, het onkruid 
gewied, herstelwerkzaamheden worden  
uitgevoerd, enz. Lekker actief bezig zijn dus.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Tussendoor is er tijd voor 
een bakje koffie en een ge-
zamenlijke lunch. En als al 

het werk erop zit wordt het 
afgesloten met een drankje.  

De enige echte Vlindertuin  
van Hellevoetsluis! 

Deze mooie plek aan de Bremstraat in Nieuw-Helvoet bestaat  
inmiddels alweer 5 jaar. De Vlindertuin is tot stand gekomen  
vanuit de Buurtaanpak Bloemen- en plantenbuurt.  
De gemeente bekijkt elk jaar welke buurten er in aanmerking komen 
voor het verbeteren van de leefomgeving door het aanpakken van 
de fysieke ruimte. Ook worden bewonersinitiatieven ondersteund 
die de sociale binding in de buurten te verbeteren.  

Zin om mee te helpen? 
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Tinie van Noort.  

Zij is telefonisch bereikbaar op 06-3426 5511 of via de mail: tinievannoort@online.nl 



 BEWEGEN is GOED  

voor LICHAAM & GEEST 
 

• Het verbetert het humeur 

• Het is goed voor de bloedsomloop 

• Het verbetert de loopsnelheid 

• Het verbetert de lichamelijke conditie 

• Het stimuleert de stofwisseling 

• Het helpt om te ontspannen 

• Het verhoogt de weerstand 

• Het verkleint het risico op vallen 

• Het verkleint het de kans op botbreuken 

• Het helpt om in contact te komen  

met anderen 

• Het is goed voor de mentale gezondheid 

• Het lijkt de kans op Alzheimer  

te verminderen 

Op televisie 

NEDERLAND IN BEWEGING 
 

Elke werkdag  
om 09.15 uur op NPO 2  
om 10.15 uur op NPO 1  



Als we ouder worden gaan veel dingen  
moeilijker. Onze gewrichten worden stijver,  
onze spieren verslappen, en de dingen die 
vroeger zo makkelijk waren dat we er niet over 
nadachten kosten ons voorbereiding. Wat nu? 
 

RUST ROEST 
 

Elke fysiotherapeut leert van-

af dag één: rust roest. We 

merken dat we vaak geneigd 

zijn tot rust, tot meer stilzitten 

en minder  

bewegen. Maar dit verergert 

veel van de klachten van het 

ouder worden. Artrose klach-

ten worden erger wanneer 

we niet bewegen en bij  

gebrek aan training neemt 

onze spierkracht sneller af 

dan alleen door veroudering 

zou moeten.  

Met genoeg bewegen  

kunnen we dit afremmen.  

Betekent het dat we hele  

dagen in de sportschool 

moeten doorbrengen?  

Nee, dat ook niet. 

 

Kleine dingen kunnen al genoeg zijn om deze  

effecten van ‘verouderen’ tegen te gaan.  

Dagelijks meerdere stukjes gaan wandelen houdt 

het uithoudingsvermogen op peil, houdt de  

gewrichten soepel, en houdt de spierkracht op 

een hoger niveau. Dit  komt doordat het lichaam 

zich aanpast aan wat er van gevraagd wordt, en 

we zien dat we zelfs na ons 90
e
 jaar nog sterker 

kunnen worden. 

 

Hoeveel bewegen is dan goed? De Nederlandse  

beweegrichtlijn geeft aan dat voor ouderen  

bewegen goed is, en meer bewegen beter is.  

Per week adviseren ze minstens 2,5 uur aan  

matig intensieve training. Dit wilt zeggen dingen 

zoals wandelen of fietsen. Als laatste adviseren 

ze minstens tweemaal per week de spieren en 

botten wat zwaarder te trainen, gecombineerd 

met balansoefeningen. 

Veel van deze dingen kunt u dus thuis doen. Met 

elke dag 25 minuutjes wandelen komt u al ruim 

aan de 2,5 uur bewegen per week.  

 

En voor wat meer specifieke oefeningen, zoals 

spierkracht- of balansoefeningen, of misschien 

een groepje om samen met anderen te oefenen, 

kunt u altijd naar een fysiotherapeut toe. 

 

Erg ingrijpend hoeft het allemaal niet te zijn.  

Kleine dingen kunnen samen leiden tot iets 

groots, en als we er dagelijks voor kiezen om iets 

minder te zitten, en iets meer te bewegen,  
 

 

 

 

kunnen we langer van een actief leven genieten. 

“Rust roest, maar bewegen voelt beter! 

 
 
 
Fysio & Fit Hellevoetsluis biedt naast  
specialistische fysiotherapie ook diverse  
mogelijkheden om individueel of met  
gelijkgestemde generatiegenoten onder  
begeleiding te bewegen en te sporten. 
Als u meer wilt weten dan kunt u telefonisch 
contact opnemen op 0181-322 865 of via de 
mail op balie@fysiofithellevoetsluis.nl 
 
Joey Bakker 

 
joey@fysiofithellevoetsluis.nl 

mailto:balie@fysiofithellevoetsluis.nl
mailto:joey@fysiofithellevoetsluis.nl


Hoe fijn is het om lekker met  
anderen sportief bezig te zijn?  
Dat vinden de deelnemers van  
Beweeg met ons mee! nu ook.  
75-plussers konden eind maart  
elkaar eindelijk weer in kleine 
groepjes ontmoeten.  
 
In overleg met de sportmedewerker 
van PUSH, is besloten om deze 
bewegingsactiviteit in aangepaste 
vorm weer op te starten.  
De mogelijkheid ontstond, toen er 
vanuit de overheid binnen de maat-
regelingen ruimte geboden werd 
om voor de kwetsbare doelgroepen 
iets te organiseren. Dit in het kader 
van het sociale - en mentale welzijn 

 
Ouderen uit de 3 verschillende 
groepen komen op maandag- of 
vrijdagochtend naar Buurtkamer 
Ons Midden in de Bremstraat.  
Alvorens er gestart wordt met een 
warming-up, bespreekt men eerst 
hoe het met een ieder gaat. 
Daarna volgen er diverse oefenin-
gen die Timon (bij droog weer)  
buiten heeft uitgezet.  
Onder de deelnemers heerst een 
opperste concentratie. Het is echt 
genieten om gezamenlijk buiten in 
beweging te zijn. 

Beweeg met ons mee! 



Waar het in de lente nog een beetje afwachten was, belooft de zomer volop ‘buitenkansjes’.  
Droog, zonnig en hopelijk niet te warm om weer een beetje in beweging te komen. 

Na een lange tijd ‘verplicht’ binnen blijven is het tijd om lekker de buitenlucht in te gaan.  
Al eerder kon u lezen waarom het goed is om in beweging te zijn.  

Hieronder enkele tips om dat op een veilige manier te doen, want… 
 

VEILIGHEID STAAT VOOROP 

De fiets is een ideaal middel om in beweging te 
blijven en zo de gezondheid op peil te  
houden. Maar door de toegenomen verkeers-
drukte van de laatste jaren, zijn fietsers een 
stuk kwetsbaarder geworden. Door bewust en 
actief te fietsen kunnen er heel wat  
ongevallen voorkomen worden.  
 
TIPS OM FIETSONGELUKKEN TE VOORKOMEN 
 

• Zorg dat uw zadel op de goede hoogte 

staat, zodat u makkelijk kunt afstappen. 

• Laat een fietsspiegel op uw stuur                 

monteren wanneer u moeite heeft met het 
achterom kijken. 

• Draag tijdens het fietsen schoenen met    

rubberen zolen, zodat u voldoende grip 
heeft op de trappers.   

• Draag een zonnebril of –klep bij een felle of 

laaghangende zon, zodat het licht u niet zal 
verblinden. 

• Hang liever geen tassen aan het stuur, maar 

verdeel uw spullen/boodschappen in 
(afneembare) fietstassen achterop. 

• Houdt voldoende afstand van andere weg-

gebruikers. Fiets bij voorkeur achter elkaar 
ipv naast elkaar. 

• Stap bij een drukke, onoverzichtelijke      

verkeerssituatie even af, kijk goed om u 
heen en loop eventueel een stukje met de 
fiets aan de hand. 

• Let er op dat u niet in de dode hoek van een 

(vracht)auto staat bij een kruising. Verzeker 
u ervan dat bestuurders u kunnen zien. 

 
Tegenwoordig maken steeds meer ouderen   
gebruik van een scootmobiel. Het aantal 
(eenzijdige) ongelukken daardoor ook. 
Er zijn jaarlijks zelfs tientallen doden te  
betreuren. Oorzaken hiervan zijn het omvallen 
met de scootmobiel of het botsen tegen  
objecten in de buitenruimte.  
 

• Rijd nooit schuin een stoep op of af, maar 

recht. Eerst de voorwielen en dan de       
achterwielen.  

• Laat de gashendel los als u wilt remmen.   

De scootmobiel mindert automatisch vaart. 

• Minder uw snelheid als u de bocht om gaat. 

• Pas uw snelheid aan het overige verkeers-

deelnemers. 

• Voorkom dat u in de zachte berm naast het 

fietspad terechtkomt, want dat is lastig om 
te corrigeren. Rem af en rijdt langzaam de 
pad weer op. 

• Sta niet stil op een helling of heuvel. 

• Haal eerst uw sleutel uit het contact         

wanneer u wilt afstappen. 

• Kijk goed in uw spiegels als u achteruit rijdt. 

• Gebruikt u medicijnen? Vraag dan bij uw 

huisarts na of die uw rijvaardigheid             
beïnvloeden. 

• Zorg dat de bandenspanning op orde is.  

Met een te lage bandenspanning heeft u een   
langere remweg en minder grip op de weg.  
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KRUISWOORDPUZZEL 

 
 

SBO 
Polaris 34 
3225 GT   

Hellevoetsluis 
0181– 32 22 73 

 
Kantoor: 

Maandag t/m vrijdag   
van 09:00 tot 13:00 uur 

 
www.sbonu.nl 

algemeen@sbonu.nl 
 

Facebook: 
SBO Hellevoetsluis 

 

Voor actuele ontwikkelingen,  
activiteiten en  

aankondigingen 
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De oplossing is een woord dat past bij het thema van deze NieuwSBOde. 

HORIZONTAAL 
 
  1 doodop 
  2 Afrikaans dier 
  8 Nederland 
  9 wet. aansprakelijkheid 
10 bladgroente 
11 meisjesnaam 
12 in orde 
14 in plaats van 
16 uitgestorven vogel 
18 voorgerecht 
20 lentemaand 
22 24uur 
24 claim 
27 slaapplaats 
29 taxeren 
31 schortje 
32 klein kind 
35 reptiel 
38 wijnglas 
39 spijskaart 
41 deel van een skelet 
43 Romeinse rijk  
44 in de middag 
45 een en ander 
47 onroerend goed 
49 tangens 
50 ontbijtgerecht 
51 rolschaats 

VERTICAAL 
 
  1 naakt 
  2 kilowatt 
  3 streling 
  4 oosterlengte 
  5 Arabische titel 
  6 weggetje 
  7 dochter van Cadmus 
10 s’il vous plaît 
13 vechtersbaas 
15 schildergerei 
17 boomsoort 
18 geslacht 
19 familielid 
21 bouwval 
23 eeuwig 
25 voorzetsel 
26 krachtig 
28 somber 
30 centrale verwarming 
33 klein kind 
34 crème de la crème 
36 gevecht 
37 tijdperk 
39 moeder 
40 Eur. Monetaire Unie 
42 geit 
46 vogelproduct 
48 bevel 

HOGE  

DREMPELS 

NEEM JE 

MAKKELIJKER 

ALS JE 

IN BEWEGING 

BENT 


