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Een nieuw jaar, een nieuw begin…. 
 
2018 is een feit. De eerste maand zit er al op en alle activiteiten draaien weer als vanouds. 
Nieuwe plannen worden gemaakt en ook de nieuwe secretaris Bert Bos is gestart met zijn 
werkzaamheden.                                                                                                                         
Het bestuur is blij dat we alle donateurs net voor de jaarwisseling hebben kunnen voorzien 
van een donateurspas. Vooral bij de drukbezochte uitstapjes is dit een handig hulpmiddel 
om te laten zien wie je bent en dat je als donateur bent ingeschreven.      

                                                              
Wij hopen dat alle activiteiten weer veel belangstelling van u krijgen in dit jaar en we 
wensen alle vrijwilligers en deelnemers een gezond en voorspoedig jaar toe. 
 
Met trots kunnen we melden dat we intussen de 500ste donateur hebben ingeschreven.                  
Dit mooie resultaat is behaald dankzij de inzet van alle vrijwilligers en activiteitenleid(st)ers.                                   
Bijzonder is dat we nog geen 2 jaar bestaan en er nu al zo veel mensen zijn die zich aan ons 
binden. We bieden voor velen een zinvolle en gezellige tijdsbesteding, maar ook 
ondersteuning bij het invullen van (belasting)formulieren. Op 19 januari hebben we de 
activiteitenleiders en vrijwilligers weer in het zonnetje gezet en hen bedankt voor hun inzet.  
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Er is nog plaats      Reisje op 22 februari  
 
Op 22 februari 2018 gaat ABO een dagje uit naar: 
 

- Theater De Stoep  
       Waar u kunt kijken in het theater in het algemeen en ook  
       achter het toneel, zoals in de  kleedkamers waar de artiesten   
       zich voor een voorstelling verkleden of relaxen.  
- De lunch wordt geserveerd bij Brasserie Vrijenburg te Barendrecht en bestaat uit 

erwtensoep met brood en katenspek 
- Bezoek aan Chocolade atelier Van Noppen 

Kijken naar een vakman verveelt geen seconde. Zeker wanneer u de enthousiaste  
chocolatier aan het werk ziet. Hij toont zijn ambacht tijdens het maken van allerlei 
bonbons en uiteenlopende chocoladefiguren en neemt u mee in het proces van 
'boon tot bonbon'.  
U keurt ter plekke de kwaliteit: zo vers heeft u nog nooit een bonbon geproefd! 
Koffie/thee zijn inbegrepen.  
Ook kunt u winkelen in de cadeaushop. 

- De dag wordt afgesloten met een koffietafel in Theehuys Polderzicht, zodat u thuis 
niet meer de keuken in hoeft.   

 
De prijs bedraagt per persoon voor een donateur  € 45,00 en voor niet donateur  € 47,50.  
 
U kunt zich nog opgeven bij Jan de Vries tel. 0181 323681 of abo.devries@gmail.com 
 
Uw reservering is pas definitief als uw betaling is ontvangen op de ABO rekening  
NL89 INGB 0007 133738  
Graag eerst opgeven bij Jan de Vries voordat u het bedrag overmaakt.  
 

 

We gaan weer fietsen deze zomer 

 

Activiteitenleider Henk Valk heeft weer een aantal data vastgesteld om te gaan fietsen. 

De vertrektijden en aanmeldgegevens zullen we later vermelden. Hou ook onze website in 

de gaten. Tel. nr. Henk Valk 0181-283508 of Tineke Zijlstra 0181-848823 

Het gaat om de volgende donderdagen: 

- 24 Mei               

- 28 Juni 

   - 26 Juli 

   - 23 Augustus 

   - 20 September   

  

 

mailto:abo.devries@gmail.com
http://www.abohellevoetsluis.nl/foto/fietsen290617/slides/IMG_4958.jpg
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Overzicht van alle activiteiten van de ABO 

 

Biljarten 1  Elke woensdag                                  12.30 –16.30  u BuitenVeste 
Jan Dalmeijer       
tel.  0181-314913         

Biljarten 2 Elke donderdag 12.30 – 16.30 u BuitenVeste 
Paul Drabbe         
tel. 06-39350181 

Bridge Elke vrijdag 10.00 – 12.00 u H.v.Hellevoet 
Guus Peetoom         
tel. 06-43857745  

Bingo 
Dinsdag om de 
week 

14.00 – 16.30 u  H.v.Hellevoet 
Fam.  Berkelaar    
tel. 0181-771735 

Computer/tablet-les Op aanvraag In overleg In overleg 
Gerard van Kints     
te. 0181-410211 

Fietsen toeristisch 
Op donderdagen  
nader te bepalen 

12.30 u        
vertrek           

bij 
H.v.Hellevoet 

Henk Valk                 
tel. 0181-283508 

Kaartclub 
 

Dinsdag om de 
week 

13.30 – 16.00 u 
Hart van 
Hellevoet 

Kees Vos              
tel. 0181-315226  

Koersbal 
Woensdag om 
de week 

13.30 – 16.00 u 
Buurtkamer 
Bremstraat 3 

Fam.  Berkelaar    
tel. 0181-771735 

Koffie-ochtenden 
Dinsdag om de 
week  

10.00 – 12.00 u 
Buurthuis 
Kooistee 

Clazien Bruinsma    
tel. 0181-313071 

Reisjes Maandelijks 
Zie 
aankondigingen 

Diverse 
locaties 

Jan de Vries         
tel. 0181-323681  

Rondbrengservice 
ABO Nieuws 

Maandelijks   
Etty Luteijn          
te. 0181-314878 

Sportieve 
geheugentraining 

Donderdag    
Donderdag 

  9.45 – 10.45 u        
11.15 – 12.15 u 

H.v.Hellevoet   
Bremstraat 3 

Astrid Severens    
tel. 06-11025353                                                                                    

Wandelen Elke Maandag 10.30 u vertrek H.v.Hellevoet 
Jozien Bolte         
tel. 06-46337544  

Bovengenoemde tijden zijn aanvangstijden, dus graag wat vroeger aanwezig zijn. Voor alle 
activiteiten geldt dat er zich vanwege omstandigheden wijzigingen kunnen voordoen. De 
activiteitenleider zal u daarvan altijd op de hoogte brengen.  Met name rond erkende feest- 
dagen en vakanties kan er afgeweken worden van dit schema. 
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Dagje Leerdam                29 maart 2018 

Je bent een groot glasliefhebber en houdt ook van het water en de natuur?  

Ga dan mee met  Dagje Leerdam + 

 
Wij bieden u een bezoek aan beide locaties van het 
Nationaal Glasmuseum en een onvergetelijke 
rondvaart over de Linge. Tijdens de rondvaart wordt 
een heerlijke lunch verzorgd. 

 

Het arrangement Dagje Leerdam + bestaat uit: 

• Bezoek aan de Glasblazerij ca. 1 uur 
• Rondvaart van ca. 2 uur inclusief een uitgebreide lunch aan boord 
• Bezoek aan het Nationaal Glasmuseum ca. 1,5 uur 

 
De arrangementsprijs bedraagt per persoon  

- voor een donateur  € 45,00  
- voor niet donateur  € 47,50  

 
Vertrek Hart van Hellevoet   9:30 uur  
 
U kunt u opgeven tot 1 maart  2018  
bij Jan de Vries tel. 0181 323681 of abo.devries@gmail.com 

Uw reservering is pas definitief als uw betaling is ontvangen op de ABO rekening  
NL89 INGB 0007 133738  

Graag eerst opgeven bij Jan de Vries voordat u het bedrag overmaakt.  

 

Sportieve geheugentraining in de Bremstraat 
 
We vragen nogmaals uw aandacht voor onze nieuwe activiteit in de buurtkamer in de 
Bremstraat. Het is een activiteit voor de meer actieve en mobiele 60-plusser.      
Omdat we bij het ouder worden behalve strammer ook vergeetachtiger worden, wordt er bij 
deze sportieve activiteit ook aandacht besteed aan het stimuleren van de hersenen. Deze 
activiteit is ook nog gezellig omdat je samen met andere leeftijdsgenoten bezig bent.    
Bij de hersen-oefeningen zullen we steeds de grens opzoeken van wat we kunnen behalen.   
Als dit dan lukt gaan we de oefening aanpassen en ontstaat een nieuwe uitdaging. Zo blijven 
we de hersenen prikkelen om scherp te blijven en dat hebben we nodig om goed te kunnen 
functioneren.              
      

mailto:abo.devries@gmail.com
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En zo vangen we twee vliegen in een klap. En we bewegen meer en we blijven slimmer. De 
training zal wekelijks plaatsvinden en is al gestart, maar u kunt direct instromen. 
Informatie over de Sportieve Geheugentraining bij Astrid Severens tel. 06-11025353   of 
info@jeeigenpad.nl                                                                                  

 
 
Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte  

 

Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van hulp bij het invullen van uw 
belastingaangifte. Dit wordt georganiseerd voor donateurs van ABO Hellevoetsluis. Voor de 
leden van de ouderenbonden leest u verderop meer.  
 

De invulservice is bestemd voor gehuwde en 
samenwonende ouderen met een verzamelinkomen 
maximaal van ca. € 50.000 en indien alleenstaand 
maximaal ca. € 35.000-.  
Ook als u geen bericht heeft ontvangen van de 
Belastingdienst dat u aangifte moet doen, kan het zinvol 
zijn om toch een aangifte in te sturen. Dit kan bijv. het 
geval zijn als u in 2017 zorgkosten, anders dan de premie 
aan de zorgverzekering of het eigen risico, heeft moeten 
betalen en/of giften heeft gedaan. 

 
Ook kunnen de invullers uw zorg- en/of huurtoeslag beoordelen. Dit is met name van belang 
bij wijziging van de hoogte van uw inkomen of na overlijden van een van de partners. Wij 
hebben voor het invullen van aangiftes van ABO-donateurs altijd een machtigingscode 
nodig.  
 

De locatie die gebruikt wordt is de ontmoetingsruimte Hart van Hellevoet. Dit is voorheen de 
grote zaal van Voornesteyn. Het adres is De Eik 68, 3224 TD Hellevoetsluis. 
 

Ook dit jaar zullen wij na het invullen de aangifte per e-mail aan u versturen. Het is dus van 
belang uw e-mailadres beschikbaar te hebben. Ook kunnen wij uw aangifte op een stick, die 
u zelf mee brengt, zetten. Als het niet anders kan, kunnen wij aangifte op papier afdrukken.  

De werkwijze voor ABO-donateurs blijft in grote lijn hetzelfde als vorig jaar 
  

1. Vanaf 15 februari kunt u bellen op werkdagen (niet op donderdagmiddag) van 10.00 
tot 17.00 uur met mevrouw Wilma van der Ster tel. 0181 506259 voor het maken van 
een afspraak. 
 

2. U krijgt de machtigingscode niet automatisch thuisgestuurd. U dient deze zelf bij de 
Belastingdienst aan te vragen.  

mailto:info@jeeigenpad.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPjvunsOvYAhULCsAKHXlTDccQjRwIBw&url=https://www.cnv.nl/actueel/nieuws/nieuwsdetail/belastingdienst-blijft-de-blauwe-envelop-versturen/&psig=AOvVaw3h79jeNxnHEJoHJGdRMMM4&ust=1516703612150032
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- Dit kan telefonisch 088 1236555, bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot    
  22.00 uur. Zorg dat u uw Burgerservicenummer (BSN) bij de hand heeft. 
- De machtigingscode wordt u vervolgens per post toegestuurd. 

           -  Het kan ook per computer. Als u beschikt over een DigiD-code, dan kunt u             
              inloggen op https://machtigen.digid.nl/    
              Na het inloggen klikt u op ‘machtiging aanvragen’ en volgt u de verdere       
              instructies. De code is direct beschikbaar.  

- Heeft u een partner, dan is er ook voor uw partner een machtigingscode nodig. Dus 
   voor een gezamenlijke aangifte hebben wij 2 machtigingscodes nodig.   
- De machtigingscode van vorig jaar is niet geldig voor 2017, dus moet u een nieuwe  
   aanvragen.   
 

3. De kosten voor een aangifte zijn hetzelfde als vorig jaar en zijn, afhankelijk van uw  
situatie; € 10,--, € 7,50 of € 5,--. 

 
 
Voor de leden van een van de 3 Ouderenbonden 
De samenwerking tussen de ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB is eind 2017 uit elkaar 
gevallen. Met ABO is overeengekomen dat de plaats van invullen voor leden van een van 
deze 3 ouderenbonden op dezelfde plaats kan gebeuren. Dus in ’t Hart van Hellevoet aan de 
Eik. Voor leden van de ANBO geldt ook dat er alleen ingevuld wordt voor gepensioneerden. 
 
Als lid van de ANBO hoeft u geen machtigingscode aan te vragen. Dit omdat hier gebruik 
gemaakt wordt van een ander invulsysteem waarbij de code rechtstreeks wordt verstrekt.  
 
Als u als ANBO lid vorig jaar ook uw aangifte heeft laten invullen door ons invulteam, kunt u 
contact opnemen met de heer Leo Bruinaars, tel. 0181 315544. Houdt uw 
lidmaatschapsnummer bij de hand. Hij vertelt u dan de aanpak en zorgt ook dat er voor u 
een afspraak geregeld wordt.                                                                                                   
Bent u ANBO lid en maakt u voor het eerst gebruik van de belastingservice dan kunt u bellen 
met ANBO Woerden tel. 0348 466 690. Houdt uw lidmaatschapsnummer bij de hand. Zij 
vertellen u de verdere aanpak.   
 

Voor leden van de KBO-PCOB geldt het volgende: 
Over de werkwijze van deze 2 bonden is nog niet alles bekend. Wel kunt u zich opgeven bij 
mevr. Tineke Zijlstra, tel. 0181 848823. Zij zal uw naam en telefoonnummer noteren en u 
later terugbellen voor de werkwijze en zorgen voor een afspraak. Wij verwachten dat de 
KBO-PCOB leden ook geen machtigingscode behoeven aan te vragen.  
 

Voor iedereen die hulp bij de aangifte wil  
De lijst met benodigde papieren voor het invullen van uw aangifte treft u hieronder aan. Voor 
alles geldt: indien het voor u van toepassing is.   
 

1. De machtigingscode van u en ook van uw partner als u samen aangifte doet.  

2. Het verzoek van de belastingdienst om aangifte te doen. 

3. De, indien beschikbaar, uitdraai van uw aangifte van 2016. 

4. Eventuele ontvangen voorlopige aanslagen 2017. 

5. Voor de controle op de toeslagen hebben wij nodig de beschikkingen van de  belasting-                                   
dienst van de huur- en zorgtoeslag 2017 

6. De opgave van de huur van 1 juli 2017 die u heeft ontvangen van de Woningstichting. 

https://in.coosto.com/redirect/?url=https%3A%2F%2Fmachtigen.digid.nl%2F
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7. De jaaropgaven van de uitkeringsinstantie en/of werkgever en/of van bijverdiensten. 

8. De opgaven van de saldo’s van uw bankrekeningen per 1 januari 2017. Dit is van belang     
als u op 1 januari 2017 meer bezit dan € 50.000 voor gehuwden/fiscale partners en               
€ 25.000 voor alleenstaanden. Hierbij tellen bijv. ook beleggingen of een 2e huis. De stand 
van het vermogen per 1 januari 2017 is ook van belang voor de controle op de huurtoeslag. 

9. De opgave van eventuele ziektekosten. Het gaat bij ziektekosten niet om het eigen risico 
maar om de eigen bijdrage. Dit zijn die kosten die niet vergoed zijn door bijv. uw zorg-
verzekering, maar die u zelf heeft betaald. Vaak staan deze op het jaaroverzicht 2017 van 
uw zorgverzekeraar vermeld als eigen bijdrage.                                                                                                                       
Het gaat hierbij om kosten als:         
- Geneeskundige hulp van huisarts, tandarts, fysiotherapeut of specialist. 
- Aanschaf van steunzolen, gehoorapparaten, batterijen voor gehoorapparaten, kunstgebit,                                                    
  implantaten en andere gebitsprothesen, enz; 
- Andere hulpmiddelen op medisch gebied. Let op: kosten van rollators, scootmobiel,        
  loopstokken e.d. zijn niet meer aftrekbaar.  
- Opgave van op recept voorgeschreven medicijnen, die niet zijn vergoed; 
- Reiskosten of aantal kilometers naar de arts en/of ziekenhuis (afsprakenkaartje  is    
  hierbij handig!) en/of voor ziekenbezoek bij langdurige opname. 
- Dieetverklaring van arts, specialist of diëtiste.   
    
10. De opgave van eventuele giften en welke bedrag aan welke instelling is geschonken.    

Maakt u gebruik van periodieke giften dan hebben wij ook de overeenkomst nodig voor  
het RSIN fiscaal identificatienummer 
. 

11. Voor bezitters van een eigen woning: 
      - De jaaropgave van de hypotheekverstrekker; 
      - Het aanslagbiljet Gemeentelijke heffingen over 2017. U heeft deze begin 2017  
        ontvangen en is nodig voor de opgave van de WOZ-waarde. 
 
12. Overlijden van een echtgenoot/fiscaal partner in 2017.  
      - Voor het invullen van een aangifte heeft u geen machtigingscode nodig van de    
        overledene, wel van u zelf. 
      - Mogelijk heeft de Belastingdienst u reeds een papieren aangifteformulier toegestuurd,  
        een F-formulier. U kunt dit formulier dan meenemen.   
     - Omdat ook de eventuele huur- en zorgtoeslag verder moet worden nagegaan, is er     
       meer tijd nodig voor het afhandelen van uw aangifte. Wij verzoeken u bij het maken van  
       een afspraak te melden dat er sprake is van een overlijden zodat er meer tijd voor u  
       gereserveerd kan worden of een aparte afspraak gemaakt kan worden. 
 
Verder alle papieren waarvan u denkt dat deze van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld inzake 
aan- of verkoop van een huis, studiekosten, partneralimentatie.    
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Aankondiging van het volgende reisje  in april:  Met ABO op Safari 
 
ABO organiseert op donderdag 19 april een dagje uit naar Safaripark Beekse Bergen en 
Exotisch Tuincentrum de Evenaar.  
 

 
 
OOG IN OOG MET UW FAVORIETE DIEREN 
 
Een safaritocht met de bus langs de dieren.  
In totaal verblijven we maximaal 4 uur in het 
park, dus is er de mogelijkheid om vervolgens de 
safari ook per boot te doen. 
 
 

Bij dit reisje is een lunchpakket inbegrepen. 
 
Onderweg naar huis bezoeken we exotisch tuincentrum De Evenaar.  
  

De Evenaar is veel meer 
dan een tuincentrum, het 
is een exotische 
sfeerwereld. Een uniek 
concept dat u gewoon 
moet ervaren. Laat u 
meevoeren op 
ontdekkingsreis en waan 
u in een andere wereld…!  

 
U ziet enorme boeddabeelden en in een gigantische bamboetuin vind u vele soorten 
eekhoorns in ruim opgezette, natuurlijk ingerichte kooien. En zo is er nog veel meer te zien. 
 
De verwachte kosten voor deze dagtocht bedragen rond de € 40,--.  In het volgende ABO 
Nieuws treft u uitgebreidere informatie aan, zowel over de invulling van deze dag als over de 
prijs.   
 
U kunt zich nu al opgeven bij Jan de Vries, tel 0181 323681 of  abo.devries@gmail.com   
U staat dan alvast als deelnemer op de lijst.  
Nu nog niet betalen, dat komt later als wij u van de juiste prijs op de hoogte hebben gesteld.   

 

 

 

ABO - Postbus 186 - 3220 AD Hellevoetsluis.  Website: www.abohellevoetsluis.nl 

E-mail: abo.hellevoet@gmail.com - Tel.: 06-30126133 - Bank: NL89INGB0007133738 

mailto:abo.devries@gmail.com
http://www.abohellevoetsluis.nl/
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