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Allereerst wenst ABO u een voorspoedig, gezond en actief 2017.
Na het eerste jaar ABO liggen wij goed op koers en hebben voor het nieuwe jaar veel
plannen om u nog meer leuke en/of interessante activiteiten te bieden. Natuurlijk worden ook
onze bestaande activiteiten en service voortgezet en waar nodig verbeterd. We hebben er
zin in!

Met ABO/SBO terug in de tijd.
Op vrijdagmiddag 27 januari 2017 organiseert de ABO samen met het SBO een boeiendeen interessante middag voor de ouderen in Hellevoetsluis. Deze vindt plaats in het
bezoekerscentrum van Historyland aan de Ravenseweg.
Aanvang 13.00 uur. Kosten € 2,50 (incl. consumptiebon). Dit bedrag geeft geen toegang tot
de tentoonstellingsruimte.
Aan de hand van de gastheer Arie van den Ban reizen
we terug in de tijd en ontdekken de wereld zoals die er
miljoenen jaren geleden uitzag. Dankzij de enthousiaste
vertelkunst van onze gastheer zult u zich wanen tussen
de mammoeten, sabeltandkatten en holenberen. We
verplaatsen ons over een groene prairie, bewoond door
allerlei bijzondere en veelal uitgestorven diersoorten,
waar nu de Noordzee stroomt.
Maar we zullen ook ontdekken hoe deze prehistorische situatie veranderde, wat de invloed
van de ijstijd was, hoe Voorne en Putten ontstond, wie de eerste bewoners waren en hoe
uiteindelijk Hellevoetsluis uitgroeide tot de Marinehaven van Nederland.
Wilt u deze belevenis ook ervaren? Meldt u zich dan aan!

via ABO: per e-mail: abo.hellevoet@gmail.com of telefonisch: 0630 126 133
via SBO: per e-mail: algemeen@sbohellevoetsluis.com of telefonisch 0181-322273

Belasting invullen
Informatie over Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte voor
het belastingjaar 2016 volgt in het ABO-Nieuws van begin februari 2017.
Vóór die tijd heeft het nog geen zin contact met ons op te nemen voor
een afspraak.
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Activiteiten in januari 2017
Alle activiteiten starten in januari weer op.
Biljarten:

iedere woensdag- en donderdagmiddag van 12:30 tot 16:30 uur
in de “Buitenveste”

Bingo:

dinsdagmiddag 10 en 24 januari om 14:00 uur in het "Hart van Hellevoet"

Bridge:

iedere vrijdagmorgen van 10 tot 12 uur in het "Hart van Hellevoet"

Kaarten:

dinsdagmiddag 3, 17 en 31 januari om 13:30 uur in het "Hart van Hellevoet"

Koersbal:

woensdagmiddag 4 en 18 januari in buurthuis “De Kooistee”

Koffieochtend: dinsdagmorgen 3, 17 en 31 januari om 10:00 uur in buurthuis “De Kooistee”
De Sportieve Geheugentraining gaat ook in 2017 door. Op donderdagochtend 12 januari
om 09:45 uur start deze activiteit weer in Hart van Hellevoet aan De Eik. U kunt informatie
verkrijgen en zich ook op opgeven bij Astrid Severens, telefoon 06 11025353 of per email
aan astrid@jeeigenpad.nl

Met elkaar eten met ABO
Ook in 2017 gaat ABO weer uit eten bij Liaison. Dit is bij uitstek een gelegenheid om met
meerdere mensen gezellig aan tafel te gaan.
Op maandag 20 februari vindt dit etentje plaats in het
schoolrestaurant Liaison van het Albeda College in
Hellevoetsluis. In dit Lestaurant krijgen studenten van de
opleidingen “Kok en Gastheer/gastvrouw” praktijkles in hun
toekomstige vakgebied. Zij bedienen u graag in hun restaurant.
Er wordt een 4-gangen diner geserveerd. Ook nu biedt ABO dit diner aan voor een speciale
prijs. De kosten, inclusief 2 drankjes, bedragen € 18,50 per persoon. ABO donateurs betalen
€ 17,00 per persoon.
Aan tafel om 17.30 uur. Einde van het diner rond 20.00 uur.
Het adres is Fazantenlaan 1c, 3222 AM Hellevoetsluis.
U kunt zich tot en met 8 februari opgeven bij Tine Benard, tel. 06 2680 4771.Ook kunt u bij
haar opgeven of u dieetwensen heeft. Is het zo dat u als gevolg van beperkingen problemen
heeft met vervoer, dan kunt u dat met mevrouw Benard bespreken.
Het te betalen bedrag dient u vóór 15 februari over te maken op bankrekening
NL89 INGB 0007 1337 38 ten name van ABO Hellevoetsluis onder vermelding van
“Etentje 20 februari”.
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Op zondag 12 februari 2017 organiseert ABO voor U een
Rotterdam-City tour met de Snerttram
De Snerttram is een bijzondere verschijning in
Rotterdam. De tram ziet eruit alsof ze dwars door
een pan erwtensoep is gereden. Binnenin is de
tram aangekleed met lichtjes, plantjes en
gordijntjes. U geniet volop van een rondrit door
Rotterdam in deze antieke tram. Er wordt u een
kop hete erwtensoep geserveerd. Tevens wordt u
als extra een drankje aangeboden door Brazzo
Onderwijl vertelt de gids amusante weetjes,
waarvan zelfs de meest doorgewinterde Rotterdammer nog nooit van gehoord heeft.
De rondrit brengt u door heel Rotterdam
De anderhalf uur durende rondrit begint in Crooswijk bij restaurant Brazzo en gaat vervolgens
langs historische- en moderne bezienswaardigheden in en rond het centrum van Rotterdam,
de route gaat verder via het Feyenoord stadion naar historisch Delfshaven en het chique
Kralingen. De rit is verrassend en afwisselend. De beste manier om erachter te komen is
gewoon een ritje met de Snerttram mee te maken.
De kosten:

voor donateurs
voor niet donateurs
voor vervoer vanaf Hart van Hellevoet

De ontvangst is in Hart van Hellevoet om
Wij vertrekken vanaf Hart van Hellevoet om

€ 13,50
€ 15,00
€ 7,50
13:00 uur
13:30 uur

De snerttram vertrekt om 14:30 uur vanaf de Boezemstraat in Rotterdam.
U wordt weer teruggebracht naar Hart van Hellevoet om 16:15 uur.
Inschrijving graag voor vrijdag 27 januari 2017 bij:
Jan de Vries - telefoon 0181-323681 of per email jdvr@chello.nl
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Ouderwets gezellig naar de bioscoop
Op vrijdag 24 februari 2017 organiseert ABO samen met Tivoli een
bioscoopmiddag voor alle ouderen (donateurs en niet -donateurs).
Er wordt een mooie film vertoond. Welke film vertoond wordt, blijft een verrassing.
U gaat in ieder geval na afloop met een blij gevoel naar huis.
Ontvangst in Tivoli vanaf 13.00 uur. Start film circa 13.30 uur.
De kosten voor de film voor donateurs zijn € 6,50, voor
niet-donateurs € 7,50, inclusief een drankje in de pauze.
Mocht u echt niet op eigen gelegenheid naar Tivoli kunnen komen dan is vervoer
mogelijk. De kosten voor vervoer zijn € 2,50.
Aanmelden voor deze filmmiddag kan tot vrijdag 27 januari 2017 bij Jan de Vries.
Telefoon: 0181-323681 of per mail jdvr@chello.nl
U kunt geen kaartjes kopen bij Tivoli.

Adres Tivoli theater:
Rijksstraatweg 42,
3222 CA
Hellevoetsluis
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