ABO-NIEUWS
Maart 2017
Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte.
In het ABO-Nieuws van februari hebben wij uitgebreid de hulp
bij het invullen van uw belastingaangifte toegelicht. Voor de
mensen die dit artikel gemist hebben, u kunt bellen met Wilma
van der Ster, tel. 0181 50 62 59 om een afspraak te maken. Dit
kan op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur.
De hulp bij uw aangifte wordt georganiseerd in een samenwerkingsverband van de 3
ouderenbonden, de PCOB, ANBO en Unie KBO. Ook donateurs van de ABO kunnen gebruik
maken van de hulp bij hun aangifte. De invulservice is bestemd voor gehuwden en
samenwonenden 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 aangifte te doen. Als u bepaalde aftrekposten heeft, kan het zijn
dat u geld terugkrijgt. Het betreft zaken als giften, geschonken in 2016, of indien u
zorgkosten heeft gehad, anders dan de premie aan de zorgverzekering of het eigen risico.
Gemaakte kilometers voor doktersbezoek of het op medisch voorschrift volgen van een dieet
kunnen ook een aftrekpost zijn.
Ook kunnen de invullers uw zorg- en/of huurtoeslag aanvragen of beoordelen. Dit is met
name van belang bij wijziging van de hoogte van uw inkomen of na overlijden van een van
de partners.

Wandelen met ABO.
Op 20 februari is de nieuwe activiteit Wandelen gestart. Ondanks het
slechte weer was de opkomst behoorlijk. De deelnemers waren
enthousiast en komen de volgende keer zeker weer. Heeft u zin om
eens ontspannen en gezellig met een kleine groep te wandelen, kom
dan op 20 maart 2017 om 10:15 uur naar ons verzamelpunt, de hal
van Hart van Hellevoet aan de Eik 68 in Hellevoetsluis. Deelname is
gratis. De ABO vindt wandelen een mooie uitbreiding op haar
activiteiten en zal als stimulans gedurende de maanden maart en
april de deelnemers na afloop van een wandeling op een kopje koffie/thee trakteren in het
Hart van Hellevoet.
Vertrek om 10.30 uur en terugkomst 11.30 uur.
De begeleider is mevrouw Jozien Bolte. Wilt u verdere informatie, u kunt haar bereiken op
telefoon 06 46 33 75 44 of per email naar jozien.bolte@upcmail.nl
Rondvaart Kinderdijk 31 maart.
Deze rondvaart is volledig volgeboekt. Er zijn zelfs twee afvaarten georganiseerd.
De Snerttram was ook een groot succes en volledig volgeboekt.
De filmvoorstelling in Tivoli heeft heel wat mensen een plezierige middag bezorgd en is
voor herhaling vatbaar.

Pagina 1 / 2

ABO-NIEUWS
Maart 2017

Met ABO naar de Keukenhof.
ABO organiseert deze dagtocht op zaterdag 6 mei 2017.
Vertrek om 10:00 uur vanaf de Buiten Veste, Wetering –
Hellevoetsluis. Met de bus rijden wij via het Westland naar
Oegstgeest. Hier start de Bollenstreekroute, die u voert langs
Rijnsburg, Katwijk, Noordwijkerhout, Hillegom en Lisse met als
eindpunt De Keukenhof waar wij rond 12.00 uur arriveren.
Onderweg kunt u genieten van de kleurrijke bloemenvelden en van uw lunch box.
Van 12.00 uur tot 15:30 uur kunt u op eigen gelegenheid genieten van de Keukenhof.
Om 16:00 uur rijden wij terug naar Hellevoetsluis.
De totale kosten voor deze dag bedragen € 35,00. Dit is inclusief het vervoer naar de
Keukenhof, een lunch box en de toegang tot de Keukenhof.
Aanmelding voor deze dagtocht tot vrijdag 7 april 2017 bij Jan de Vries,
0181-323681 of per email jandevries@abohellevoetsluis.nl
Na aanmelding ontvangt u bericht over de betaling voor deze dag.

Trip naar het Polderorgel
Op donderdag 13 april organiseert ABO een bezoek aan het Polderorgel dat staat
opgesteld in een boerderij aan de Laaijekreekseweg 2 in Hellevoetsluis.
Het orgel wordt bespeeld door een ervaren organist.
Tijdens het twee uur durend optreden wordt een gevarieerd
muziekprogramma ten gehore gebracht.
Start 14:00 uur. Kosten € 7,50, vervoerskosten € 2,50
Aanmelding voor deze trip tot vrijdag 31 maart 2017 bij Jan de Vries,
0181-323681 of per email jandevries@abohellevoetsluis.nl

Fruitcorso Tiel
Op zaterdag 16 september plannen wij een dagtocht naar dit
prachtige corso. Omdat er veel belangstelling voor is, moeten wij
tijdig plaatsen reserveren, dus kunt u zich nu alvast inschrijven
voor deze tocht.
De kosten zijn € 37,50 voor donateurs en € 39,50 voor anderen.
Hiervoor krijgt u de dagtocht, een lunchpakket en een tribuneplaats.
Inschrijving vóór 14 mei maar wacht niet te lang want “vol is vol”!!
Verdere informatie ontvangt u na inschrijving.
Aanmelding bij Jan de Vries, 0181-323681 of per email jandevries@abohellevoetsluis.nl
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