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Muzikale lezing over het Franse chanson.
Zoals eerder aangekondigd, organiseert ABO in
samenwerking met Rob de Jong een muzikale lezing.
Het onderwerp is de geschiedenis van het Franse
chanson in de 20e eeuw en de titel is
“Le temps des cerises”
Het wordt een feest van herkenning, want de nadruk ligt op bekende chansons met o.a.
Maurice Chevalier (Valentine), Charles Trenet (Douce France, La Mer ), Edith Piaf, Juliette
Gréco, Yves Montand en uit het laatste gedeelte van de 20 eeuw o.a. Patrick Bruel.
De lezing wordt gegeven door Rob de Jong en vindt plaats op woensdag 8 november
in het Ontmoetingscentrum aan de Bremstraat 1-3
Aanvang 10.00 uur. De kosten bedragen € 3,-- per persoon, dit is inclusief een kopje koffie.
U kunt zich tot en met 31 oktober opgeven bij Tine Benard, tel. 06 2680 4771.
Mocht u als gevolg van beperkingen problemen hebben met vervoer, dan kunt u dat met
mevrouw Benard bespreken.
Het te betalen bedrag dient u uiterlijk 31 oktober over te maken op bankrekening
NL89 INGB 0007 1337 38 ten name van ABO Hellevoetsluis onder vermelding van
“Lezing”.
Met ABO naar de Margriet Winter Fair.
Zoals eerder vermeld, organiseert ABO op donderdag 23
november a.s. een gezellige dagtocht per bus naar de
Margriet Winter Fair in de Brabanthallen te ‘sHertogenbosch. Dit grootste overdekte winterfeest van
Nederland wordt dit jaar voor de 17e keer door Margriet
georganiseerd. Het belooft meer dan ooit een sfeervol
spektakel te worden, boordevol inspiratie op het gebied
van mode-, beauty- en interieurtrends. Ook zijn er
verrassende muzikale optredens, cadeau-ideeën voor de
feestdagen en gelegenheid om wat te eten en te drinken.
Programma: De bus vertrekt om 10:00 uur vanuit het Hart van Hellevoet naar de
Brabanthallen. Om 16:45 uur vertrekken we vanuit ’s-Hertogenbosch richting restaurant
De Ruif in Wagenberg voor een afsluitend diner. Rond 21:00 uur verwachten we weer terug
te zijn in Hellevoetsluis.
De kosten voor deze dag per persoon: ABO-donateur € 45,00, anderen € 47,50. Opgeven
bij Jan de Vries
Oproep1.
ABO is op zoek naar een vrijwilliger die samen met het bestuur een spelletjesmiddag voor
bordspellen gaat opzetten. Nadien zal zij/hij als spelleider deze activiteit organiseren.
Heeft u zin om ouderen een actieve- en gezellige middag te bieden, neem dan contact op
met ons bestuurslid Rob Sporre, email: abo.sporre@gmail.com, tel.: 0181-317 790
of met een van onze andere bestuursleden.
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Oproep2.
ABO is op korte termijn op zoek naar een nieuwe secretaris. Hij/zij zal deel uitmaken van
ons stichtingsbestuur. Onze secretaris is verantwoordelijk voor het opstellen van agenda’s,
verslagen van de bestuursvergaderingen en alle voorkomende secretariële werkzaamheden.
Hiervoor is enige ervaring met Microsoft Office, met name Word, onontbeerlijk.
Heeft u zin om deel uit te maken van een harmonieus- en positief ingesteld bestuur met een
gevarieerd activiteitenaanbod voor ouderen, neem dan contact op met onze voorzitter de
heer Leen van Prooijen, e-mail: abo.vanprooijen@gmail.com , tel.: 0181-753 238 of met een
van onze andere bestuursleden.

Met elkaar eten met ABO bij schoolrestaurant Liaison
Na de gezellige High Pancake in september bij de
Koek & Pan gaat ABO in december uit eten bij Liaison.
Wij hebben besproken voor een lunch, hetgeen een
goede gelegenheid is om met meerdere mensen aan
tafel te gaan. Het is nog een beetje vroeg, maar met de
drukke decembermaand weet u dit tijdig voor uw
agenda.
Op maandag 11 december wordt de lunch gehouden 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 3 gangen-lunch geserveerd inclusief 2 drankjes.
ABO biedt zijn donateurs deze lunch aan voor de prijs van € 17,50 per persoon. Anderen
betalen € 19,00 per persoon. De bedragen zijn inclusief fooi.
Inloop vanaf 11.30 uur. Aan tafel om 12.00 uur. Einde van de lunch rond 14.00 uur.
Het adres is Fazantenlaan 1c, 3222 AM Hellevoetsluis.
U kunt zich tot en met 1 december 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 uiterlijk 1 december over te maken op bankrekening
NL89 INGB 0007 1337 38 ten name van ABO Hellevoetsluis onder vermelding van
“Lunch 11 december”.
Zeelandtour
Er zijn nog wat plaatsen vrij op deze tour dus geïnteresseerden kunnen zich nog aanmelden.
Iedereen die zich heeft ingeschreven voor deze tour ontvangt een bevestigingsbrief met alle
benodigde informatie.
U kunt u zich opgeven bij Jan de Vries per email jandevries@abohellevoetsluis.nl of per
telefoon. In verband met vakantie van dhr. De Vries gebruikt u tot 13 oktober het tel.nr.
van Jan de Vries 0181-323 681, hierna het ABO-nummer 0630 126 133.
Bent u in het bezit van een Museumjaarkaart, neem die dan mee. U krijgt later van het
Watersnoodmuseum uw toegangsprijs teruggestort.
Gaat u mee met deze trip en bent u in het bezit van een verrekijker, zeker meenemen!
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ABO Wintertocht door de Belgische Noorderkempen.
Datum: 18 december 2017.
Vertrek van Hart van Hellevoet om 10:00 uur.
We rijden met de bus naar de Gouden Leeuw in
Terheijden waar we gaan genieten van erwtensoep en
brood met spek.
Om 12:45 uur volgt een rondrit met gids door de
Belgische Noorderkempen.
We rijden langs Brabantse dorpjes naar BaarleNassau/Hertog. De gids vertelt u over de bijzondere
status van dit stadje, het is zowel Belgisch- als
Nederlands grondgebied.
In de hoofdstad van de Kempen, Turnhout, bekijken we de Sint-Pieterskerk met zijn
prachtige interieur. Op de sfeervolle grote markt in Turnhout wordt u warme chocolademelk
of glühwein aangeboden en is een mooie kerststal te zien.
Hierna gaat we weer richting Nederland via Hoogstraten en Meersel-Dreef, waar we een
replica van de grot uit Lourdes kunnen bezoeken.
Om 17:00 uur zijn we terug in de Gouden Leeuw voor een heerlijk driegangendiner.
Kosten per persoon voor deze dag: ABO-donateurs € 45,00, anderen € 47,50.
Maximaal 61 deelnemers. Tot eind oktober U kunt u zich opgeven bij Jan de Vries, per email
jandevries@abohellevoetsluis.nl of per telefoon. In verband met vakantie van dhr. De
Vries gebruikt u tot 13 oktober het tel.nr. van Jan de Vries 0181-323 681, hierna het ABOnummer 0630 126 133.
Buurthuis de Kooistee.
Nadat het buurthuis door Fysio Waasdorp was aangekocht van de Gemeente Hellevoetsluis,
heeft er een uitgebreide verbouwing plaatsgevonden. Onze activiteiten Koersbal en
Koffieochtenden hebben tijdelijk gebruik gemaakt van de locatie aan de Bremstraat.
Nu de verbouwing achter de rug is, zijn de activiteiten Koersbal en Koffieochtenden weer
gestart in de mooie nieuwe ruimtes

Het was al weer gezellig tijdens de eerste koffieochtend!
De Officiële opening zal plaatsvinden op zaterdag 7 oktober 2017 om 14:00 uur door
wethouder den Brok. Vanaf 13:30 uur is iedereen welkom.
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Hoe loopt het met onze reisjes?
Zoals u wel gemerkt heeft, worden er dankzij onze vrijwilliger Jan de Vries regelmatig reisjes
georganiseerd. En het blijkt dat er voor deze activiteit veel belangstelling bestaat. Het
aanbod is gevarieerd zodat er voor iedereen wel een leuke trip te boeken is.
De reacties zijn heel vaak positief en leiden ertoe dat “alvast weer geboekt wordt” voor de
volgende trip!
Soms worden tijdens de trip foto’s genomen die ons worden aangeboden om ze op onze
website te plaatsen. Bent u nieuwsgierig? Kijk eens op onze website Activiteiten / Reisjes /
Historie / Foto’s en u ziet een foto-samenvatting per reisje (indien beschikbaar)
Hieronder wat foto’s van twee reisjes:
Trip naar Giethoorn

Fruitcorso Tiel
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