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ABO na de zomer.
Het is inmiddels al weer september 2017 en we hebben wat het
weer betreft een behoorlijk goede zomer achter de rug. Tijdens
de zomerperiode is een aantal ABO-activiteiten gewoon
doorgegaan, anderen hadden een zomerpauze. Dat is nu voorbij
en u kunt weer bij al onze activiteiten terecht.
Daarnaast worden in dit ABO-Nieuws weer nieuwe activiteiten
aangekondigd en verneemt u ook het laatste nieuws over ABO.
Het bestuur wenst u veel plezier met al onze activiteiten.

Geplande wijziging van het ABO bestuur.
Onze secretaris, Gerard van Kints, heeft te kennen gegeven dat hij per 1 januari 2018 zijn
werkzaamheden als secretaris van ABO wil beëindigen. Na vele jaren in het ANBO/ABO bestuur actief te zijn geweest, wil hij nu graag het stokje aan een ander overdragen. Hij zal
ABO niet verlaten maar blijft vrijwilliger als webmaster voor het beheer van de ABO-website,
en voor computerondersteuning van het bestuur.
U zult het begrijpen: wij zoeken op korte termijn een nieuwe secretaris.
Heeft u interesse, wilt u meer informatie, neem dan contact op met onze voorzitter
Leen van Prooijen, tel. 0181-753 238 / 06-19 934 774, e-mail: abo.vanprooijen@gmail.com

Zeelandtour
Door de grote belangstelling hebben we extra bussen en een extra rondvaart geboekt.
Hierdoor kunnen zich nog deelnemers aanmelden.
Iedereen die zich heeft ingeschreven voor deze tour ontvangt deze week een
bevestigingsbrief. In de bevestigingsbrief staat echter een foutief telefoonnummer vermeld.
Voor deze tour gebruikt u tot 13 oktober het tel.nr. van Jan de Vries 0181-323 681.
Hierna het ABO-nummer 06-30 126 133.
Heeft u zich opgegeven en over een week nog geen bevestiging ontvangen, dan graag even
bellen met Jan de Vries.
Bent u in het bezit van een Museumjaarkaart, neem die dan mee. U krijgt later van het
Watersnoodmuseum uw toegangsprijs terug.

Margriet winterfair (vooraankondiging)
In november gaan we, als alles doorgaat,
naar de Margriet winterfair.
Margriet organiseert dit jaar voor de 17e keer het grootste
overdekte winterfeest van Nederland. Van vrijdag 17- tot en
met donderdag 23 november kunnen de bezoekers van
Margriet Winter Fair weer rekenen op een gezellig dagje uit.
Het belooft meer dan ooit een sfeervol spektakel te worden,
boordevol inspiratie voor de feestdagen op het gebied van
mode-, beauty- en interieurtrends. Ook zijn er 50 verrassende muzikale optredens, voorleesen signeersessies, de mooiste cadeaus voor de feestdagen en lekker eten en drinken in een
betoverende feestdagenomgeving. Je kunt deelnemen aan 1 van de 15.000 workshops en
volop shoppen bij ruim 350 stands.
De geplande datum is woensdag 22 november. Kosten zijn nog niet bekend.
U kunt zich nu al opgeven, liefst per e-mail. Heeft u geen email dan telefonisch bij
Jan de Vries. 0181-323 681
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Geniet met ABO van een

High Pancake
U kent vast wel de High tea, gezellig samen theedrinken met allerlei lekkernijen erbij.
ABO organiseert nu een variant, de High Pancake
U zult worden verrast met allerlei varianten op de basispannenkoekjes,
zoals een hartige serie met o.a. zalm, spek, kaas, ui, champignons, geitenkaas en een zoete
serie met o.a. banaan en kaneelsuiker, appel met rum-rozijnen, proeverij koekela. Natuurlijk
hoort hier koffie, thee of frisdrank bij (2 consumpties)
Prijs voor deze High-Pancake is € 15,00 voor ABO-donateurs en € 16,00 voor anderen.
De datum is donderdag 14 september om 12.30 uur bij De Koek & Pan,
Moriaanseweg Oost 64 te Hellevoetsluis.
Aanmelding tot en met 11 september telefonisch na 18.00 uur bij mevrouw Tine Benard,
06-26 804 771. Het deelnamebedrag kunt u storten op de ABO bankrekening
NL89 INGB 0007 1337 38 met vermelding van “High Pancake”.

Aankondiging
In november organiseert de ABO een muzikale lezing. Het onderwerp is
de geschiedenis van het Franse chanson in de 20e eeuw. Het wordt een
feest van herkenning, want de nadruk ligt op bekende chansons.
Plaats en exacte datum zijn nog niet bekend. Wel weten we dat Rob de
Jong dit gaat presenteren. In het volgende ABO Nieuws leest u hier
meer over.

ABO-agenda september
Biljarten woensdag
Biljarten donderdag
Bridge

Elke woensdag, 12:30 tot 16:30 uur, Buiten Veste.
Elke donderdag van 12:30 tot 16:30 uur, Buiten Veste.
Elke vrijdag, 10:00 tot 12:00 uur, Hart van Hellevoet.

Bingo

Dinsdag 5 en 19 sept. 14:00 uur, Hart van Hellevoet.

Fietsen toeristisch

Donderdag 21 sept. Verzamelen 12:00 uur Hart van Hellevoet

Kaartclub

Dinsdag 12 en 26 sept. Zaal open: 13.00 uur. Aanvang: 13.30 uur.
Hart van Hellevoet.

Koersbal

Woensdag 13 en 27 sept. 13.30 uur, Bremstraat

Koffieochtenden
Reisjes
Wandelen

Dinsdag 26 september 10:00 uur, Hart van Hellevoet.
Fruitcorso Tiel – dagtocht zaterdag 16 september 2017
Maandag 4 en 18 sept. Vertrek om 10.30 bij Hart van Hellevoet.
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