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De bingo doet het een keertje anders! 

 

Om met de deur in huis te vallen……de bingo van dinsdag 20 maart gaat niet door!  

Op die dag organiseert het SBO een belangrijke bijeenkomst in het Hart van 

Hellevoet waarbij 3 organisaties en 2 wethouders zijn betrokken.                           

 

In overleg met Riet en Piet Berkelaar is besloten deze 

bingo eenmalig te verplaatsen naar vrijdag 23 maart. 

Natuurlijk weer in het Hart van Hellevoet van 14.00 tot 

16.00 uur. We kunnen u mededelen dat deze bingo 

een speciaal tintje zal krijgen. Allereerst vanwege de 

aanstaande Pasen. Maar er staat u ook een traktatie 

te wachten die aangeboden wordt door de SBO 

vanwege het feit dat we moesten verhuizen naar een 

andere datum. Dus heeft u zin in een rondje bingo. U 

weet waar u moet zijn. 

 

De voorzitter vertrekt 

 

Met pijn in mijn hart moet ik u mededelen dat ik vertrek. Niet omdat ik ABO niet meer 

leuk vind of omdat we ruzie hebben in het bestuur. Ook niet omdat ik Hellevoetsluis 

geen fijne stad meer vindt om in te wonen. Nee, dat allemaal niet. De reden is dat  

mijn echtgenote vanwege haar fysieke beperking dringend naar een etagewoning 

moet verhuizen en wij in Hellevoetsluis geen geschikte en betaalbare woning hebben 

kunnen vinden. Het is dus Oud-Beijerland geworden. De verhuizing staat gepland op 

24 maart. Ik hoop in het volgende ABO-Nieuws ruimte te krijgen om terug te kijken 

hoe het allemaal ging en meer uitgebreid afscheid van u te nemen. 
Leen van Prooijen, voorzitter 

 

Wijziging van het ABO-bestuur 

Onze voorzitter, Leen van Prooijen heeft te kennen gegeven dat hij zijn 

werkzaamheden als voorzitter moet beëindigen. Hij gaat binnenkort verhuizen, naar 

de Hoekse Waard, en bij deze willen wij hem nog heel veel mooie jaren wensen, uit 

de grond van ons hart. 

Dus ABO is op zoek is naar een nieuwe voorzitter!!!                                                 

We zoeken iemand die geworteld is in de Hellevoetse samenleving en voeling heeft 

met onze doelgroep.                                                                                                          

Als u interesse heeft, of meer informatie wilt, neem dan contact op met onze 

secretaris, tel. 0181-338743 of via e-mail: abo.bbos@gmail.com 
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Even voorstellen, de nieuwe secretaris van ABO: 

Mijn naam is Bert Bos en ik woon vanaf 2004 

in het mooie Hellevoetsluis. 

Ik heb ruim 40 jaar in de metaalsector 

gewerkt, waarvan de laatste 15 jaar als 

projectbegeleider. Gedurende die tijd ben ik 

betrokken geraakt bij welzijn en veiligheid en 

heb in diverse commissies gezeten. 

Na mijn vroegpensioen in 2008 ben ik gestart 

als vrijwilliger bij Sensoor, de telefonische 

hulpdienst en sinds 2011 ben ik secretaris 

van de Adviesraad Sociaal Domein van de 

gemeente. 

Ook ben ik al een aantal jaren een actieve 

EHBO’er, speel graag een spelletje bridge en 

ben een liefhebber van reizen waarin cultuur 

maar ook ontspanning een rol speelt. 

Ik hoop dat ik ABO gedurende een aantal 

jaren kan ondersteunen als secretaris, 

samen met de overige bestuursleden en 

vrijwilligers. 

 
Biljarten 

 
Bij onze biljartclub die speelt op 
woensdagmiddag is er plaats voor nieuwe 
deelnemers.  
 
Er wordt gespeeld in gebouw BuitenVeste    
aan de Wetering 180 in Hellevoetsluis.  
Op woensdagmiddag van 12:30 tot 16:30 uur 
 
Voor informatie kunt u zich wenden tot   
Jan Dalmaijer, telefoon 0181-314913 of 
Daan de Doelder, telefoon 0181-310871 
 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kbostramproy.nl/mediapool/124/1241758/resources/23181446.jpg&imgrefurl=http://www.kbostramproy.nl/biljarten.html&docid=RV1rzYsHhIYgEM&tbnid=LWbR45ECK2BH5M:&vet=10ahUKEwie1Oyg86_ZAhWlL8AKHRXaDV8QMwhQKB8wHw..i&w=320&h=256&bih=783&biw=1600&q=plaatje biljarten&ved=0ahUKEwie1Oyg86_ZAhWlL8AKHRXaDV8QMwhQKB8wHw&iact=mrc&uact=8
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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: als ABO 
donateur kunt u 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 invulservice is bestemd voor gehuwde en 
samenwonende ouderen met een verzamelinkomen 
maximaal van ca. € 50.000 en indien alleenstaand 
maximaal ca. € 35.000.  
 
Om samen met u de aangifte in te kunnen vullen 
hebben wij wel een machtigingscode nodig. Heeft u 
een fiscaal partner, dan voor beiden een 
machtigingscode. De code  kunt u telefonisch 
aanvragen 088 1236555. Houdt uw 
Burgerservicenummer bij de hand. Of per computer als u beschikt over een Digi-D. U 
kunt dan inloggen bij https://machtigen.digid.nl/   en vervolgens kiest u voor 
machtiging aanvragen. 
 
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 2017 of 
als u zorgkosten heeft gehad, anders dan de premie aan de zorgverzekering of het 
eigen risico. Wel de gemaakte kilometers voor doktersbezoek of het op medisch 
voorschrift volgen van een dieet.   
 
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.  
 

Voor leden van de ouderenbonden is het dit jaar anders.  
Als ANBO lid kunt u voor hulp bij het invullen 
van uw aangifte contact opnemen met de 
heer Leo Bruinaars, tel. 0181 315544. Houdt 
uw ANBO-lidmaatschapsnummer bij de hand. 
 
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 gegevens noteren en u later terugbellen 
voor de werkwijze en zorgen voor een 
afspraak.  
 

 

https://in.coosto.com/redirect/?url=https%3A%2F%2Fmachtigen.digid.nl%2F
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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Beekse Bergen 19 April a.s. 

 

In onze nieuwsbrief van februari heeft u kunnen lezen dat we op 19 april naar de 

Beekse Bergen gaan. U heeft daar massaal en enthousiast op gereageerd. Helaas is 

de trip volgeboekt en kunnen er geen reserveringen meer worden geplaatst. We 

gaan met 62 personen.  

De kosten voor dit uitje bedragen           

€ 37,50 per donateur en voor niet-

donateurs is de prijs € 39,95 per 

persoon. Heeft u zich opgegeven dan 

vragen wij u dit bedrag voor 30 maart 

over te maken op bankrekening 

NL89INGB0007133738 onder 

vermelding van: “Beekse Bergen”. 

Wij vertrekken 19 april al om 8:30 uur 

vanuit Hart van Hellevoet zodat wij op 

tijd zijn bij het safaripark De Beekse Bergen.                                                                                            

In de middag bezoeken wij de Evenaar waar ABO u kosteloos koffie of thee met 

appeltaart aanbiedt.                                                                                                            

Het is mogelijk om de appeltaart te ruilen 

voor spekkoek. Mocht u dit willen dan 

vragen wij u dit voor eind maart op te geven 

bij Jan de Vries. Heeft u liever appeltaart 

dan hoeft u niets te doen. Op de dag zelf is 

wisselen alleen mogelijk tegen extra kosten 

die voor uw rekening zijn.                                                                                               

Het bestuur wenst u een hele spannende 

en gezellige dag toe. 

 

LET OP!! 
Vanwege de grote belangstelling voor deze trip naar Beekse Bergen gaan we 

nog een keer en wel op vrijdag 25 mei a.s. De prijzen zijn gelijk aan die van de 

trip op 19 april. (zie boven)  

U kunt zich vanaf nu weer inschrijven bij Jan de Vries, tel.nr. 0181-323681 of 

via e-mail abo.devries@gmail.com. Zorg dat u er bij bent!! 

 
Verder delen wij u mee dat u in geval van overmacht bij terugkomst van een reisje 

gebruik kunt maken van de SBO-bus. De kosten bedragen € 3 of bij abonnement                        

€ 2,50. De SBO- bus vertrekt vanaf het Hart van Hellevoet en brengt u thuis. U dient dit 

al te regelen bij aanmelding van deelname aan het reisje. 

 

mailto:abo.devries@gmail.com
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ABO gaat naar de musical SOLDAAT VAN ORANJE 

 

Op 13 juni a.s. gaat ABO met een groep donateurs naar deze geweldige voorstelling. 

Dit was via de mail bij de donateurs bekend gemaakt en de inschrijving was in een 

paar dagen volgeboekt.  De prijs bedraagt € 89 per 

persoon.                                                                                                                                                  

Om ook de donateurs zonder e-mail de kans te 

geven in te schrijven voor deze unieke musical 

bieden wij deze trip nogmaals aan. Deze zal 

plaatsvinden eind augustus/ begin september en 

het zal een matineevoorstelling worden. (in de 

middag). U kunt zich vanaf nu inschrijven bij Jan de 

Vries, tel.nr. 0181-323681 of via e-mail 

abo.devries@gmail.com 

    

 

 

 

 Uitleg over het ABO-Nieuws en Flitsberichten 

 

Er zijn wat misverstanden omtrent het publiceren van berichten door een ABO-

Flitsbericht, met name over de reisjes. Hierbij enige uitleg: 

De reisjes worden als eerste gepubliceerd in het ABO-Nieuws. Het ABO-Nieuws 

wordt aan onze donateurs via de mail aan u verstuurd of door onze bezorgdienst bij 

u bezorgd. 

Na deze publicatie in het ABO-Nieuws, worden de reisjes aangeboden in de lokale 

krant. Echter, als een reisje tussendoor komt, is er vaak geen tijd meer om dit te 

publiceren in het ABO-Nieuws en dan doet ABO dit met een ‘’FLITSBERICHT’’. 

 

Een bericht versturen per e-mail is een druk op de knop, maar bezorgen kost veel 

meer werk en tijd. Bij een flitsbericht is de tijd te krap om het bezorgen rond te 

krijgen. Daarom proberen we in de week daarna de publicatie in de plaatselijke 

kranten te krijgen zodat ook donateurs zonder e-mailadres snel op de hoogte zijn van 

wat er speelt.                                                                                                                   

We hopen dat het met deze uitleg duidelijk is geworden hoe ABO omgaat met het 

publiceren van Nieuws.    

 

 

 

 

mailto:abo.devries@gmail.com
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Overzicht van alle activiteiten van 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 H.v.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       9.45 – 10.45 u         H.v.Hellevoet    
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. 

 

 

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

mailto:abo.hellevoet@gmail.com

